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FOTÓ: KISS ALBERT → 5. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Hal- és vadünnep
A gasztronómia és a bor kerül 
előtérbe a június 7. és 10. között 
megtartandó Pünkösdi Hal- és 
Vadünnep alkalmával Szekszár-
don. Az idén családi progra-
mokkal, koncertekkel és széles 
gasztronómiai kínálattal várják 
a vendégeket.
 → 3. oldal

Éremmel zártak
Két mérkőzés alatt lezárta a 
női futsal NB I bronzcsatá-
ját a Szekszárd FC együttese, 
amely a hazai pályán aratott 
9–2-es sikert követően – bün-
tetőpárbajt követően – Tol-
nán is nyerni tudott, így egy 
év után ismét érmet szerzett a 
bajnokságban.
 → 13. oldal → 10. oldal

Mesevilág
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Ma is hazánk, nemzetünk fennmaradása a tét
„Mind az 1848/49-es for-
radalom és szabadságharc 
mártírhalált halt hősei, mind 
az első és második világhá-
ború katonai és civil áldoza-
tai emlékeztetnek: kiknek 
kell köszönetet mondanunk 
kivívott szabadságunkért” 
– hangsúlyozta beszédében 
Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere május 26-án, a 
Magyar Hősök Napján zajlott 
megemlékezésen.

A Szent István téri rendezvé-
nyen a város első embere ki-
emelte: százezrek bátor önfel-
áldozásának köszönhető, hogy 
ma itt állhatunk és magyarul 
gondolkodhatunk, szólhatunk. 
A hősök mögött ott álltak és 
állnak családjaik, a hétközna-

pok hősei, és akik – sokszor 
igen sanyarú körülmények 
között – a magyarság újabb és 
újabb nemzedékeit nevelték fel. 
A hősökkel párhuzamot vonva 
a polgármester az aktuális vi-
lágpolitikai kérdéseket érintve 
rámutatott, ma a tét nem ki-

sebb, mint hazánk, nemzetünk, 
kultúránk fennmaradása. Azé a 
jövőé, amiért egykor százezrek 
áldozták életüket.

Mély tisztelettel kell adóznunk 
azok iránt, akik a magyar szabad-
ságért, függetlenségért, megma-
radásunkért, a boldogabb jövőért 

küzdöttek, lemondva javaikról, 
kényelmükről – erről Fodor Péter 
beszélt. A baptista lelkész szerint 
hőseink visszavonhatatlanul oda-
adták magukat a közjó szolgála-
tára, mások boldogulásáért. A 
lelkész az emberek bűneiért életét 
adó Krisztus önzetlen, áldozat-
kész és önfeláldozó szeretetéről, 
az,,agapé-szeretetről” is említést 
tett, amely példaként szolgálhat 
korunkban.

A hagyományosan május 
utolsó vasárnapján megtartott 
emléknap az első és a második 
világháborús emlékműveknél 
koszorúzással zárult. A meg-
emlékezésen közreműködött a 
Szekszárdi Ifjúsági Fúvószene-
kar, valamint a Honvéd Hagyo-
mányőrző Egyesület Szekszárdi 
Szervezete és a Magyar Nem-
zetőrség Országos Szövetségé-
nek Katonai Hagyományőrző 
Tagozata.  Gy. L.

NÉVNAP–TÁR
Június 2. (vasárnap) – Kármen, Anita
Kármen: héber-spanyol eredetű; jelentése: kert.
Anita: héber-spanyol eredetű, jelentése: bájos, kecses.

Június 3. (hétfő) – Klotild, Kevin
Klotild: germán eredetű; jelentése: a dicsőségért harcoló nő.
Kevin: kelta eredetű; jelentése: kedves, szíves, nemes, szelíd, finom.

Június 4. (kedd) – Bulcsú
Bulcsú: török-magyar eredetű; jelentése: vért keverő, vért kibocsátó.
Június 5. (szerda) – Fatime, Ferdinánd
Fatime: arab eredetű; jelentése: Fatima községből való, csecsemőjét elválasztó.
Ferdinánd: germán eredetű; jelentése: béke + merész.
Június 6. (csütörtök) – Norbert, Cintia, Norman
Norbert: német eredetű; jelentése: északi fény.
Cintia: görög eredetű; jelentése: Artemisz istennő mellékneve, Cynthus  
hegyén született.
Norman: angol eredetű; jelentése: normann férfi, északi ember.
Június 7. (péntek) – Róbert, Roberta, Robin
Róbert:  német eredetű; jelentése: fényes hírnév. 
Roberta: német-latin eredetű; jelentése: fényes hírnév. 
Robin: a germán Hrodebert, Rodebert nevekből kialakult, jelentése: dicső-
ség, hírnév + fényes, híres.
Június 8. (szombat) – Medárd, Zaránd
Medárd: német eredetű; jelentése: hatalmas + erős.
Zaránd: magyar eredetű; jelentése: arany.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 2.
(vasárnap)

Június 3.
(hétfő)

Június 4.
(kedd)

Június 5.
(szerda)

Június 6.
(csütörtök)

Június 7.
(péntek)

Június 8.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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EP-választás: elsöprő Fidesz-KDNP győzelem
A Fidesz-KDNP 13, a Demok-
ratikus Koalíció 4, a Momen-
tum 3, az MSZP-Párbeszéd 
és a Jobbik 1–1 mandátumot 
szerzett a vasárnap megtar-
tott  európai parlamenti (EP) 
választáson. 

A május 26-i voksoláson közel 
3.5 millió állampolgár járult az 
urnákhoz, illetve adta le szava-
zatát valamely külképviseleten 
vagy levélben. A részvétel meg-
haladta a 43 százalékot, amely 
magasabb mint a korábbi EP-vá-
lasztások bármelyike alkalmával.

Szekszárdon is magas, 
46,88%-os részvétel mellett 
zajlott le az EP-választás. A Fi-
desz-KDNP 51,60%-kal nyerte 
a voksolást a megyeszékhelyen, 
ahol 12 433 szavazópolgár járult 
az urnákhoz. Az érvényes szava-
zatok közül 6372 a kormányzó 
pártszövetségre érkezett, a DK 
listáját 17,06% (2106 szavazat), 
a Momentumét 9,98% (1232) 
támogatta. Az MSZP–Párbe-
széd 8,54%-os (1054), a Jobbik 
3,71%-os (458), a Mi Hazánk 
Mozgalom 3,36%-os (415), az 
LMP 2,85%-os (352), a MKKP 
2,63%-os (325), a Munkáspárt 
pedig 0,28%-os (35) eredmény-
nyel zárt.

Amint azt a kampány során 
többször hangsúlyoztam, az idei 
EP-választás eredménye túlmu-
tat egy ötéves uniós cikluson, és 
hosszú távon befolyásolja majd 
családjaink, gyermekeink, Ma-
gyarország és városunk sorsát 
– emlékeztetett Ács Rezső. A 
megyeszékhely polgármeste-
re hozzátette, a szekszárdiak 
meghallották és megértették az 
üzenetet, és átérezték annak sú-
lyát és felelősségét, hogy ez egy 
egyszeri, megismételhetetlen 
lehetőség.

Ács Rezső elmondta, büszke 
rá, hogy a megyei jogú városok 
közül Szekszárdon mérték a 
tízedik legmagasabb részvéte-
li arányt, míg a Fidesz-KDNP 
támogatottsága – a nyugat-ma-
gyarországi városok és Debre-
cen mögött – a hatodik legerő-
sebb idehaza.

Tolna megyében a szavazás-
ra jogosult választópolgárok 
40,17 százaléka járult az urnák 
elé, ami elmarad az országos 
átlagtól (43,37). A pártok tá-
mogatottságában azonban a 
Fidesz-KDNP az átlagnál na-
gyobb fölénnyel nyert: a Tolna 
megyeiek 59,02 százaléka (42 
852 szavazat) voksolt a kor-
mányzó pártszövetség listájára, 

míg DK-t 14,40 százalék (10 
454), a Momentumot 6,63 szá-
zalék (4817) támogatta. Tolná-
ban a Jobbik (6,11%) megelőzte 
az MSZP-t (5,98%), miközben 
az LMP még a 2 százalékot sem 
érte el…

A szavazólapokon szereplő 
kilenc párt, illetve pártszövet-
ség listájára leadott érvényes 
szavazatok összesítése után 
kiderült, hogy országosan 
a FIDESZ-KDNP a voksok 
52,62 százalékát (1 816 687) 
elnyerve 13 mandátumot szer-
zett a 21 fős magyar EP-kül-
döttségben. A második helyen 
végzett Demokratikus Koalí-
ció (16,09%, 555 409 szavazat) 

négy, a harmadik Momentum 
(9,83%, 339 437) kettő, míg 
az MSZP-Párbeszéd (6,62%, 
228 435) és a Jobbik (6,37%, 
219 785) egy-egy képviselői 
helyet nyert el az új Európai 
Parlamentben. A Mi Hazánk 
Mozgalom (3,30%, 113 792), 
a Magyar Kétfarkú Kutya 
Párt (2,61%, 89 997), az LMP 
(2,17%, 74 797) és a Munkás-
párt (0,42%, 14 433) nem szer-
zett mandátumot.

A vasárnapi európai parla-
menti választáson a kormány-
nak erős felhatalmazást adó 
magyarok világosan kimond-
ták: Brüsszelben változást 
szeretnének – ezzel kommen-
tálta Orbán Viktor a választási 
eredményeket. A miniszterel-
nök aláhúzta, a magyarok ki-
mondták, olyan európai veze-
tőket akarnak látni, akik nem 
szervezni, hanem megállítani 
akarják a bevándorlást. Olyan 
vezetőket szeretnének az eu-
rópai intézmények élén, akik 
tisztelik az európai nemzeteket 
és meg akarják védeni a keresz-
tény kultúrát, és olyan magyar 
EP-képviselőket, akik a magya-
rok érdekeit képviselik Brüsz-
szelben, nem Brüsszel érdekeit 
Magyarországon.  Gy. L.

Pünkösd: a gasztronómia és a bor kerül előtérbe
A gasztronómia és a bor kerül 
előtérbe a június 7. és 10. kö-
zött megtartandó Pünkösdi 
Hal- és Vadünnep alkalmával 
Szekszárdon.

A Pünkösdi Hal- és Vadünnep 
az év egyik legfontosabb ren-
dezvénye, melyet az idén immár 
negyedik alkalommal szervez 
meg az önkormányzat a Babits 
Mihály Kulturális Központtal 
karöltve – mondta Ács Rezső 
a keddi sajtótájékoztatón. A 
polgármester hozzáfűzte, a ren-
dezvénysorozat mostanra egy 
kisebb szüreti napokká nőtte 
ki magát a programkínálat és a 
színvonal terén is.

A városvezető tudatta, az idén 
34 programmal várják a szek-
szárdiakat és az ide érkezőket. 
Ezek között húsz koncert és hat 
kimondottan családi program is 
szerepel – fűzte hozzá. A júni-
us 7. és 10. között megtartandó 
fesztiválon a hal- és vadételek, 
valamint a bor kerül a közép-
pontba. A színes kínálatnak kö-
szönhetően bárki megtalálhatja 
a kedvére való gasztronómiai él-
ményt, miközben egymást érik 

a koncertek – fogalmazott Ács 
Rezső.

Hozzáfűzte, az idén 35 kéz-
műves termékeket és 30 ételeket 
kínáló árus várja majd a látoga-
tókat. A polgármester zárásként 
elmondta, a várakozás szerint a 
látogatók száma az idén akár 
meg is haladhatja a tavalyit, 
vagyis legalább 30 ezer vendé-
get várnak.

Zsikó Zoltán, a Babits Mihály 
Kulturális Központ ügyveze-
tő igazgatója arról szólt, hogy 
a rendezvények a Béla király 
téri nagyszínpadon és a Vár-

megyeháza udvarán található 
színpadon, illetve a kulturális 
központban zajlanak majd.

A Béla király téri színpadon 
ad koncertet pénteken a Marga-
ret Island és a Hősök, másnap 
a Marko Markovic Brass Band 
és Király Viktor lép színpad-
ra. Vasárnap a gyermekeknek 
szóló programokat követően a 
Cotton Club Singers, majd Fe-
nyő Miklós koncertezik. A hétfő 
ökumenikus istentisztelettel és 
hangversenyével indul, délután 
a Budapest Ragtime Band lép 
fel, majd Nagy Feró és a Beat-

rice koncertjével zárul a ren-
dezvénysorozat – tájékoztatott 
Zsikó Zoltán.

Az ügyvezető arról is szólt, 
hogy a Vármegyeháza kert-
jében játszóház várja majd a 
gyermekes családokat, a Szent 
István téri vidámparkban pedig 
az idén sikerült húsz százalékkal 
csökkenteni a jegyárakat.

Keszthelyi Szabolcs, a Ven-
déglátók Kerekasztala Szek-
szárdért Egyesület elnöke arról 
tájékoztatott, hogy a Pünkösdi 
Hal- és Vadünnepen az Arany 
Kulacs Kisvendéglő, a Stefán 
Ételbár és a Szász Étterem tele-
pül majd ki a Béla király térre. 
A fogások között olyan hagyo-
mányos ételek szerepelnek, 
mint a halászlé, a vadpörkölt, 
a paprikás lisztben sült keszeg, 
de az idén például angolnából 
készült fogásokat is kínálnak 
majd.

A Pünkösdi Hal- és Vadün-
nep ideje alatt tartják meg a 
Szekszárdi Nyitott Pincék ren-
dezvénysorozatot is, melyhez az 
idén 19 pincészet csatlakozott. 
(Részletes program lapunk 10. 
oldalán.)  S. V.
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A Szekszárd Borvidék Nonprofit Kft. köszöni 
a szekszárdiaknak és az ide látogató vendégeknek 

a lelkes részvételt
a III. Szekszárdi Bortavasz

és Food Truck Show
rendezvényén a résztvevő pincészetek és a 

rendezvényt támogató Elektrolit Kft. nevében.

• Prantner Pince
• Sárosdi Pince
• Schieber Pincészet
• Sebestyén Pince
• Tringa Borpince

• Dúzsi Tamás Pincéje
• Lajvér Borbirtok
• Márkvárt Papa Pincéje
• Mészáros Borház
• Posta Borház

(04326)

Mesevilággá változott Szekszárd belvárosa
Óriási játszótérré, igazi me-
sevilággá változott a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
környéke a Háry János Mese-
fesztiválnak köszönhetően.

A gyermekek csillogó szemmel 
figyelték a Háry János Mesefesz-
tivál színpadi produkcióit, me-
lyek sorát Ács Rezső polgármes-
ter köszöntője és meséje nyitotta. 
A kicsik izgatottan vették birtok-
ba a különféle játékokat, közte a 
népi fajátékokat, mint például a 
lengőtekét, vagy az építőkocká-
kat, melyek már az idősebb kor-
osztályt is oly’ jól elszórakoztatták 
az ő gyermekkorukban.

Az idei rendezvényen – mely 
a Grimm mesék köré fonó-
dott – összesen 50 program, 22 
színpadi produkció és több száz 
fellépő, valamint 28 kiegészítő 
program és kézműves vásár vár-
ta a látogatókat köszönhetően a 
városnak és a szervező kultu-
rális központnak. A közösség-
formáló erejű mesefesztiválon 
valamennyi szekszárdi oktatási 
intézmény, óvoda és iskola fellé-
pett, megmutatva tudását.

A kiegészítő programok kö-
zött mesekert, dobálósarok, 
bábszínház, állatsimogató, 
ügyességi játékok, kézműves 
udvar és lábbal hajtható járgá-
nyok, valamint légvárak és civil 
cukrászda is szerepeltek.

Szombaton felléptek a váro-
si mesemondó verseny díja-
zottjai, a Búgócsiga Zenede, a 
Kispárna Mesezenekar, a Baka 
István Általános Iskola és Di-
enes Valéria Általános Iskola 
mesemondói, a Garay János 
Általános Iskola és AMI ifjú 
színjátszói, de a Waldorf Óvo-
da, Általános Iskola és AMI, 
illetve a medinai óvódások 
produkcióját is láthatták és 
hallhatták az érdeklődők. Szín-
padra állt Kovács Dominik és 
Viktor mesemondók, a Vaga 
Banda, a Napvirág Zenekara, 
de Gubás Gabi és zenekara is 
szórakoztatta a nagyérdeműt.

A fő attrakció a szombat esti 
fényfestés volt: a Művészetek 
Háza homlokzatára a „Legé-
nyek, leányok gyújtson fényt 
ceruzátok!” című pályázatra 

beérkezett mintegy 440 gyer-
mekrajzot vetítették ki.

A vasárnapi programokat dr. 
Haag Éva alpolgármester gyer-
meknapi köszöntője és meséje 
nyitotta, ezt követően fellépett 
a FŐNIX Művészeti Műhely, a 
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 
csoportja, a Handabanda zene-
kar, a Netz Produkció, a Kifli 
Zenekar, illetve Bíró Eszter és 
zenekara is. 

Zsikó Zoltán, a rendező Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
igazgatója elmondta, az idei 
mesefesztivál résztvevőinek 
száma felülmúlta a korábbit. A 
visszajelzések alapján a vendé-
gek nagyon színesnek találták 
a kínálatot, amelyből – annak 
ellenére, hogy a legismertebb 
hazai gyermek zenekarok léptek 
fel – a mesepark, az élménypark 

és a népi fajátékok voltak a leg-
népszerűbbek.

Ács Rezső polgármester hang- 
súlyozta, hogy a mesefesztivál – 
amely túlmutat a város határán, 
sajátosságából adódóan már or-
szágos hírnévre tett szert – ké-
pes kiragadni a gyermekeket a 
számítógépek építette virtuális 
világból.    S. V.

A „Legények, leányok gyújt-
son fényt ceruzátok!” című 
pályázaton az óvodások kö-
zött harmadik díjat nyert a 
szekszárdi Both Krisztián Ábel 
(Gyermeklánc ovi). Az alsó ta-
gozatosok között Deli Nóra, a 
PTE Gyakorló iskola diákja 
nyert, megelőzve iskolatársát, 
Waffenschmidt Elizát.

PÜNKÖSDI SÉTAHAJÓZÁS A DUNÁN
2019. június 10-én, hétfőn 

a Gemenc sétahajó
a Gemenc-Dunaparti kikötőből indul 

1 órás dunai kirándulásokra. 
A kikötő Keselyűsből,

a kisvasúttal közelíthető meg.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Gemenc Zrt. Ökoturisztikai Központ
7142 Pörböly, Bajai út 100.
Tel.:(74)491–483, (30) 243–4613
e-mail:okocentrum@gemenczrt.hu 
www.gemenczrt.hu

VONAT INDULÁS:
09:30, 10:45 és 14:00 órakor

(04327)
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Őszinte világot tárnak fel a gyerekrajzok
Több mint félszáz elismerést 
adtak át a 49. Tolna Megyei 
Gyermekrajz Pályázat ered-
ményhirdetésén és díjkiosztó 
ünnepségén, csütörtökön a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Márványtermében.

Az idei gyermekrajz pályázatra 
17 Tolna megyei iskolából ösz-
szesen 412 rajz érkezett – tu-
datta Zsikó Zoltán. A kulturális 
központ ügyvezető igazgatója 
hozzátette, a számok híven tük-
rözik, hogy milyen sok tehetsé-
ges gyermek él körülöttünk.

Kovács Ferenc festőművész, 
a pályázat életre hívója és a zsű-
ri elnöke többek között arról 
szólt, hogy a gyermekek rajzai 
örömet, boldogságot közve-
títenek és őszinte világot tár-
nak fel. A festőművész szavai 
szerint a diákok sok munkát 
fektettek a rajzokba, melyek 

egytől egyig kiváló minőség-
ben készültek el.

A zsűri az értékelés során 
többek között a kifejezőerőt, a 
választott technika alkalmazá-
sát, a téma életkornak megfele-
lő feldolgozását és a kreativitást 
figyelte. Kovács Ferenc tudatta, 
az idén is nehéz dolguk volt, hi-

szen minden nevező díjat érde-
melt volna.

Az idei rajzpályázat alkalmá-
val 43 díjat, nyolc különdíjat és 
három csoportdíjat adtak át. A 
rendezvényen közreműködött 
a Csizmazia Alapítvány két 
versmondó mentoráltja, Radó 
Bertalan és Halasi Lőrinc.  S. V.

Felderítők: jóval több, mint katona-nosztalgia
Egykori (sor)katonai közös-
ségeknek vannak, lehetnek 
találkozóik másutt is az or-
szágban, de az, hogy sorka-
tonák és tisztek, évtizedek 
múltával egyszer csak újra 
összejöjjenek, többet sejtet 
nosztalgiázásnál, a szolgálat 
idején kialakult baráti kap-
csolatok ápolásánál.

Az Ötödik Önálló Vegyi Su-
gárfelderítő Század tisztjei és 
katonái immáron negyedszer 
találkoztak szolgálatuk színhe-
lyén, az egykori szekszárdi Bu-
dai Nagy Antal laktanyából még 
megmaradt – a helyi értéktárba 
bekerült – vörös kőkerítésnél. 
Idén is koszorút helyeztek el a 
vendéglátó középiskola falán ta-
lálható emléktáblán, majd köz-

readták terveiket, hogy a leendő 
Tudásközpont közelében egy 
honvédelmi park készülhessen. 

Mint azt Szikora Mihálytól, 
a zászlóalj utolsó parancsnoká-
tól megtudtuk, örülnek, hogy a 
városvezetés nyitott az elképze-
léseikre. Már körvonalazódik, 
milyen eszközöket helyeznének 
el a honi vegyvédelem egyko-
ri hazai fellegvárára emlékező 
parkban, s mindez hogyan ille-
ne bele a környezetbe.

Az idei koszorúzást kis tech-
nikai bemutató követte az újvá-
rosi Szent István Ház udvarán, 
ahova idén 38 településről már 
több mint százan jöttek el a csa-
ládtagokkal együtt.

– Úgy tűnik, mint hivatásos 
katonák nem lehettünk rossz 
emberek, ha majd félévszázad 

elteltével nem csak szívesen 
állnak velünk szóba az egykori 
sorkatonák, de együttműköd-
nek velünk – mondta a korát 
meghazudtolóan fiatalos, len-
dületes egykori parancsnok, 

Szikora Mihály, akit katonai 
pályafutása során előbb 1970-
ben fiatal tisztként szolgált 
Szekszárdon, majd 1983-ban 
már parancsnokként tért vissza 
a megyeszékhelyre.   B. Gy.

Esküt tettek az ülnökök
Tizennégy frissen megvá-
lasztott bírósági ülnök tett 
esküt május 28-án, kedden a 
Szekszárdi Törvényszék dísz-
termében.

A szekszárdi közgyűlés áprilisi 
ülésén döntött tizenöt bírósági 
ülnök megválasztásáról, akik 
a Szekszárdi Törvényszéken, a 
Szekszárdi Járásbíróságon, vala-
mint a Szekszárdi Közigazgatási 
és Munkaügyi Bíróságon látnak 
majd el feladatot.

A keddi ünnepségen az eskü-
tételt követően dr. Farkas László, 
a Szekszárdi Törvényszék elnök-
helyettese és Ács Rezső polgár-
mester adta a megbízóleveleket. 

A városvezető rövid beszédében 
a megszerzett szakmai tudás fel-
használásával végzett támogató 
munkát kért az ülnököktől.

A Szekszárdi Törvényszéken 
Karácsonyiné Nagy Julianna Ve-
ronika, a Közigazgatási és Mun-
kaügyi Bíróságon Pintér Ágnes és 
Horváth János, míg a Szekszárdi 
Járásbíróságon Gasznerné Joó 
Eszter, Gombás Ákosné, Horváth 
Mária, Hosnyánszki Ferencné, 
Kern László, Kiszlerné Talabos 
Magdolna, Ligeti Ferencné, Ma-
tókné Misóczki Mária, Molnár 
Gréta Klára, Szabó Alíz Magdol-
na, Tolácziné Varga Zsuzsanna 
és dr. Vittayné Kovács lldikó lát 
majd el ülnöki feladatot.   SZV

Érmek
Londonból

Hét szekszárdi pincészet nyolc 
borát jutalmazta a zsűri bronz- 
éremmel, illetve elismerő okle-
véllel a világ legnagyobb nemzet-
közi borversenye, a londoni De-
canter World Wine Awards-on. 
A DWWA 2019-es kiírására 57 
országból csaknem 17 ezer ne-
vezés érkezett. A hatalmas me-
zőnyben összesen 105 magyar 
bor részesült elismerésben.

A szekszárdi borvidék pincé-
szetei közül bronzérmet kapott 
a Vida Családi Borbirtok 2016-
os Bikavére, Dúzsi Tamás 2017-
es Cabernet Sauvignon rozéja, 
a Hetényi Pincészet 2016-os 
Merlot bora és Taklerék 2016-
os Szenta-hegyi Kékfrankosa. 
Elismerő oklevelet érdemelt ki 
az Eszterbauer Borászat, Dúzsi 
Tamás, a Vesztergombi Pince és 
a Vida Borbirtok.   MTI

Zongorás Nappal zárult a tehetséggondozó pályázat
Közel hetven zongorista nö-
vendék részvételével május 
15-én Zongorás Nappal zá-
rult a Szekszárdi Garay Já-
nos Általános Iskola és AMI 
Liszt Ferenc Zeneiskolájának 
„Nemzeti Tehetség Program 
2018” pályázata.

Ezen a délutánon csak a zongo-
ristáké volt az iskola: két hang-
verseny keretein belül egymást 
meghallgatva szinte minden 
billentyűs növendékünk be-
mutatkozott kamara művek 
előadásával. Voltak tanár-diák 
négykezesek, testvérpárok, di-
áktársak, sőt hatkezes produk-
ciók is. A nagyszámú közönség 
összesen 41 műsorszámot hall-
hatott.

Az élményszerző társas mu-
zsikálást sok közös gyakorlás 
előzte meg – köszönet a felké-
szítő munkáért a zongorata-
nároknak. Öröm volt látni a 
csillogó szemeket, mosolyokat, 
amit Ágostonné Béres Kornélia 
intézményvezető záró gondo-

latai után a gyerekek arcán lát-
hattunk. Kellemes és hasznos 
délutánt tölthettünk el együtt, 
melynek végén a diákok em-
léklapot vehettek át, a családi 
élményt pedig vendéglátással is 
próbáltuk színesebbé tenni.

„Az első hangtól a művésze-
tig” pályázat 60 órás, alkotás-
központú zenei műhelyfog-
lalkozást takart, amely 2018. 
szeptemberétől 15 tehetséges 
zongorista növendék részvéte-

lével indult. Az órákon a zon-
gora hangszerjáték ismereteit, 
hangszerkezelési, technikai, 
zenei kifejezőkészség, tananyag 
feldolgozási készség-képesség 
hatékony befogadását fejlesztet-
tük. Az otthoni gyakorlás, zenei 
önreflexió, elvégzett munka át-
tekintése, kipróbálása, céltu-
datos időbeosztás tanítása is a 
foglalkozások témája volt.

A pályázat keretében megte-
kintettük a „Liszt Ferenc nyo-

mában” című kiállítást a Vár-
megyeházán és meghallgattuk 
Balogh Ádám hangversenyét. A 
diákokat novemberben H. Be-
cht Erika zeneművész pedagó-
gus hallgatta meg, majd Juhász 
András hangszerész mester tar-
tott interaktív foglalkozást.

Márciusban Eckhardt Gábor 
zongoraművész tanár tartott 
kurzust, tavasszal tanulmányi 
kirándulásra mentünk a pécsi 
Művészeti Szakközépiskola és 
Gimnázium zenei szakára, ahol 
M. Schmidt Ildikó zongoramű-
vész pedagógus kalauzolt min-
ket. Áprilisban a Művészetek 
Palotájába Sokolov hangverse-
nyére utaztunk, ami fantaszti-
kus élményt adott valamennyi-
ünknek.

A pályázat sikeréhez elen-
gedhetetlen volt zeneiskola 
intézményvezetőjének és zon-
goratanár kollégáim segítsége, 
amiért a gyerekek nevében is 
köszönettel tartozom. 

 Erősné Máté Éva 
 tanszékvezető

Már hetvenöt fát elültettek

Újabb facsemetéket ültetett 
el a 7100 – A Városod Egyesü-
let, ezúttal a Május 1. utcánál.

A szervezet tagjai 25 rózsaszín 
virágú galagonyát ültettek el, 
hogy azok lombja később ár-
nyékot nyújtson – tudtuk meg 
Böröcz Mátétól. Az egyesület 
elnöke elmondta, a darabonként 
mintegy hétezer forint értékű 
díszfákat egy vállalkozó ajánlot-
ta fel. Az elültetett fák közelében 
a támogató jóvoltából egy fából 
készült homokozó is helyet ka-
pott és szintén neki köszönhető-
en várhatóan további játékok is 

kerülnek a környékre. Az egye-
sület elnöke tudatta, összesen 
száz fa elültetését tűzték ki célul 
2019-re. Emlékeztetett, nemrég 
a Zöldkert és Bükk utcák kö-
zötti, majd a Kápolna téren lévő 
játszótéren, valamint a Baka Ist-
ván Általános Iskola környékén 
ültettek el félszáz korai juhar dí-
szfát, így összesen már hetvenöt 
fát sikerült elültetni.

Böröcz Máté hozzáfűzte, leg-
közelebb a Klapka utcai játszó-
teret „pofozzák ki” az – inkog-
nitóját őrző – vállalkozó anyagi 
támogatásával. 

  Forrás: kadarka.net
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Innovatív és immár a régió szerves része 
Ön ismeri a SOLVARO Kft.-t? A fémfeldolgozó vállalat székhelye már 1992 óta Szekszárdon található, azonban munkaadóként 
a régióban sokak számára ismeretlen. Ez azonban megváltozik, mert a SOLVARO nem csupán jelentős ipari ügyfelei, hanem 
munkavállalói számára is vonzó, akik például a Fendt és a VALTRA traktorokhoz készítenek motorháztetőket, méghozzá nagyon 
sikeresen. Az üzem gyártási területe mára már több mint 8000 m2 és kb. 120 munkatársat foglalkoztat – és ezek a számok 
folyamatosan emelkednek.

Lehetőség azok számára, akik velünk közösen szeretné-
nek alkotni és gondolkodni 
A SOLVARO vállalatnál a gyártás főszereplői a fémipari szakmun-
kások, gépkezelők. A legmodernebb technológiákkal gyártják a 
buszok és traktorok szellőzőrácsait, a szerverszekrények ajtajait, 
az építőipari gépek komponenseit és sok mást is. A munkaállomá-
sokat és a környezetet a legújabb felmérések szerint alakították ki 
és kapcsolták össze egymással. Az események középpontjában a 
perforáló gépek, a teljes mértékben automatikusan robottal bera-
kodható lézerberendezések és mélyhúzó prés állnak. A jól felszerelt 
géppark fejlesztése folyamatos, mert a tulajdonos által irányított 
vállalat továbbra is növekszik. Ezáltal a munkavállalók számára sok 
fejlődési lehetőség nyílik meg. A vállalat elsősorban azért rendkívül 
sikeres az ügyfelei körében, mert minden feladatra friss szemmel 
tekint, valamint mert a termékek és folyamatok fejlesztésére tö-
rekszik. Éppen ilyenek a SOLVARO munkavállalói is, hiszen megbíz-
hatóak, elhivatottak és folyamatosan új ötleteik vannak. Mindig az 
egészet tartják szem előtt, valamint ismerik az apró részleteket és 
az ötleteiket mindig örömmel fogadják.

A munkahelyen fontos szerepet játszik a jó közérzet
„Szeretnénk hosszú távon is a vállalatnál tartani azokat, akik ille-
nek hozzánk”– nyilatkozza Kövecses Dániel, a szekszárdi SOLVARO 
Kft. gyárvezetője, „és ezért, valamint a kölcsönös megelégedésért 
szívesen nyújtunk extra juttatásokat is”. Konkrétan nem csupán átla-
gon felüli munkáltatói juttatásokra, hanem a közösségi támogatást 
célzó tevékenységekre is gondol, mint egy népszerű nyári ünnepség 
az egész család számára. Az összes modern technika ellenére a 
SOLVARO meggyőződése, hogy a munkavállalók jelentik az igazi 
különbséget! A vállalat egy sor vonzó gyakornoki helyet is kínál. 

Amennyiben felkeltettük az érdeklődését, akkor további infor-
mációkat találhat a www.solvaro.hu oldalon, vagy jelentkezzen 
a human@solvaro.com e-mail címen vagy a +36–74/504–007 
telefonszámon. 

Ez a lézerberendezés teljesen automatikus berakodással készíti az 
összetett kontúrokat, a gépkezelők átfogó oktatást kapnak a legújabb 
technológiákról

A SOLVARO változatos feladatokat kínál a fémipari szakmunkások számára

Aki megbízható és elhivatott, az illik a SOLVARO vállalathoz, és a 
megfelelő munkavállalók számára a vállalat szívesen nyújt extra 
jutattásokat is

A SOLVARO olyan munkaadó, aki megbecsüli 
a munkavállalóit, amit kiválóan tükröz az is, 
hogy megkapta a megbízható munkaadó 
kitüntetést

(04319)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(04308)

Orbán napi borünnep Istifángödrében
Felpezsdült az élet Szekszárd 
utolsó egybefüggő történel-
mi pincesorán szombat dél-
után, a XIV. szekszárdi Szent 
Orbán Borünnepen.

Az Istifángödrében rendezett 
hagyományos, a borosgazdák, 
kocsmárosok és kádárok védő-
szentjére emlékező borünnepen 
egyházi áldással, kulturális mű-
sorral, no és persze nyitott pin-
cékkel várták a vendégeket.

Kovács György tárogató já-
tékát követően Kővári László, a 
szekszárdi közgyűlés pénzügyi 
és gazdasági bizottságának el-
nöke megnyitó beszédében ar-
ról szólt, bár májusban hűvös 
volt és kétszer annyi csapadék 
hullott, mint a sok éves átlag, 
a szőlő hajtásai pedig kisebbek, 
mint ilyenkor általában, ennek 
ellenére ígéretes az idei termés, 
amit már a Vince-napi szőlő-
metszés is előre jelzett.

Az ünnep az előretekintésre is 
kiváló alkalmat nyújt – mondta 
a bizottság elnöke. Összefogás-
ra buzdította a fiatal borászokat, 
az Alsóvárosi Római Katolikus 
Társaskört és a rendezvény szer-
vezőit, hogy a jövőben is szép, 
vagy még színvonalasabb ren-
dezvény legyen az Istifán-gödrei 
Szent Orbán Borünnep. Kővári 
László kiemelte, fontos lenne a 
pincesoron átvezető út felújítá-

sa. Szavai szerint a Szekszárdon 
egyedülálló történelmi pince-
sor szép turisztikai lehetőséget 
kínálhatna az ide látogatóknak.

V. Kovács Ferenc római ka-
tolikus lelkész többek között 
azt mondta, azért imádkozunk 
együtt, hogy Szent Orbán köz-
benjárására áldja meg az Isten a 
borászokat, a szőlőt és minden 
jelenlévőt, hogy bő termés le-
gyen, és mindig legyenek olya-
nok, akik értékelik, szeretik, 
tisztelik és értik a bort.

Az ünnepen Szarvas Gábor 
borász megemlékezett a héten 
elhunyt Illyés Józsefről is, aki 
bár nem volt Istifán-gödrei ta-

nyatulajdonos, mégis sokat tett 
a pincesorért és aktívan részt 
vett az itteni életben. A köszön-
tő és az áldás után kulturális 
műsor következett. Fellépett 
a Muslinca Bordalkórus, illet-
ve Ékes László (harmonika) és 
Kovács Gergő (ének).

A vendégeknek az idén hat 
borászatnál, a Madács Pincé-
nél, a Ribling Pincénél, a Szar-
vas Pincénél, a Támer Pincénél, 
a Tokai Pincénél, és a Toronyi 
Pincénél nyílt lehetősége – be-
csületkasszás rendszerrel – a 
kóstolásra, amit éjszakába nyú-
lóan ki is használtak.  
 Forrás: kadarka.net
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Az év rendőre(i)
A közelmúltban Bonyhádon 
megtartott megyei rendőr- és 
tűzoltónapon adta át Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere 
a „Szekszárd Város Év Rendő-
re” címeket. Közrendvédelmi 
szakterületen Kósik László 
rendőr főhadnagynak, a körze-
ti megbízott alosztály alosztály-
vezető-helyettesének, bűnügyi 
szakterületen pedig Hufnágel 
Tamás századosnak a vagyon-
védelmi alosztály vezetőjének. 

A polgármester a Sző-
lő-Szem Civil Bűnmegelőzési 
Egyesület javaslata alapján 
Bótai Gábor századost, a szek-
szárdi kapitányság Bűnügyi 
Osztálya nyomozóját munkája 
elismeréseként pénzjutalom-
ban részesítette.

A Tolna Megye Év Rendőre 
kitüntető címet Farner János 
őrnagy, a megyei kapitányság 
Rendészeti Igazgatóság kiemelt 
főelőadója és dr. Pakulár Károly 
alezredes, a Szekszárdi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztá-
lyának vezetője érdemelte ki a 
2018-ban végzett kiemelkedő 
munkája elismeréseként. 

Dr. Buda Bernadett őrna-
gyot az „Év D.A.D.A. Rendőre” 
díjban részesítette dr. Töreki 
Sándor vezérőrnagy, országos 
rendőrfőkapitány-helyettes a 
Rendőrség Napja alkalmából. 

 SZV
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Május 26-ai rejtvényünk megfejtése: Balassi Bálint, Losonczy Anna
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Viszló Zsuzsanna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését június 6-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Ezután Jézus kivezette őket Betánia közelébe, és kezét fö-
lemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük, és 
fölemelkedett az égbe. Ők leborulva imádták. Aztán nagy 
örömmel visszatértek Jeruzsálembe. Állandóan ott voltak a 
templomban, dicsérték és magasztalták Istent.  (Lk 24,50–53)

Amikor megszületünk, csak ma-
gunknak vagyunk tudatában. 
Ott vannak a sürgető alapszük-
ségleteink. Ezen kívül nem sokat 
érzékelünk. Elégedettségünk, jó 
érzésünk záloga, hogy megkap-
juk, ami éppen kell, ami hiány-
zik. Ahogy cseperedünk, tágul az 
érzékelésünk. Felfigyelünk a kö-
rülöttünk lévő emberekre, szép 
világunkra. Gyermeki boldog-
ság, a szerető és tápláló közelség. 
Emberek, helyek, s a dolgok meg-
adják, amire szűkségünk van.

Aztán növekedvén, megta-
pasztaljuk, hogy vannak kü-
lönbségek, döntések: választás 
elé állít az élet. Megtanulunk 
akarni és választani. Mi va-
gyunk a világ közepe. Elvárjuk, 
hogy biztosítsák számunkra 
azt, amire szűkségünk van, 
amit akarunk. Elégedettségünk 
forrása, már nem csupán a 
szükségletekre irányul, hanem 
vágyaink beteljesülésére. Nagy 
ajándék, ha már gyermekként 
felismerem, hogy az emberek s 

a külvilág nem képes megadni 
mindazt, amire szűkségem van, 
amire vágyom. Erőfeszítéseim, 
próbálkozásaim révén, sikere-
ken, kudarcokon át egészítem ki 
a kapottakat. Felismerem, hogy 
kevésbé függök másoktól, hogy 
számíthatok magamra.

Ahogy önállóvá válok, fel-
ismerem, a boldogság belülről 
fakad. Abban áll, hogy elfoga-
dom magam, a gyengeségeim, 
erőm tudatában, határaim 
tiszteletben tartásával. Így 
tudom a többieket és a vilá-
got elfogadni. Boldog vagyok? 
Mióta? Meddig tart(ott)? Mi 
kell a boldogsághoz? Mit tu-
dok tenni érte? Nem vagyok 
boldog? Belül kerestem már a 

boldogságot, magamban? Fon-
tos kérdések ezek.

Jézus és a tanítványok talál-
kozása úgy ért véget, hogy Jézus 
a mennybe ment, a tanítványok 
leborulva imádták, majd elmen-
tek a templomba. Jézus adja, 
mutatja, táplálja a boldogságo-
mat. Ehhez kérem Isten segítsé-
gét, áldását. Ezért imádkozom. 
Ezért megyek a templomba, 
hogy könnyűvé váljak, hogy Is-
ten erejével a helyemen legyek. 
Mindenkit és mindent a helyén 
tudjak kezelni. A boldogságom 
belső, felső és első legyen. Első, 
hogy adhassak! Jézus boldogsá-
ga járjon át minket, s maradjon 
bennünk, velünk! 

 v. Kovács Ferenc a. lelkész

Pünkösdi Hal- és Vadünnep
Szekszárd, Béla király tér – 2019. június 7–10.

PROGRAMOK
2019. június 7. (péntek)
18:00 | Alisca Brass Band koncertje 
| Béla király téri színpad
18:30 | Tóth Viktor – Arura Trio 
koncertje | Vármegyeháza udvara
20:00 | Margaret Island koncertje | 
Béla király téri színpad

A koncert támogatója az Adval 
Tech Hungary Zrt.
22:30 | Hősök koncertje | Béla ki-
rály téri színpad

2019. június 8. (szombat)
10:30 | Csurgó Zenekar koncertje | 
Béla király téri színpad
14:00 | PTE-IGY Gyakorló Általá-
nos Iskola, AMI és Gyakorlóóvoda 
Táncművészeti Tagozatának bemu-
tatója | Béla király téri színpad
14:30 | Euro Dance Tánszínház 
műsora | Béla király téri színpad
15:30 | Tücsök Zenés Színpad kon-
certje | Béla király téri színpad
17:00 | Mini Fúvószenekari Talál-
kozó | Vármegyeháza udvara
19:30 | Marko Markovic Brass Band 
koncertje | Béla király téri színpad. 

A koncert támogatója a Donau-
tica Étterem és Hotel.
22:00 | Király Viktor and The 
Dreamers koncertje | Béla király 
téri színpad

A koncert támogatója a TARR 
Kft.

2019. június 9. (vasárnap)
10:00 | Fabula Bábszínház prog-
ramja | Béla király téri színpad
A Fabula Bábszínház Sátorbábszín-
háza: 

10:00 | Bábkészítés
 10:50 | Óriásbábos csalogató 
(struccidomítás)
 11:00 | Nagy akarok lenni (bábe-
lőadás)
 12:00 | Bábkészítés (az előadáson 
látott bábok egyszerűsített válto-
zatának elkészítése)
 13:00 | Nagy akarok lenni – ze-
nés bábjáték

11:00 | „Csiribiri” Halász Judit előa-
dása | Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Színházterem
14:00 | Tücsök Zenés Színpad 
Egyesület Gyermekcsoport műsora 
| Béla király téri színpad

15:30 | Tarsoly Zenekar koncertje | 
Vármegyeháza udvara
16:00 | Kalap Jakab Mesezenekar 
„Kutyabál” című bábkoncertje | 
Béla király téri színpad
17:00 | M.É.Z. koncertje | Várme-
gyeháza udvara
19:00 | Cotton Club Singers kon-
certje | Béla király téri színpad. 

A koncert támogatója az Alisca 
Bau Zrt.
22:00 | Fenyő Miklós koncertje | 
Béla király téri színpad. 

A koncert támogatója a Tolnagro 
Kft.

2019. június 10. (hétfő)
10:00 | A Szekszárdi Kamarazene-
kar és a Szekszárdi Madrigálkórus 
hangversenye | Belvárosi katolikus 
templom
10:30 | Szerencsének szerencséje – 
A Magyar Népmese Színház előa-
dása | Béla király téri színpad
13:30 | Buborék együttes koncertje 
| Béla király téri színpad
15:00 | Máza Községi Bányász Fú-
vószenekar koncertje | Béla király 
téri színpad
16:00 | Bartina Néptáncegyüttes 
műsora | Béla király téri színpad
18:00 | Budapest Ragtime Band 
koncertje | Vármegyeháza udvara
20:00 | Nagy Feró és a Beatrice 
koncertje | Béla király téri színpad

Kiegészítő programok
•  Virgonckodó Játszóház | Várme-

gyeháza kert 
2019. június 8–10. 10:00–18:00

Egyedien kialakított hagyomá-
nyos, ügyességi, logikai, mozgás- 
és képességfejlesztő nagyméretű 
fajátékok. A játékpark használata 
ingyenes!
•  Kézműves kirakodóvásár | Ga-

ray tér – Szent István tér – Augusz 
Imre utca

Egyedi készítésű ásvány-, kő-, és 
üveglencsés ékszerek, kézműves 
szappanok és natúr kozmetikumok, 
kézműves kerámiák, kézzel készí-
tett fajátékok, antikolt táblaképek, 
festett üvegdekoráció, textil gyerek-
játék, kézműves készségfejlesztő já-
tékok, bőrdíszműves, egyedi készí-
tésű táskák, üvegékszer, levendula 

illatzsákok, kerámia virágok, para-
cord karkötők.
Nyitva tartás:
június 7. (péntek) | 12:00 – 21:00; 
június 8. (szombat) | 10:00 – 21:00;
június 9. (vasárnap) | 10:00 – 21:00;
június 10. (hétfő) : 10:00–21:00.
•  Vidámpark | Szent István tér, 

négysávos út
Nyitva tartás: 
június 7. (péntek) | 14:00 – 02:00; 
június 8. (szombat) | 10:00 – 02:00;
június 9. (vasárnap) | 10:00 – 02:00;
június 10. (hétfő) | 10:00 – 22:00.

TÁRSRENDEZVÉNYEK
•  Gemenc – Retkes Tamás kiállítása 

| Vármegyeháza, folyosógaléria
Megnyitó: június 6. (csütörtök) 
17:00, megnyitja dr. Kalotás Zsolt 
természetfotós.
Megtekinthető: 2019. június 10-ig.
•  „Egy az ember” – Komjáti Anett 

amatőr festő kiállítása | Belvárosi 
Kávéház (Garay tér 18.). 

Látogatható június 7–10. a Kávéház 
nyitvatartási idejében
•  Pünkösdi szabadtéri istentiszte-

let | Luther tér
2019. június 10. (hétfő) Pünkösd: a 
Szentlélek ajándékának ünneplése
09:45 | A Szekszárd környéki Bap-
tista Gyülekezetek kórusának hívo-
gató énekes műsora
10:00 | A harangszó után ökume-
nikus, úrasztali közösséggel koro-
názott szabadtéri istentisztelet

Szervező a Szekszárdi Reformá-
tus és az Evangélikus Egyházközség.
• Szekszárdi Nyitott Pincék
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit 
Kft. szervezésében június 7. és 
10. között ismét számos pincészet 
várja a borszerető, kiránduló ven-
dégeket.

Résztvevő pincészetek: Bodri 
Pincészet, Dúzsi Tamás és Család-
ja Szegzárdi Borászati Kft., Eszter-
bauer Borászat, Garai Pincészet, 
Göndöcs Lajos, Háromházi Pince, 
Hetényi Pincészet, Pálinkás Pince, 
Heimann Családi Birtok, Lajvér 
Borbirtok, Merfelsz Pince, Neiner 
Családi Pince, Németh János Pin-
cészet, Schieber Pincészet, Takler 
Borbirtok, Toronyi Pince, Tüske 
Pince, Vesztergombi Pince.

Ingyenes buszjáratok szombaton 
és vasárnap 11:00 és 18:00 óra között, 
óránkénti indulással a Béla király tér-
ről (városháza előtti parkoló).

GASZTRO SÁTOR | Béla király tér
A Pünkösdi Hal- és Vadünnep 
gasztronómiai kínálatáról idén is 
a Vendéglátók Kerekasztala Szek-
szárdért Egyesület gondoskodik.

A résztvevő éttermek: Szász 
Söröző és Étterem, Stefán Ételbár, 
Aranykulacs Kisvendéglő. 

Ízelítő az étlapokról: halte-
pertő, pontyhalászlé metélttel, 
harcsanyárs, vadkolbász mézes 
mustárral, paprikás lisztben sült 
keszeg, vaddisznó aprópecsenye 
áfonyamártással, harcsaburger, 
gemenci szarvas ragu, szarvas 
sonka körtés salátán, szarvas pör-
költ galuskával, harcsapaprikás tú-
rós csuszával, fish & chips, tépett 
vaddisznólapocka szendvicsben, 
vaddisznótarja-pecsenye rakott 
krumplival.
Nyitva tartás:
június 07. (péntek) | 17:00 – 02:00;
június 08. (szombat) | 10:00 – 02:00;
június 09. (vasárnap) | 10:00 – 02:00;
június 10. (hétfő) | 10:00 – 22:00.

BORUDVAR | Béla király tér
A résztvevő pincészetek: Ga-

rai Pincészet, Prantner Pincészet, 
Sárosdi Pince, Schieber Pincészet, 
Szeleshát Pincészet, Márkvárt Pin-
ce, valamint a Brill és a Savanya 
Pálinkaház.
Nyitva tartás:
június 07. (péntek) | 17:00 – 02:00; 
június 08. (szombat) | 10:00 – 02:00;
június 09. (vasárnap) | 10:00 – 02:00;
június 10. (hétfő) | 10:00 – 22:00.

ÉTKES UDVAR | Liszt Ferenc tér
Ízelítő a kínálatból: kenyérlángos, 
kolbice, hekk, hot-dog, hambur-
ger, minifánk, sült kolbász, lepény, 
kürtőskalács, helyben sütött burgo-
nyaszirom, tortilla, ciabatta, spar-
helten sült kelt tészta.
Nyitva tartás:
június 07. (péntek) | 12:00 – 21:00;
június 08. (szombat) | 10:00 – 21:00;
június 09. (vasárnap) | 10:00 – 21:00;
június 10. (hétfő) | 10:00 – 21:00.

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete két előadást 
szervez 2019. június 6-án (csü-
törtök) 13:00 órától Szekszárdon, 
a Hunyadi u. 4-ben. Előbb a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi Igazga-
tóság munkatársai beszélnek a ház-
tartási tűzesetek és balesetek meg-
előzéséről, majd dr. Vastag Oszkár 
osztályvezető főorvos tart előadása 
az időskori szembetegségekről.

Az előadásokra minden ér-
deklődőt szívesen látnak!

Megemlékezés
Nemzeti Összetartozás Napja 
– Városi megemlékezés a tria-
noni békeszerződés 99. évfor-
dulója alkalmából.

Időpont: 2019. június 04. 
(kedd) 11:00 óra

Helyszín: Szekszárd, Béla ki-
rály tér

Emlékező beszédet mond: 
Ács Rezső, Szekszárd Megyei 
Jogú Város polgármestere.

Egyházi köszöntést mond: Se-
fcsik Zoltán evangélikus lelkész.

Irodalmi megemlékezés: 
a Szekszárdi SZC Vendéglátó 
Szakképző Iskola diákjainak 
előadásában.
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Bronzérmesként zártak a szekszárdi futsalosok
Büntetőpárbajban Tolnán is 
nyerni tudott a Szekszárd FC 
NB I-es női futsalcsapata, így 
bronzérmet szerzett az élvo-
nalbeli bajnokságban.

Hiába vezetett kétszer is a 
bronzcsata első felvonását 9–2-
re nyerő Szekszárd, a házigazda 
Tolna-Mözs nem adta meg ma-
gát, és az utolsó másodpercben 
kiegyenlítve életben tartotta a 
reményeket.

Bizonyára Micskó Márknak, 
a szekszárdiak edzőjének is 
„beugrott”, hogy tavaly a szom-
szédvárak csatája – 2–2-es ren-
des játékidő után – mindkétszer 
büntetőpárbajban dőlt el a tol-
naiak javára. Most azonban a 
szekszárdiak bírták jobban az 

idegek harcát, így a megyeszék-
hely gárdája egy év után ismét 
érmet szerzett az élvonalbeli női 
futsalbajnokságban.

– Büszke vagyok a lányokra, 
hiszen egy nehéz szezon végén 
szereztük meg a bronzérmet. Sok 
nehézséggel küzdöttünk, megha-

tározó játékosaink dőltek ki. Kivá-
ló csapatom erejét mutatja, hogy 
minden nehézségeken túl tudtunk 
lépni. Köszönöm a stábtagok és 
szenzációs közönségünk segítsé-
gét, nélkülük nem sikerült volna” 
– fogalmazott Micskó Márk.

A 3. helyért, 2. mérkőzés: 
Tolna-Mözs–Szekszárd FC 
2–2 (0–1). Büntetőkkel: 0–2. A 
szekszárdi gólokat Jarova (12.) 
és Buchmüller (31.) szerezték. A 
két győzelemig tartó párharcot 
2–0-ra a Szekszárd nyerte. 

A három győzelemig tartó 
bajnoki döntő állása 1–1 az Ast-
ra és a HTE csapatai között. A 
bajnokság ötödik helyét a Gyu-
lai Amazonok szerezték meg, 
kettős győzelemmel a Miskolci 
Vénusz ellen.  SZV

FO
TÓ

: F
A

C
EB

O
O

K
.C

O
M

FO
TÓ

: M
KO

SZ

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Június 3-tól június 7-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(04307)

MENÜ Június 3. Június 4. Június 5. Június 6. Június 7.

„A”
1150 Ft

Kolbászos
fejtett bableves

Grízgaluska 
leves

Vegyes
gyümölcsleves Csontleves

Lengyeles 
árpagyöngy 

leves

Grízes tészta,
házi barack-

lekvár

Paradicsomos 
húsgombóc,

főtt burgonya

Csirkemáj 
rizottó
sajttal

Vadas
marharagu,

makaróni

Pusztapörkölt,
uborkasaláta

„B”
1150 Ft

Kolbászos
fejtett bableves

Grízgaluska 
leves

Vegyes
gyümölcsleves Csontleves

Lengyeles 
árpagyöngy 

leves

Hentes
tokány,

párolt rizs

Roston
csirkemell,
vajas párolt 

zöldség

Füstölt sajttal 
töltött sertés-

borda,
karottás

burgonyapüré

Tőkehalporció 
rántva,

majonézes 
kukorica

Gyros,
friss saláta 
öntettel,

pita

Napi
ajánlat
1050 Ft

Csirkecombfilé              
sokmagvas 
bundában, 

fűszeres héjas 
burgonya,
friss saláta

Csirkecombfilé              
sokmagvas 
bundában, 

fűszeres héjas 
burgonya,
friss saláta

Csirkecombfilé              
sokmagvas 
bundában, 

fűszeres héjas 
burgonya,
friss saláta

Csirkecombfilé              
sokmagvas 
bundában, 

fűszeres héjas 
burgonya,
friss saláta

Csirkecombfilé              
sokmagvas 
bundában, 

fűszeres héjas 
burgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Mustáros
sertés

szűzérmék 
erdei gombás 

szélesmetélttel

Mustáros
sertés

szűzérmék 
erdei gombás 

szélesmetélttel

Mustáros
sertés

szűzérmék 
erdei gombás 

szélesmetélttel

Mustáros
sertés

szűzérmék 
erdei gombás 

szélesmetélttel

Mustáros
sertés

szűzérmék 
erdei gombás 

szélesmetélttel Hetedik lett a KSC serdülő csapata
Az Atomerőmű KSC Szek-
szárd részvételével rendez-
ték meg a serdülő (U14) 
leány nemzeti kosárlabda 
bajnokság nyolcas döntőjét 
az elmúlt hétvégén.

A szekszárdiak a Baja és PVSK 
legyőzésével jutottak a bu-
dapesti fináléba, ahol az első 
csoportmeccsüket mindjárt a 
favorit, későbbi győztes Csata 
DSE ellen vívták. Baki Sán-
dor edző tanítványai nem 
voltak egy súlycsoportban a 
fővárosiakkal, ám a követke-
ző riválisokkal már legalább 
egy félidőn át szoros meccset 
játszottak. Sajnos azonban ez 
sem a Sopron, sem a Kőbánya 
ellen nem volt elég a sikerre, és 
a keresztjáték során a Rátgéber 
Akadémia csapatát sem tudták 
„elkapni”.

A Kovács Edina, Mathész 
Csenge, Csákvári Viktória, 
Szücs Gréta, Sámóczi Zsófia, 
László Veronika, Piukovits 
Dorka, Horog Betta, Dávid 
Nóra, Bernáth Petra, Sebestyén 
Panni, Doszpod Anna, Bere-
kali Petra, Baka Natália, Lábas 
Flóra és Lovasi Tímea összeté-

telű KSC a záró napon a Zsíros 
Akadémia gárdája ellen játszot-
tak helyosztót. A lányok nagyot 
küzdve visszavágtak a kőbánya-
iaktól elszenvedett vereségért, s 
így végül a 7. helyen végeztek. A 
csapat legjobbjának járó külön-
díjat Szücs Gréta érdemelte ki.

Eredmények. Csoportmecs-
csek: Csata DSE – Atomerőmű 
KSC Szekszárd 104–30 (39–6, 
29–6, 16–7, 20–11). A szekszár-
diak legjobb dobói: Sámóczi 7, 
Piukovits 6. Sopron – KSC Szek-
szárd 68–56 (18–18, 18–11, 

15–14, 17–13). Ld: Sámóczi 17, 
Horog 13, Doszpod 9, Piukovits 
8. Zsíros Akadémia Kőbánya – 
KSC Szekszárd 65–55 (15–18, 
16–14, 16–9, 18–14). Ld: Piuko-
vits 11/3, Lábas 9, Sámóczi 8.

Keresztjáték: Kosárlabda 
Akadémia Pécs – KSC Szek-
szárd 79–53 (15–14, 19–19, 
22–10, 23–10). Ld: Szücs 18/3, 
Piukovits 10. A 7. helyért: Zsí-
ros Akadémia – KSC Szekszárd 
52–56 (22–18, 11–15, 7–17, 12–
6). Ld: Sámóczi 15, Piukovits 12, 
Baka 10/6.   SZV

Sporthírek
Kosárlabda. A játékoske-
retet és a szakmai stábot is 
érintő változásokat jelentett 
be honlapján az Atomerőmű 
KSC Szekszárd. A magyar 
„magból” csak Mansaré 
Manty távozik, aki visszatér 
Győrbe. A légiós poszton 
maradó Erica McCall és Iva-
na Dojkic mellé érkezik a 26 
éves amerikai hátvéd, Tyaun-
na Marshall és a 32 éves szlo-
vák válogatott center, Marie 
Ruzicková. Részletek lapunk 
jövő heti számában.

Íjászat. A DAR Történelmi 
versenysorozat 2. fordulójá-
ban a szekszárdi Alisca Nyi-
lai ÍE sportolói közül Barta 
Nikolett és Barta Viktória is 
aranyérmet szerzett Kiskun-
dorozsmán.

Labdarúgás. Gólnélküli 
döntetlent játszott a Kecske-
méttel, s így az utolsó fordu-
ló eredményétől függetlenül 
meghosszabbította NB III-as 
tagságát a Szekszárdi UFC 
együttese. Dienes Pál gárdá-
ja a záró körben Hódmező-
vásárhelyen lép pályára.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
2019. június 3. (hétfő) 14:00 – 
16:00 óráig. Előzetes bejelentke-
zés alapján: +36–74/504–102. 
Polgármesteri Hivatal, polgármes-
teri tárgyaló (Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2019. június 18. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 
19:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
2019. április 30. (kedd) 17:00 
óra – Luther tér (szabadtéri fo-
gadóóra). Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. 
u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 

– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Képviselői Iroda 
(Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Reme-
te terem. Szent I. tér 10.)

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László  
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. június 3. (hétfő) 18:00  
– Művészetek Háza
Két fuvola egy koncert NR.2

Papp-Csővári Dóra és Töt-
tős-Erős Edina koncertje. Az est 
műsora döntően francia zene-
szerzők műveiből áll, melyekre 
egyedi, utánozhatatlan hangvétel 
jellemző. Közreműködik: Bérces 
Emese zongorán, Beck Andrea és 
Dragos Bence fuvolán. 

Jegyár: 2.500,- Ft, diák/nyug-
díjas: 1.500,- Ft.

2019. június 3. (hétfő) 19:00  
– Színházterem
Arthur Miller: Pillantás a hídról

Múzsa bérlet IV. előadás. Az 
előadás a határokról szól. Az 
utolsó pillanatokról, amikor már 
átkelünk, de még a hídon va-
gyunk, és még visszanézhetünk. 
A rosszon még innen, de a helye-
sen már túli pillanatokról. 

Jegyárak: 3.800,- Ft; 3.500,- 
Ft; 3.300.- Ft.

2019. június 4. (kedd) 11.00  
– Béla király tér
Nemzeti Összetartozás Napja

Megemlékezés a trianoni bé-
keszerződés 99. évfordulója al-
kalmából. Emlékező beszédet 
mond: Ács Rezső polgármester. 
Egyházi köszöntést mond: Sef-
csik Zoltán evangélikus lelkész. 
Irodalmi megemlékezés a Szek-
szárdi SZC Vendéglátó Szakkép-
ző Iskola diákjainak előadásában.

2019. június 4. (kedd) 14:00  
– Bödő terem
Egészségvédő előadás

Előadó: dr. Pere Tímea bőr-
gyógyász szakorvos. 

A belépés díjtalan.

2019. június 9. (vasárnap) 
11:00 – Színházterem
Halász Judit: Csiribiri

Tizennyolc lemez után elő-
ször forgattak egész estés fil-
mkoncertet Halász Judittal. A 
„Csiribiri” koncerten a film 
zenei anyagából hallható vá-
logatás, amely csokorba fogja 
Halász Judit egyedülálló pálya-
futásának legnépszerűbb alko-
tásait.

Jegyár: 2.800,- Ft.

Adományozás
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
HASZNÁLTRUHA ADOMÁ-
NYOZÁST tart.
Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
Ideje: 2019. június 03. (hétfő) 
08:00 – 09:00 óráig.
2019. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van. Szeretettel várjuk 
tagjainkat és minden rászorulót.

MÁSKÉPP
Miklósa Erika és Fekete-Kovács Kornél koncertje

a Modern Art Orchestrával
A világhírű operaénekes, 
Miklósa Erika Másképp című 
lemezéről a Modern Art Or-
chestrával játszott dalokat 
eddig ritkán hallhatta élő-
ben a közönség, azonban 
idén június 6-án – a pünkös-
di ünnepsorozat előestéjén 
– Szekszárdon is fellép a ze-
nekar, a jazzt és operát is fel-
vonultató koncertanyaggal.

Az egyedi koncertprogramban 
a Kossuth-díjas művésznő a 
szívéhez legközelebb álló da-
lokból válogat, míg Fekete-Ko-
vács Kornél, Liszt Ferenc-díjas 
trombitaművész-zeneszerző 
saját szerzeményeiből és át-
irataiból mutat be darabokat. 
A koncert klasszikus kalando-
zás a jazz, a musical, az opera 
és operett – a két előadó igen 
erőteljes és rendkívül magá-
val ragadó – zenei világában. 
Átiratok, különlegességek, 

meglepetések Bernsteintől 
Cole Porterig, Rossinitől Ger-
shwinig a Modern Art Orc-
hestra kíséretében.

2019. június 6., 19:00 óra
– Babits Mihály Kulturális 
Központ Színházterem
Jegyek kaphatók a kulturális köz-
pont jegypénztárában (3.900-, Ft;
6.400,- Ft; 6.900,- Ft), vagy
online a jegy.hu oldalon.  (04329)

AGÓRA MOZI
Június 2., vasárnap  

– június 4., kedd

15:00 |  Hamupipőke és az 
elvarázsolt herceg

17:00 | Aladdin
19:30 |  Átkozottul veszett, 

sokkolóan gonosz és 
hitvány

Június 5., szerda

17:00 | Aladdin
19:30 |  Átkozottul veszett, 

sokkolóan gonosz és 
hitvány

Június 6., csütörtök  

– június 7. , péntek

17:00 |  Godzilla II.  
– A szörnyek királya

19:30 |  Mami

Június 8., szombat

15:00 |  Hamupipőke és az 
elvarázsolt herceg

17:00 |  Godzilla II.  
– A szörnyek királya

19:30 |  Mami

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (04313)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2019. június 1–30-ig tart.
(04311)

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel./fax: 74/511–099,
Tel./fax: 74/413–849 • Mobil: +36-30/9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további 
előfoglalási kedvezményekről érdeklődjön irodánkban

vagy keresse    oldalunkon!

(04317)

•  Korzika, a varázslatos sziget 
körutazás 2019.06.20–26. 168.900,- Ft/fő.

•  Egyiptom repülővel, ALL. INC. ellátás 
4*-os szállodában 87.780,- Ft/fő+ill.

•  Paralia egyéni utazással, 
apartmanban , önellátással 32.900,- Ft/fő+ill.

Ajánlataink:

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(04312)

Megemlékezés
Harcon

Immár hagyománnyá vált, hogy 
a trianoni békeszerződés évfor-
dulóján, a Nemzeti Összetarto-
zás Napján megemlékezést tar-
tanak a harci Diófa Csárda előtti 
emlékparkban.

Az idei, június 4-i ünnepségen 
(kezdés 15:00 órakor), Hunya-
di János kormányzó szobrának 
avatásán Potápi Árpád János 
államtitkár mond beszédet. Köz-
reműködik: Bognár Cecil, Éliás 
Tibor, Publik Antal, Tóth Csaba 
Attila, Vesztergám Miklós, vala-
mint a Bartina Néptáncegyüttes 
és a Szekszárdi Magyarnóta Klub.

Álláshirdetés

A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. (Garay ÉlményPince) 1 
fő felszolgáló munkatársat 
keres teljes munkaidős foglal-
koztatásra.

Feltétel: szakirányú vég-
zettség, min. 3 év szakmai 
gyakorlat.

Előny: turizmusban, bor-
gasztronómiában szerzett 
tapasztalat, idegen nyelv is-
merete.

A fényképpel ellátott je-
lentkezéséket írásban kérjük 
benyújtani a Szekszárdi Va-
gyonkezelő Kft.-hez, (7100 
Szekszárd, Bezerédj u. 2., 
Postacím: 7101 Pf.: 115., tel.: 
74/510–422)

Beküldési határidő: 2019. 
június 14. (péntek)

Vetélkedő a Kolpingban

A Szekszárdi Kolping Iskola 
adott otthont a közelmúltban 
a Szociális gondozók és ápolók 
versenyének, amelyen buda-
pesti, keszthelyi, devecseri és 
szekszárdi diákok vetélkedtek a 
keszthelyi intézmény által 2006-
ban létrehozott vándordíjért.

A vetélkedő célja, hogy egyházi 
jellegű iskolák mérjék össze tu-
dásukat szociális területen, de a 
találkozás lehetőséget teremt a ta-
pasztalatok átadására is. A felada-
tok összeállításában a három éves 
tananyagot veszik alapul, ezen be-
lül témaköröket adnak meg, idén 
többek között elsősegélynyújtás, 

kórtan, jog és szociális munka sze-
repelt. A feladatok megoldásának 
elbírálásában városonként egy-
egy szaktanár működött közre.

A vetélkedőt az óbudai iskola 
nyerte, csupán fél ponttal meg-
előzve a házigazda Kolping „Vér-
csék” csapatát, melyet a 11/C. osz-
tályos Ferencz Vivien, Kalányos 
Dóri és Stenger Vivien alkották, 
felkészítő tanáraik Rábli Zsuzsan-
na és Kocsis Zoltán voltak.

A nap zárásaként – a kolpin-
gos szakácstanulók által elké-
szített ebéd után – a résztvevők 
megtekintették a Petrits Mézes-
kalács Múzeumot.  SZV
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Mi a webjogsi? 
A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind a tanulásban, mind az ügy-
intézésben – a lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!

Balog István oktató (04093)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04314)

TAVASZI AKCIÓS AJÁNLAT
2019. Cetelem áruhitel lehetőség, egyes gépeknél 0% THM

Akciós ajánlatunk április 4-től június 15-ig,
illetve a készlet erejéig érvényes.

Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. 
• Telefon: +36–74/510–026 • Mobil: +36–30/162–2002

0%
THM

Husqvarna LC140S benzinmotoros 
fűnyíró

ÚJ

Husqvarna
Láncfűrész 130
•  Teljesítmény

1.5 kW

59.900,- Ft

Husqvarna Fűkasza 135R
•  Teljesítmény:

1,4 kW
• 34,6 cm³
• 6,8 kg

134.900,- Ft (10 x 13.490,- Ft)

•  125 cm3

•  vágásszélesség:
40 cm

•  gyűjtés/hátsó 
kidobás

• önjáró

99.900,- Ft
Husqvarna TS138M traktor
•  Briggs&Stratton motor
•  mechanikus váltó
• vágásszélesség: 97 cm

549.900,- Ft

(04322)

(04330)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Nyári
előzetes!

Egyes papucsok,
szandálok

engedménnyel
június 3–8-ig!

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:

09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig


