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Jéggel jött a vihar
Június 25-én reggel cseresz-
nye, helyenként dió nagysá-
gú jéggel érkezett felhősza-
kadás csapott le Szekszárdra. 
A rövid idő alatt lezúduló, 50 
mm-t is meghaladó csapadék 
károkat és sok bosszúságot 
okozott a város lakóinak.
 → 3. oldal

Újabb ovi-pálya
Újabb multifunkciós sport-
pályát avattak hétfőn: ezút-
tal a Mérey utcai 2-es számú 
óvodában. Ez már a harma-
dik ilyen létesítmény Szek-
szárdon, így immár közel hat-
száz gyermek számára adottak 
jobb körülmények a sporto-
láshoz. → 6. oldal

Előbbre léptek
Tavaly még a bentmaradá-
sért harcolt a Szekszárdi UFC 
NB III-as labdarúgó csapata, 
amely a tavaszi szezonban já-
tékban és eredményességben 
is előbbre lépett, s végül az 
előkelő 7. helyen zárta a Kö-
zép-csoport küzdelmeit.
 → 13. oldal

Múzeumi
éjszaka

Háromezer látogató kereste fel 
június 24-én a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum kiállítóhe-
lyeit. A Múzeumok Éjszakája 
program keretében „Sárkányok 
mindig lesznek” címmel új idő-
szaki kiállítás nyílt a főépület-
ben, míg az idén ötven éves 
Babits emlékházban versekkel 
tisztelegtek a híres költő előtt, 
a Vármegyeházán pedig a Bó-
bita Bábszínház előadását te-
kinthették meg az érdeklődők.
 → 9. oldal
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Rotary: az új elnök is a fiatalokra koncentrál
A nagy, éveken átívelő 
egészségügyi projekt ideig-
lenes lezárása után az idén 
már a Rotary-mozgalomtól 
megszokott adományozás, 
a rászorultak segítése, a te-
hetséges diákok támogatása 
jellemezte a szekszárdi klub 
elmúlt egy éves tevékenysé-
gét Szrnka Pál elnök regnálá-
sa alatt.

A 19 éve a szekszárdi klubra 
is jellemző klasszikus rotarys 
tevékenységek mellett önmaga 
megújításával, a jövő klubtagjai-
nak megszólításával is elkezdtek 
foglalkozni – és nem csupán a 
retorika szintjén. Az elmúlt év-
ben nem csak szimbolikusan 
faültetéssel, hanem a megcélzott 
fiatalokkal való beszélgetésekkel 
megtörténtek az első lépések az 
ifjúsági tagozat, az úgynevezett 
Rotaract Klub létrehozására. 
Szrnka elnök némi aggódással 
jegyezte meg, hogy a Szekszárdi 
RC átlagéletkora 63 év... „Itt az 
ideje, hogy foglalkozzunk a jö-
vővel, a klub további létezésével, 
vagyis e jótékonysági filozófiá-
val azonosulni tudó új generá-
ciók megnyerésével” – halottuk 
a leköszönő elnöktől, aki ezen 
a téren számít a hazatérő fia-

talokra, de az éppen külföldön 
élőkre is.

A jelképes elnöki lánc – a 
szokásos egy évre szóló meg-
bízatással – dr. Murzsa András 
nyakába került. Elnökként ő 
fogja össze, koordinálja a most 
induló újabb évben a munkát. 
Elődjéhez hasonlóan fontosnak 
tartja, hogy tovább folytatódjék 
a fiatalítás, s ennek már kéz-
zelfogható eredményeiről szá-
molhasson be jövőre, amikor a 

következő elnöknek adja tovább 
a „stafétát”. „Megfigyelhető a 
mozgalmon belül, hogy már az 
általános iskolában elkezdődik 
a szervezet megismertetése, s 

ez folytatódik a középiskolában, 
amely magával hozhatja az ifjú-
sági tagozatok, a Rotaract nevű 
klubok megalakulását, ami 
beintegrálódik a nagy Rotary 
klubba, ami nálunk már meg-
alakult – jegyezte meg székfog-
lalójában a nyugdíjasként na-
gyon aktív, fiatalos lendülettel 
munkához látó egykori megyei 
lapkiadó-vezető, aki több egye-
temistát szeretne bevonni a Ro-
taract munkájába.

Ami a hagyományos klub-
munkát illeti, az elkövetkezendő 
egy évben még inkább prioritást 
élvez a tehetségek támogatása. 
„Az iskolai évzárókon magam 

is átéltem, hogy milyen csillogó 
tekintettel vették át a rászoruló 
tehetséges gyerekek a különbö-
ző ajándékokat, köztük a mién-
ket is. Látszott, hogy mennyire 
örülnek egy a tudásukat tovább 
gyarapító könyvnek. Voltak 
támogatott fiataljaink is, akik 
egy évet töltöttek külföldön. 
Egyikük Tajvanban egészen jól 
megtanult kínaiul, és minden jel 
arra utal, hogy oda megy vissza 
egyetemre. Végig akarjuk kí-
sérni a pályafutását a fiatalem-
bernek, éppen ezért a Rotary 
nemzetközi hálózaton keresz-
tül kapcsolatba lépünk a tajvani 
kollegákkal, hogy amiben le-
het, egyengessék pártfogoltunk 
szakmai életútját. Szeretnénk 
ezzel is megmutatni a fiatalok 
számára, milyen lehetőségeket, 
érvényesülést, kapcsolati tőkét 
jelent az egész világon, ha vala-
ki tagja egy adott ország egyik 
klubjának.”

Az új elnöknek hamarosan 
egy jelentős protokoll esemé-
nyen kell részt vennie Szentend-
rén: hazánkba látogat ugyanis a 
Rotary-mozgalom új világelnö-
ke, Ian Riseley, s a találkozón 
természetesen mind az 52 hazai 
klub képviselteti magát.  

 B. Gy.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Július 2.
(vasárnap)

Július 3.
(hétfő)

Július 4.
(kedd)

Július 5.
(szerda)

Július 6.
(csütörtök)

Július 7.
(péntek)

Július 8.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Július 2. (vasárnap) – Ottó, Ottokár
Ottó: germán eredetű; jelentése: vagyon + híres.
Ottokár: német eredetű; jelentése: birtokot megőrző.

Július 3. (hétfő) – Kornél, Soma
Kornél: latin eredetű; jelentése: somfa, szarv.
Soma: magyar eredetű; jelentése: som.

Július 4. (kedd) – Ulrik, Babett
Ulrik: német eredetű; jelentése: öröklött birtokán uralkodó.
Babett: héber-görög-német-francia eredetű; jelentése: idegen, külföldi.

Július 5. (szerda) – Emese, Sarolta
Emese: magyar eredetű; jelentése: anyácska. 
Sarolta: török-magyar eredetű; jelentése: fehér menyét.

Július 6. (csütörtök) – Csaba
Csaba: török-magyar eredetű; jelentése: pásztor, kóborló.

Július 7. (péntek) – Apollónia, Apolka
Apollónia: görög-latin eredetű; jelentése: Apollónak szentelt.
Apolka: görög, latin, magyar eredetű; jelentése: Apollónak szentelt.

Július 8. (szombat) – Ellák, Edgár
Ellák: hun eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Edgár: ószász-angol eredetű; jelentése: vagyon + dárda. Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | kb. 1 mm zápor |  
szeles nap 
max. 28o , min. 15o

közepesen felhős | szeles nap
max. 26o , min. 15o

közepesen felhős | szeles nap 
max. 27o , min. 15o

közepesen felhős |  
magas UV-B sugárzás 
max. 32o, min. 16o

gyengén felhős
max. 33o , min. 17o

zápor
max. 31o , min. 17o

zápor
max. 31o , min. 16o

Jéggel érkezett a vihar Szekszárdra vasárnap
Június 25-én reggel cseresz-
nye, helyenként dió nagysá-
gú jéggel érkezett felhősza-
kadás csapott le Szekszárdra. 
A rövid idő alatt lezúduló, 50 
mm-t is meghaladó csapadék 
károkat és sok bosszúságot 
okozott. 

Elsősorban a Tartsay Vilmos, 
a Mikes, a Wesselényi, az Ady 
és a Vasvári utcában okozott 
problémát a nagy mennyiségű 
csapadék, amit a vízelvezetők 
nem tudtak elnyelni. Nyolc eset-
ben riasztották a város hivatásos 
tűzoltóit az alagsorokban, pin-
cékben állt a víz szivattyúzásá-
hoz – közölte a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság. 
A Tartsay lakótelepi garázssornál 
egy autó árokba hajtott, mivel a 
jármű vezetője a magas vízszint 
miatt nem látta az árkot.

A Tartsayn, a Szövetség utcá-
nál még délután egy óra körül 
is megfeszítetten dolgoztak a 

tűzoltók. A lakótelepen egy fa 
is kidőlt, de az igazi problémát 
az jelentette, hogy a víz elárasz-
totta az alagsori helyiségeket. A 
lakók arról számoltak be, hogy 
20-40 centiméter víz állt a szu-
terinokban, de a házak előtt is 
10-20 centis víz hömpölygött. 
Egy idősebb férfi szerint amióta 
az áruház építésekor feltöltötték 
a talajt, a nagyobb esőzések után 
többször is előfordult, hogy víz 

állt az alagsorokban. Ekkora 
azonban talán még sosem.

A Tartsay lakótelep Séd-pa-
takhoz közelebb eső részén még 
nagyobb volt a víz: a helyenként 
térdig érő víz a parkoló autók-
ba is befolyt. A viharos szél 
több hulladékgyűjtő edényt is 
felborított, a víz pedig kimos-
ta azokból a szemetet. A lakók 
több lépcsőházban a saját szi-
vattyúikkal kezdték meg a víz 

kiszivattyúzását az alagsori he-
lyiségekből. Az emberek közös 
erővel láttak neki a mindent 
elborító sár eltakarításának.

A lakótelepen élők szerint a 
problémát a Séd-patak közelsé-
ge is tetézi. A patak medre nincs 
kikotorva, és a lakótelep felől a 
patak felé vezető csöveken át 
visszafelé folyt a víz. Szerintük 
ez azért történhetett meg, mert 
a pataknál nemrég kibontották a 
szelepeket, melyeknek magas ví-
zállásnál éppen meg kellene aka-
dályoznia, hogy a víz házak felé 
folyhasson. Forrás: kadarka.net
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A borvidék szőlőit sem kímélte a jég
Bizonyos területeken akár 
ötven százalékos kárt is 
okozhatott a szekszárdi sző-
lőültetvényeken a vasárnap 
reggeli jégverés.

Dr. Bodri István, a Szekszárdi 
Hegyközség elnöke elmondta, a 
jég Baktában, Faluhelyen, a Guro-
vica-dűlőben, a Csötönyi-völgy-
ben és a szálkai tetőn is elverte 
az ültetvényeket. Hozzátette, a 
jégverés a szőlősorok nyugati 
felét sokkal nagyobb mértékben 
érintette. A szőlő az említett te-
rületeken 15–50 százalék közötti 
arányban károsodott.

Mint azt dr. Bodri Istvántól 
megtudtuk, a jégverés miatt kis 
minőségromlás következhet be. 
A hegyközség elnöke azt is el-
mondta, hogy a prémium borok 
alapanyagául szánt szőlők eseté-
ben a veszteség miatt nem kell 
terméskorlátozást alkalmazni, 
így ott gyakorlatilag feltehetőleg 
nem okoz majd terméskiesést a 

szőlőszemek károsodása. A ter-
méskorlátozással nem érintett te-
rületeken tíz százalék körüli lehet 
veszteség a termésben. Hozzáfűz-
te, úgy gondolja, hogy a szüretig 
hátralévő időszakban a „szőlő 
még helyrehozhatja magát”.

Mészáros Péter borász arról 
számolt be, hogy a jégverés a 
– mintegy 120 hektáron gaz-
dálkodó – Mészáros Pincészet 
ültetvényeinek mintegy felét 
érintette. A borász 10–15 szá-
zalékra becsülte a károsodás 

mértékét. A jég a növények 
lombozatát is károsította, de 
nem olyan mértékben, hogy az 
problémát okozzon, a gondot a 
szőlőszemek károsodása jelen-
ti. Elmondta, hogy a jégveréssel 
sújtott szőlőszemek beszárad-
nak, bebarnulnak, majd lepo-
tyognak a fürtökről. Azok a 
szőlőszemek, melyek nem kap-
tak nagy ütést, még begyógyul-
hatnak, köszönhetően annak, 
hogy még sok idő hátra van a 
fürtök beéréséig.  S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Áldozatot követelt 
az ítéletidő 

Holtan találták meg azt az idős 
férfit, aki a vasárnap reggeli fel-
hőszakadás után tűnt el Szek-
szárdon.

A férfi holttestére hétfő reggel 
nyolc óra körül bukkantak rá 
az őcsényi bekötő út mellett. A 
Szekszárdi Rendőrkapitányság 
rendkívüli haláleset miatt in-
dított közigazgatási eljárásban 
vizsgálja az eset körülményeit 
– tájékoztatott Huszti Gábor, a 
megyei rendőr-főkapitányság 
sajtószóvivője.

A rendőrség vasárnap déle-
lőtt 10 óra körül kapott bejelen-
tést arról, hogy az özönvízszerű 
esőzés következtében eltűnt 
egy idős férfi Szekszárd-Sző-
lőhegyen. A férfit felkutatását 
azonnal megkezdték, a kere-
sésbe katasztrófavédelem, a 
mentőszolgálat és a Szekszárdi 
Kutató-mentő Csoport tagjai, 
valamint sok civil is bekapcso-
lódott. Úgy tudni, hogy a férfit 
a víz sodorta el.  S. V.
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„Szekszárd íze”: több százan főztek a Béla király téren

Rotyogott a pörkölt a bográ-
csokban szombaton a Béla 
király téren. A Szent László Na-
pok keretében a zajlott ugyan-
is a „Szekszárd íze” pörköltfő-
zés. A téren emellett kézműves 
vásár és színpadi programok 
várták a látogatókat.

A kánikula sem tántorította el 
a szekszárdiakat a Szent László 
Napok programjaitól. A pör-
költfőzésen 52 asztaltárság más-
fél tucat bográcsa alatt rotyogott 
a tűz, szálltak a jobbnál jobb il-
latok. Csaknem ötszázan főzték, 

vagy kóstolták „Szekszárd ízét”. 
A pörköltfőzés szombaton kora 
délután kezdődött, Szekszárd 
polgármesterének hathatós 
közreműködésével, aki az első 
bogrács alatt tüzet gyújtott, 
megnyitva ezzel hivatalosan is 
a rendezvényt.

Az esemény, amely Szekszárd 
védőszentjére emlékeztet, évek 
óta fontos esemény a városban, 
ám a jövőben kiemeltebb sze-
repet kaphat. „A Szent László 
napokkal kapcsolatban komo-
lyabb elképzeléseink vannak” 
– mondta Ács Rezső. Kiemelte, 

a város vezetése abban bízik, 
hogy a frissen létrehozott, a me-
gyeszékhely nagyrendezvénye-
iért felelős Szekszárdi Közmű-
velődési Kft. magasabb szintű 
kulturális életet, új rendezvé-
nyeket is jelent a szekszárdiak-
nak, egyúttal megújítva a Szent 
László napok arculatát is.

Az idei rendezvény vendége 
volt Buday Péter mestersza-
kács, aki végigkóstolta a téren 
rotyogó ételeket. Elárulta, hogy 
kedvence egy gyermekkori fi-
nomság, amelyet még a nagy-

mamája készített: rántott karaj, 
krumplipürével. „A pörköltek 
terén számomra a legeredetibb, 
amelyet egy alföldi bácsi készí-
tett. Mindent beletett egy lábos-
ba és összekeverte az összetevő-
ket, nem rétegezte azokat.”

A szombati napon a jó étele-
ken túl a zene és a tánc is fősze-
repet kapott: színpadra lépett 
a Bartina Néptánc Egyesület, 
a Shisha Café Trió zenekar és 
a Góbé Zenekar. Az estét és a 
rendezvényt utcabál zárta. 

 - mwj -

Chronica Hungarorum: királyi fotóalbum a Babitsban
Habár egy sűrűn felszínre 
kerülő magyar történelmi 
témában „korzózhatunk”a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont legfrissebb fotótárlatá-
nak paravánjai közt, mégis 
elmondható: hiánypótló ki-
állítással van dolgunk.

Merthogy a 11–15. századi 
magyar királyok személyes tár-
gyainak, épített örökségének, 
vagy éppen nyughelyeinek így 
módon összeszedett prezentá-
lását még nem láthattuk. Igaz, 
fényképeken keresztül, két di-
menzióban tárul elénk mindaz, 
amire egy nemzet a 21. század 
elején alapozhat és meríthet, 
mégis bizton hihetjük, ezt a 
tárlatot a történelmünk tudá-
sának olykor híján lévő fiatal 
generációnak kötelező (lenne) 
végigböngészni...

Az ötven éve dolgozó fehérvá-
ri fotográfus, Borbély Béla által 
jegyzett kiállítás anyaga tizen-
négy év mintegy ezer felvételéből 
állt össze. A fotók Esztergomtól 
Budáig, Fehérvártól Veszprémen 
át Szekszárdig – mindenütt, aho-
vá magyar király kötődött – örö-
kítik meg az uralkodók „nyoma-

it”. A leletek a romantika, a gótika 
és a reneszánsz emlékeit vonul-
tatják fel, liturgikus kincseket is 
bemutatva. Ilyen például Boldog 
Gizella karcsontja, a Szent István 
koponyáját őrző herma, vagy 
Kálmán király feliratos gyűrűje – 
sorolta a látnivalókat Ódor János 
Gábor. A Wosinsky Mór Megyei 

Múzeum igazgatója szerint ezek 
a kincsek mind azt bizonyítják, 
hazánk mindig is erős európai 
keresztény állam volt.

A tárlaton szekszárdi érde-
kesség is felbukkan: az I. Béla 
király által alapított szekszárdi 
bencés apátság szalagfonatos 
oszlopfőjének faragott részletei, 
emberfejes, palmettás, akan-
tuszleveles díszítéssel tűzdelve. 
A tárlat a Thuróczi-krónika ko-
rabeli elnevezése után a „Chro-
nica Hungarorum” címet kapta. 
A királyok cselekedeteiről szóló 
műben a szerző nem kevesebb, 
mint 41 magyar uralkodót és 
vezért jelenített meg 1487-ig. 
Érdekesség tehát bőséggel akad 
a „királyi” fotógalériában, amely 
július 8-ig várja a látogatókat a 
kulturális központ nyitva tartási 
idejében. 

 Gy. L.

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

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

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02482)

MENÜ Július 3. Július 4. Július 5. Július 6. Július 7.

„A”
1050 Ft

Frankfurti 
leves

Grízgaluska 
leves

Vegyes 
gyümölcs-

leves

Zöldborsó-
leves

Zöldségkrém-
leves

Rizsfelfújt,
gyümölcs-

öntet

Zöldbab-
főzelék,

sertéspörkölt

Rakott 
burgonya,
kovászos 
uborka

Lasagne

Búbos csirke-
combfilé,

burgonyapüré, 
paradicsom 

saláta

„B”
1050 Ft

Frankfurti 
leves

Grízgaluska 
leves

Vegyes 
gyümölcs-

leves

Zöldborsó-
leves

Zöldségkrém-
leves

Pusztapörkölt, 
savanyúság

Rántott 
csirkemell, 
friss saláta

Hentestokány, 
tészta

Fűszeres- 
hagymás 
csirkemáj, 
párolt rizs, 

uborkasaláta

Székely-
káposzta, 

tejföl

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
sertésborda 

hasáb-
burgonyával, 
tejfölös ubor-

kasalátával

Rántott 
sertésborda 

hasáb-
burgonyával, 
tejfölös ubor-

kasalátával

Rántott 
sertésborda 

hasáb-
burgonyával, 
tejfölös ubor-

kasalátával

Rántott 
sertésborda 

hasáb-
burgonyával, 
tejfölös ubor-

kasalátával

Rántott 
sertésborda 

hasáb-
burgonyával, 
tejfölös ubor-

kasalátával

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Füstölt sajttal 
grillezett 
tejszínes 

csirkecombfilé 
zöldséges 
polentával

Füstölt sajttal 
grillezett 
tejszínes 

csirkecombfilé 
zöldséges 
polentával

Füstölt sajttal 
grillezett 
tejszínes 

csirkecombfilé 
zöldséges 
polentával

Füstölt sajttal 
grillezett 
tejszínes 

csirkecombfilé 
zöldséges 
polentával

Füstölt sajttal 
grillezett 
tejszínes 

csirkecombfilé 
zöldséges 
polentával

László király felismerte az Istenellenes erőket!
László királyt annyira tisztelték, 
hogy halálát követően három 
éven át gyászolta az ország – 
mondta Kolbert Mátyás nyu-
galmazott esperes-plébános a 
Szent László napok előestéjén 
tartott szent misén, a belvárosi 
katolikus templomban.

A hagyományosan a Szent János 
és Pál kápolna mellett, a szabad 
ég alatt megtartott eseménynek 
a városra zúduló zivatart miatt 
ezúttal a Béla király téri temp-
lom adott otthont. Az esemé-
nyen részt vettek a város veze-
tői is – Ács Rezső polgármester 
köszöntőt is mondott –, de a 
Szekszárdi Fősővárosi Kör, az 
Alsóvárosi Római Katolikus Köz-
hasznú Egyesület, illetve a Szek-
szárd-Újvárosi Római Katolikus 
Társaskör is képviseltette magát.

Kolbert Mátyás a királyról 
úgy fogalmazott: kortársai kö-
zül kiemelkedett, személyére, 
tevékenységére a szomszédos 
nemzetek is tisztelettel tekinte-

nek. „Kérjük, legyen pártfogónk, 
hogy vele építhessük, gyarapít-
hassuk városunkat, keresztény 
jövőnket, békét és becsületet 
teremtve számunkra” – fohász-
kodott az esperes-plébános.

A szekszárdi Bíró László, aki 
rendszeresen kifejti gondolatait 
korunk és Európa értékválsá-
gáról, ezúttal a június 23-ra eső 
egyházi eseményről, a Jézus Szíve 
Ünnep szerepéről is szót ejtett. A 
tábori püspök vallja: a Jézus Szí-
ve-tisztelet a felületes Jézus-isme-

rettől szabadít meg bennünket. 
„Más az ismeret és más a tudás” 
– tett különbséget a püspök.

Bíró László ezután párhuzamot 
vont a 18. században épült kórhá-
zi kápolna névadói, Szent János és 
Pál keresztény vértanúk sorsa és 
korunk Európája közt, amikor 
rávilágított: ha a kontinens nem 
talál vissza saját értékeihez, ak-
kor elveszünk. A püspök szerint 
Szekszárd lehagyta Európát az 
értékek őrzésében. A lovagkirály-
ról, Szent Lászlóról szólva annak 

„szellemi harcmodorát” emelte 
ki, amely a magyar leányt elrab-
ló kun vitéz elleni fellépésében 
is megtestesült. Az őt ábrázoló 
Kárpát-medencei templomi fres-
kókon több helyütt, mint a „go-
nosz és az Isten melletti világ ösz-
szeütközéseként” festették meg az 
ismert jelenetet – emlékeztetett.

– Isten ellen megy a játék, a 
kártyát pedig az ördög keveri! 
– húzta alá korunk egyház és 
családellenes nézeteire kitérve. 
Bíró László szerint Szent Lász-
ló kultuszának továbbörökítése 
azért nélkülözhetetlen, mivel a 
magyar király felismerte az Is-
tenellenes erőket, és a világosság 
oldalán maradt. A püspök arra 
intette a jelenlévőket, hogy fo-
lyamatosan erősítsék egymást, s 
ne engedjék el a másik kezét.

A misét a Liszt Ferenc Zene-
művészeti Egyetem tanárai és 
hallgatói előadásában elhang-
zott „Énekek Szent László király 
tiszteletére” című műsor követte. 
 Gy. L. 

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Sportpályát avattak a Mérey utcai óvodában is
Újabb multifunkciós sport-
pályát avattak hétfő délután: 
ezúttal a Mérey utcában talál-
ható 2-es számú óvodában.

A Mérey utcai óvodában fel-
avatott sportpálya már a har-
madik Szekszárdon, az elmúlt 
hónapban ugyanis két ilyen 
létesítményt adtak át. Mivel a 
sportpályákat minden tagintéz-
mény használhatja, így összesen 
mintegy hatszáz gyermek szá-
mára teremtettek jobb körülmé-
nyeket a sportoláshoz – mondta 
el Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere az avatón.

A pálya többféle sport kipró-
bálására, sőt különféle verse-
nyekre is alkalmas. Mindegy, 
hogy a gyerekek melyik sportot 
választják, a lényeg, hogy mo-
zogjanak – hangsúlyozta a város-
vezető. Hozzátette, a szakszerű 

használat érdekében az óvónők 
képzésben is részesültek.

Mint azt a polgármester tu-
datta, ezzel a sportcélú óvodai 
fejlesztések egy szakasza lezá-
rult. Kiemelte, ezután az összes 
általános iskolában sportpályát 
létesítenek.

Ács Rezső elmondta, a pálya 
az önkormányzat, az Ovi-sport 
Közhasznú Alapítvány és a Tarr 
Kft. összefogásának köszönhe-
tően épülhetett meg a cég által 
befizetett társasági adóból és vá-
ros költségvetéséből erre a célra 
szánt pénzből.

A pálya nagy boldogságot je-
lent, mert a sport és a mozgás 
megszerettetése kifejezetten 
profilja a „Mérey óvodának” – 
mondta el Horváth Erika, az 
óvoda vezetője. Évekkel ezelőtt 
egy sportprogramot is elindí-
tottak, amit azonban az élet 
felülírt. Rájöttek ugyanis, hogy 
a gyermekeknek lételeme a 
sport és nekik semmi mást nem 
kell tenniük, csak biztosítani 
számukra a lehetőséget a moz-
gásra – fogalmazott Horváth 
Erika. Hozzátette, korábban 
csak „műtéglás” sportpálya volt 
az óvodában, de az eléggé bal-
esetveszélyes volt, noha tavasz-
tól őszig még a foglalkozásokat 
is kint tartják.

A gyermekek az avató zárása-
ként azt is megmutatták, hogy 
kell használni a sportpályához 
kapott eszközöket.  S. V.
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Szépségverseny: Rudolf Niki magának akart bizonyítani 
„Szerettem volna döntőbe 
jutni, s ez sikerült” – mondta 
Rudolf Nikolett, aki a várost 
és a megyét is képviselte a 
közelmúltban lezajlott Miss 
World Hungary (Magyaror-
szág Szépe) választáson.

Egy hete ünnepelte 20. szüle-
tésnapját a szekszárdi hölgy, aki 
fiatal kora ellenére már rutinos-
nak számít a szépségversenyek 
világában. A Miss International 
Hungary 2015-ös kiírásában be-
jutott a legszebb öt induló közé, 
s ott a Miss Face of Beauty címet 
nyerte el. A cím birtokosaként 
2016 szeptemberében Mongólia 
fővárosában vehetett részt egy 
világversenyen, ahol ugyancsak 
bekerült a legjobbak közé.

– Felejthetetlen élményeket sze-
reztem Ulánbátorban – válaszolta 
lapunk kérdésére Rudolf Niki. – A 

Magyarország Szépe választásra 
a kíváncsiság hajtott: szerettem 
volna egy új környezetben, új em-
bereket megismerni – és persze a 
verseny is vonzott.

A szekszárdi lánytól ez utóbbi 
már csak azért sem áll távol, mert 
egészen kisgyermek kora óta bal-

ettozott. A versenyszerű tánccal 
15 év után a tavalyi nemzetközi 
versenyre való felkészülés miatt 
volt kénytelen szakítani...

Niki a válogatókat „túlélve” ke-
rült be a döntőre készülő szépsé-
gek 20 fős mezőnyébe, amelynek 
tagjai szakemberek tucatjainak 
irányításával Sárváron készültek 
az élő, televíziós show-ra.

– Igen sűrű volt a programunk: 
korai ébresztőt követően ma-
gunknak kellett elkészítenünk a 
sminkünket és a hajunkat, aztán 
némi reggeli után már jöttek is a 
próbák, edzések, kommunikációs 
tréningek. Néha azért egy kis ki-
rándulásra is maradt idő, ahol a 
lányok egy kicsit megismerhették 
egymást – folytatta a szekszárdi 
lány, aki a későbbi királynő, Ko-
roknyai Virág szobatársa volt 
a hotelben. A felkészülés során 
négy alkalommal kellett egy-egy 

mini verseny keretében megmu-
tatniuk különböző „arcukat”. Itt 
már „nem babra ment a játék”, 
mert a leggyengébben teljesítő 
lányt hazaküldték. Niki táncelőa-
dásával lenyűgözve a zsűrit meg-
nyerte a Miss Talent fordulót.

– Azt a célt tűztem ki magam 
elé, hogy ki tudjam hozni ma-
gamból a maximumot. Szeret-
tem volna a döntőbe jutni, s ez 
sikerült. Persze jó lett volna a té-
vés show-ban is a legjobbak közé 
kerülni, de nem vagyok csaló-
dott, hiszen sok értékes tapaszta-
lattal gazdagodtam – mondja az 
érettségi után rendezvényszer-
vezőként dolgozó Rudolf Niko-
lett. A szekszárdi szépség reméli, 
hogy a modellszakmában kitel-
jesedhet a karrierje, később pe-
dig talán éttermet nyitna, mert 
a gasztronómia világa is vonzó 
számára.  - fl -

Új társaság szervezi a városi rendezvényeket
Új gazdasági társaságot alapít az önkormány-
zat a szekszárdi rendezvények még hatéko-
nyabb szervezése érdekében – többek között 
erről is döntés született az elmúlt hét csütör-
tökön megtartott közgyűlésen.

A képviselő-testület összesen negyven napiren-
di pontot tárgyalt. Döntés született arról, hogy 
a közművelődési és kulturális tevékenység ön-
kormányzati feladatainak ellátására létrehozzák 
a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Kft-t. A 
társaság feladata lesz a városi rendezvények szer-
vezése, de a Babits kulturális központtal kapcsola-
tos feladatok ellátását is a társaság tevékenységébe 
integrálják. Az új cég vezetője Zsikó Zoltán lesz, 
aki a budapesti Várkert Bazár igazgatóságánál 
szerzett tapasztalatot kulturális menedzserként a 
különféle programok szervezése terén.

Egyhangú döntéssel jóváhagyta a közgyűlés 
a Magyar Közút NZrt-vel és a Dél-dunántúli 
Közlekedési Központ (DDKK) Zrt-vel kötendő 
megállapodás tervezetét, amely a Szent-Györgyi 
Albert utca és a Tartsay Vilmos utca keresztező-
désében létesítendő jelzőlámpás kereszteződés 
megvalósításához szükséges. A kivitelezés során a 
DDKK Zrt. telephelyénél lévő parkolókat és a ke-
reszteződésnél található kerékpárutat is átépítik. 
A csomópontban az alárendelt irányokba balra 
kanyarodó sávok létesülnek a meglévő útburkolat 
szélesítésével.

Az agrárképzés erősítésére az önkormányzat 
együttműködési megállapodást köt a Csapó Dániel 
iskolával, és az önkormányzat kibővíti már meg-
lévő együttműködési megállapodását a Szekszárdi 
Civil Kerekasztallal.

Az önkormányzat együttműködési megálla-
podást köt a Balassa János kórházzal, amely egy 
prevenciós és egyéb tevékenységet végző Egészség-
fejlesztési Iroda létrehozására pályázik. A megálla-
podást a pályázatban foglalt, illetve az iroda kitű-
zött céljainak hatékony megvalósítása érdekében 
kötik a felek. 

A közgyűlés arról is határozott, hogy az önkor-
mányzat pályázatot nyújt be a Magyar Labdarúgó 
Szövetség pályaépítési programjában, melynek 
nyomán sportpálya létesülhet a Dienes Valéria 
Általános Iskola udvarán.   S. V.
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Történelemből nincs nála jobb középiskolás
Nagyszerű sikert ért el Tóth 
Csongor, a Garay János Gim-
názium 11. évfolyamos ta-
nulója: az Országos Középis-
kolai Tanulmányi Versenyen 
(OKTV) első helyezést érde-
melt történelem tantárgyból.

Csongor az OKTV több for-
dulós megmérettetésén több 
mint 2800 vetélytársát utasí-
totta maga mögé egy rendkívül 
szoros versenyben. Nagy László 
tanár úr tanítványa a versenyki-
írásban megadott témák közül 
a jobbágyi rendszer időszakát, 
Mária Terézia úrbéri rendele-
tét választotta. A témában írt 
mintegy 30 oldalas pályamun-
kájában megyei vonatkozások-
ról is írt.

A sikeres tanár-diák páros-
nak kedden reggel hivatalában 
gratulált Ács Rezső polgármes-
ter. A városvezető kérdésére a 
közgazdasági és a jogi pályával 
kacérkodó Csongor elmondta: 
a 100 pontos „beugró” tesztet 
96 százalékosra teljesítette, majd 
négy esszé után következett a 

már említett dolgozat, amelyet 
később a szakmai zsűri előtt 
kellett „megvédenie”. A Garay 
diákja a napokban előrehozott 
érettségi vizsgát tett németből, 
amelyből a nyár végén felsőfokú 
nyelvvizsgára megy. Addig egy 
kicsit feltöltődik, és részt vesz la-
kóhelye, a tolnai önkormányzat 
diákmunka programjában is.

Csongor felkészítő tanárától, 
az OKTV-n Bonis Bona-díjjal 
elismert Nagy Lászlótól meg-
tudhattuk, hogy végig kitűnő 
tanítványa több tárgyból is járt 
versenyre, de a siker érdekében 
ezúttal csak a történelemre kon-

centrált. A fiú témaválasztása 
ugyan meglepte, de Csongort 
ismerve nem aggódott miatta. 
Az eredményes felkészülés érde-
kében Heilmann Józsefné igaz-
gató egy hét rendkívüli szünetet 
engedélyezett a garays diáknak.

Ács Rezső mindamellett, 
hogy gratulált a kivételes telje-
sítményhez, ajándékkal is ked-
veskedett: a korábban focika-
pusként sportoló Csongor – egy 
szekszárdi könyv és néhány für-
dőbelépő mellett – egy Király 
Gábor által dedikált kulacsot is 
átvehetett a polgármestertől.

 - fl -

Szertelen túra
Harmadik alkalommal tartotta 
meg a RÉV Szenvedélybeteg-se-
gítő Szolgálat – öt civil szervezet 
és az önkormányzat közremű-
ködésével – a „Lépésben, szer-
telenül” elnevezésű gyalogtúrát 
Szekszárdon és a várost övező 
dombokon. A kábítószer ellenes 
világnap alkalmából rendezett 
túrán 14 csapatban összesen több 
mint hetven gyermek és felnőtt 
vett részt – mondta el Kálóczi 
Andrea a RÉV vezetője.

A 7,5 kilométer hosszú gya-
logtúrán – a Fehérlófia SE, a 
FITT Fitness, a Humán Szolgál-
tató Központ, az Ifjúsági Unió 
Szekszárd és a Kórház SE által 
– felállított ellenőrzőpontokon a 
túrázóknak különféle feladatokat 
kellett teljesíteniük, de testmoz-
gásra ösztönző ügyességi-, és népi 
játékokkal is megismerkedhettek.  

A túra célja, hogy általa fel-
hívják a figyelmet a kábítósze-
rek jelentette problémára, az 
összefogás fontosságára, példát 
mutatva arra, hogy miként lehet 
egészségesen és hasznosan eltöl-
teni a szabadidőt.  S. V.

Párakapuk,
ivókutak

A forró nyári időjárásra tekintet-
tel megbeszélést tartott a szek-
szárdi Hőség Munkacsoport dr. 
Haag Éva alpolgármester vezeté-
sével. Az egyeztetésen a hivatal 
munkatársai mellett az ERÖV 
Zrt. képviselője, a népegészség-
ügy, a mentőszolgálat, a kataszt-
rófavédelem és a rendőrség kép-
viselői voltak hivatalosak.

Az önkormányzat a város há-
rom forgalmas pontján, a Garay 
téren, a Babits kulturális köz-
pont mellett és a Rendelőintézet 
(SZTK) előtt párakaput állított 
fel, míg az utóbbi két helyszín 
mellett az autóbusz állomáson 
állatok itatására is alkalmas 
ivókutat helyeztek működésbe. 
Amennyiben a forróság indo-
kolja, a Garay téren ivóvizet is 
osztanak.

A hőség esetére tanácsolt in-
tézkedésekről és magatartási 
szabályokról, valamint a közku-
tak és klimatizált intézmények 
listáját a www.szekszard.hu, vagy 
a tolna.katasztrofavedelem.hu 
oldalon olvashatnak.  - fl -
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Jóga Napok: a test és a lélek összhangja
Harmadik alkalommal ve-
hettek részt a szekszárdiak a 
Jóga Napokon. A program-
nak a Babits Mihály Kulturális 
Központ adott otthont, ahol 
több fajta órát látogathattak 
az érdeklődők.

Szombaton délelőtt 9:30-kor 
napüdvözlettel kezdődött a 
Jóga Napok Szekszárdon, ame-

lyet harmadik alkalommal ren-
deztek meg a város jógaoktatói. 
Jakab Mariann hatha flow órája 
nagyon népszerű volt, az érdek-
lődők csaknem teljesen megtöl-
tötték a rendezvénytermet. A 
nyugodt, mégis dinamikus óra 
ingyenes volt, csakúgy, mint a 
teljes, kétnapos rendezvény.

A kellemes, kora délelőtti fris-
sítő mozgást Jakab Mariann és 

Szabó Veronika páros jógaórája 
követte, majd a holdüdvözlet 
után hahota nevető jóga zárta 
a napot. A vasárnap legnépsze-
rűbb programja a hangrelaxáció 
volt, ahol Holló Eszter várta az 
érdeklődőket, de sokan voltak 
kíváncsiak Losoncziné Zana 
Judit etka jóga órájára is.

A kétnapos program célja az 
volt, hogy megismertesse az 

érdeklődőket a jógával, kedvet 
csináljon a lélekemelő életmód-
hoz, amelyet a jóga rendszeres 
gyakorlása eredményez. A jóga 
a lélek és a test „gyógyszere”, 
olyan mozgásforma, amelyben 
egyszerre figyelhetünk a tes-
tünk és a lelkünk üzeneteire – 
tudatosan alakítva azokat egy 
jobb, teljesebb irányba.

  - mwj -

Szent Iván éjjelén sárkányok érkeztek a múzeumba
Nagyon sokan látogattak el 
szombaton a Múzeumok Éj-
szakája programjaira: a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum 
három szekszárdi épületé-
ben csaknem háromezer em-
ber fordult meg Szent Iván 
éjjelén.

A kezdetektől, azaz 15 éve csat-
lakozik a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum az országos rendez-
vénysorozathoz: a Múzeumok 
Éjszakáját évre a nyárközép éj-
szakáján, azaz Szent Iván éjjelén 
rendezik meg. A program célja 
természetesen a kiállító helyek 
népszerűsítése. Az év legrövi-
debb éjszakáján ezért ország-
szerte csaknem 380 múzeum 
2100 programjából válogathat-
tak a látogatók.

Szekszárdon – a Szent László 
Napok társrendezvényén – új 
időszaki kiállítás nyílt a Wosins-
ky Mór Megyei Múzeumban. A 
„Sárkányok mindig lesznek” 
című tárlat elsősorban gyere-

keknek szól, ám a felnőttek is 
szívesen járták körbe a kiállí-
tást. A megnyitón az érdeklő-
dők a Tücsök Zenés Színpad 
sárkányokról szóló dalcsokra 
után be is vették a tárlatot.

„Meg kell szerettetni a gyere-
kekkel a múzeumot” – mondta 
a megnyitón Ács Rezső. A pol-
gármester kiemelte, a város ön-
kormányzata és a múzeum kö-
zött létrejött együttműködésnek 
köszönhetően a szekszárdi isko-

lások ingyenes látogathatják azt 
tematikus órák keretében. Az 
elmúlt évben több, mint 3000 
gyerek vett részt a programban.

A megnyitó végén Ács Rezső a 
gyerekek segítségét kérte: együtt 
színezték ki a kiállítás óriási 
„sárkányfalát”. A tárlatot a Pe-
tőfi Irodalmi Múzeum rendezte, 
a kiállítás kurátora Emőd Teréz 
Szekszárdon is tartott tárlatve-
zetést. A kiállítás valamennyi 
bemutatott tárgyával a sárká-

nyokat jelenítette meg: köny-
vek, rajzok, eszközök idézték a 
mesebeli lényt. A tárlat anyagát 
a megyei múzeum néhány saját, 
sárkányos mintázatú anyagával, 
például egy Faddon talált kelta 
kardhüvellyel gazdagította.

Ezen az estén – ahogyan az 
elmúlt években – idén is beöl-
tözhettek a gyermekek római 
és honfoglalás kori ruhákba, a 
zseblámpás kalandtúra pedig a 
restaurátor-műhelytől a padlá-
sig vezetett.

A Múzeumok Éjszakája szek-
szárdi programjai három hely-
színen zajlottak – mondta el 
Ódor János Gábor, a múzeum 
igazgatója. Az idén ötven éves 
Babits Mihály Emlékházban 
a jubileumot megünneplendő 
félszáz Babits-vers hangzott el, 
a Vármegyeháza udvarán pedig 
– többek között – a pécsi Bó-
bita Bábszínház kiállítását és 
előadását tekinthették meg az 
érdeklődők. 

 - mwj -
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

METMARK: egy darabtól a projekt szintű mennyiségig

Udvarias fogadtatás, rendezett 
irodák, korai munkakezdés. Tu-
lajdonképpen egyfajta ismérvei 
a vállalkozásnak, mely a mai 
vásárlói igényeket figyelembe 
véve, nem elhanyagolható.

A METMARK Kft. 2002-ben ala-
kult, kezdetben kizárólag speciális 
fémipari termékek forgalmazására 
– mondja Pápes Csaba, megbízott 
értékesítési vezető. A vállalkozás 
fejlődését mutatja, hogy a 3 fővel 
indult vállalkozás céljait, feladata-
it ma már 14 fős csapat látja el. A 
kezdeti két termékkör a többszörö-
sére bővült, amelyek a budapesti és 
szekszárdi telephelyeken érhetők el.

Cégünk félkész és kész fémipari 
termékek forgalmazásával áll ügy-
feleinek rendelkezésére: perforált 

és expandált lemezek, kerítés-
rendszerek, hullámrácsok, fém és 
műgyanta járórácsok, ponthegesz-
tett hálók, lépcsőelemek, rosták, 
sütőipari fémtermékek raktárról 
történő vagy rövid határidős ki-
szolgálásával. Természetesen az 
egyedi igények megoldásában is 
segítünk. Profilunkhoz tartoznak a 
professzionális galambriasztó ter-
mékek, amelyek telepítését komp-
lett rendszerekben is kivitelezzük. 
Helyi referenciánk többek között a 
Wosinsky Mór Megyei Múzeum.

Akár egy darabtól a projekt szin-
tű mennyiségig értékesítünk – foly-
tatja Pápes Csaba. Az árversenyen 
kívül kell valami plusz, ami csábító 
lehet a vevőinknek, így számukra 
fontos a széles termékpaletta, gyors, 
pontos kiszállítás, egyedi igények 

megoldása, kedvező fizetési konst-
rukciók, és természetesen a vevőo-
rientált kiszolgálás. Igyekszünk a 
legkedvezőbb és legversenyképe-
sebb árainkkal, mennyiségi kedvez-
ményeinkkel is meggyőzőek lenni. 
Viszonteladó partnereink az egész 
ország területén megtalálhatóak, 
így az általunk forgalmazott termé-
kek bárhol elérhetők.

A vállalkozásunk célja a folya-
matos fejlődés, a vevőkör mind 
magasabb szintű kiszolgálása, pi-
aci trendekre, vevők igényeire való 

gyors reagálás, komplexebb pro-
jektekben való beszállítói részvé-
tel, állandóan bővülő termékkör és 
piaci irányok kialakítása. Az elő-
zőek mellett nagy hangsúlyt helye-
zünk a helyi kulturális, közösségi 
és sportélet támogatására is.  

A METMARK Kft. küldetése, 
hogy a modern fémipari kivite-
lezésekhez biztosítsa azt az esz-
köztárat, amely tartósan a jövő 
generációját szolgálja. A fémipari 
megoldások ne terheljék a kör-
nyezetet, és alkalmazkodjanak a 
legújabb építészeti trendekhez. (x)

METMARK Kft.
A fémipar specialistája

7100 Szekszárd,
Arany J. u. 17–21.

Telefon: +36–74/512–678

Raktár:
7100 Szekszárd, Pollack M. u. 92.

(a felüljáró alatt)

Nyitvatartás:
hétfő – péntek: 08:00 – 16:00

www.metmark.hu
(02479)

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Június 25-ei rejtvényünk megfejtése: Lajtha László, Széki gyűjtés
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szűcs Edit. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését július 6-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Pályázat a 2017. évi Civil Keretre
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága nyílt 
pályázatot hirdet a 2017. évi Ci-
vil Keretre. Felosztható keret: 
6.000.000 Ft.

Pályázat célja: 
A civil szervezetek 2017. 

évi működésének támogatása, 
mind eszköz és infrastruktúra, 
mind humánerőforrás tekinte-
tében, melyek elősegítik a szer-
vezet fejlődését, működését.

Pályázók köre:
A szekszárdi székhelyű civil 

szervezetek (egyesületek, alapít-
ványok, közalapítványok), ame-
lyek a Civil Információs Cent-
rumban regisztráltak, valamint 
•  a Tolna Megyei Bíróság a fel-

hívás megjelenése előtt lega-
lább egy éve jogerősen nyil-
vántartásba vett és az alapító 
okiratuknak, illetve az alap-
szabályuknak megfelelően 
ténylegesen működnek

•  tevékenységüket Szekszárdon 
fejtik ki

•  köztartozásuk nincs, csődel-
járás nem folyik ellenük, az 
önkormányzattól előző évben 
elnyert civil támogatásról el-
számoltak

•  2017. május 31-ig teljesítették az 
Országos Bírósági Hivatal felé a 
beszámolói kötelezettségüket.

A támogatás tartalma: 
A támogatás a pályázó 2017. 

január 1. és 2017. december 
31. között keletkező működé-
si és ugyanezen időszakban a 
működéshez kapcsolódó tárgyi 
eszközök beszerzési, illetve a 
humánerőforrás költségeihez 
nyújt támogatást.

A pályázatban csak a fenti idő-
szakra vonatkozó számlák szá-
molhatók el, melyek pénzügyi 
teljesítésének az elszámolási idő-
szak végéig meg kell történnie.

A támogatás önmagában 
nem lehet a működés kizáró-
lagos forrása (a szervezetnek 
legalább 30%-os önrésszel – 
melybe beszámítható a termé-
szetbeni juttatás – vagy egyéb 
forrással kell rendelkeznie). 

A saját forrás legalább 50%-
ának, vagy az összköltség 5%-
ának készpénzben kell rendelke-
zésre állnia, a fennmaradó részt 
fedezhetik társadalmi (önkéntes) 
munka forintosított értékével.

A finanszírozás módja és mértéke:
Egyösszegű, utófinanszírozású, 

vissza nem térítendő támogatás. 

A pályázatból elnyerhető támo-
gatás mértéke minimum 50.000 
Ft, maximum 200.000 Ft.

A pályázat benyújtásának 
módja:
•  A pályázatot egy eredeti pél-

dányban magyar nyelven, 
kizárólag a bizottság által 
erre a pályázati célra kiadott 
pályázati adatlapon, amely 
sem tartalmában, sem for-
májában nem változtatható,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága részére 
címezve,

•  személyesen vagy postai úton,
•  borítékon jól láthatóan feltün-

tetve a pályázati felhívás cí-
mét, a pályázó nevét és címét,

•  a kiírásnak megfelelően hi-
ánytalanul (a pályázati forma-
nyomtatvány minden kérdé-
sére választ adva), és az egyéb 
előírt dokumentumok becsa-
tolásával kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának 
helye: 
•  személyesen a Polgármesteri 

Hivatal Humánszolgáltatási 
Igazgatóság Humán Osztá-
lyán (Szekszárd, Széchenyi u. 
27-31.), 

•  postai úton: 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8. 

A pályázat benyújtásának  
határideje: 
2017. július 27. (csütörtök)

A pályázat elbírálásának  
módja: 

A pályázatok elbírálásáról 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének 
Humán Bizottsága dönt 2017. 
szeptember 11-ig.

A pályázatok eredményéről 
a pályázó írásbeli értesítést kap 
2017. szeptember 25-ig.

A részletes felhívás és a pá-
lyázati adatlap letölthető a 
www.szekszard.hu honlapról, 
illetve átvehető a Polgármes-
teri Hivatal Ügyfélszolgálati 
Irodáján (Szekszárd, Széche-
nyi u. 27-31.).

Felvilágosítást Pócs Margit, 
a közművelődési és civil kap-
csolatok referense nyújt telefo-
non vagy személyesen (telefon: 
74/504-119, Humán Osztály).

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata Közgyűlésének
 Humán Bizottsága

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete az 

idei évben is megrendezi  
hagyományossá vált
„HÁROM MEGYE

ÖSSZEFOG”
Tolna – Somogy – Baranya 

„ADJ VÉRT”  
2017. július 14. (péntek)

08:00 – 14:00
Helye: 

Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezet Székháza

7100 Szekszárd, 
Dózsa Gy. u. 1.

A véradóinkat pogácsával 
várjuk!

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Tájékoztatjuk olvasóinkat, 
hogy a Szekszárdi Vasárnap  

július 9-én jelenik meg  
utoljára a nyári szünet 
előtt, majd azt követően  

augusztus 13-án  
jelentkezünk új lapszámmal.
A nyári szünetben kövessék 

közösségi oldalunkat:
www.facebook.com/ 
szekszardivasarnap/

Pályázat csatornarákötésre
Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy Szekszárd MJV Ön-
kormányzata pályázatot hirdet 
„Közcsatornára történő rákötés 
támogatása 2017” címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szekszárd 
Megyei Jogú Város közigazgatási 
területén élő magánszemélyek, 
akiknek a belterületi ingatlanuk 
előtt kiépített közcsatorna veze-
ték húzódik és ingatlanjuk mű-
szakilag ráköthető a hálózatra. 
A vissza nem térítendő támo-
gatást (ingatlanonként 150.000 
Ft, de legfeljebb a bekerülési 
költség 50%-a) a bekötővezeték 
műszaki megvalósítására (tisz-
títóidom elfolyó oldaláig) lehet 
felhasználni.

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapjáról 

(www.szekszard.hu) a Digitális 
ügyfélszolgálat / Környezetvé-
delem menüpont alatt, valamint 
átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Városigazgatási és Rendészeti 
Osztályán (Szekszárd, Széchenyi 
u. 27–31.) hétfőn és szerdán, 
08:00 és 16:00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető a 
Városigazgatási és Rendésze-
ti Osztályon, illetve az +36–
74/504–107-es telefonszámon, 
valamint a kiss.anett@szekszard.
hu e-mail címen.

A pályázatot 2017. december 
31-ig Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Vá-
rosigazgatási és Rendészeti Osz-
tályán személyesen, vagy postai 
úton ajánlott küldeményként 
lehet benyújtani. 
 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Polgármesteri Hivatala MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.

www.matokoptika.hu
Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(02473)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. GÖRCS RITA

reumatológus szakorvos
Medi Centrum

7100 Szekszárd, Holub u. 12.
Rendelési idő:

szerda 16–19 óra
Bejelentkezés:

munkanapokon 8–17 óráig
tel.: +36–70/395–8041

(02476)

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 2017. július 1–31-ig tart.
(02472)

Negyvenöt diák a hittantáborban
Negyvenöt általános iskolás 
gyermek részvételével tar-
tottak hittantábort az elmúlt 
héten, Szekszárdon.

A gyermekek az ötnapos tábor 
ideje alatt számtalan progra-
mon vettek részt. Az állandó 
programok közé tartoztak az 
imaórák, melyeken nemcsak 
imádkoztak, de közösen éne-
keltek is – tudtuk meg Janó 
Attiláné kísérőtanártól.

A sok játék és kézműves-
kedés mellett a diákok meg-
ismerkedhettek a belvárosi 
templommal, valamint csapa-
tokba szerveződve különféle 

vetélkedőkön, sportversenyen, 
ügyességi játékokon vettek 
részt. A gyermekek jártak a 
szekszárdi élményfürdőben, a 
Petrits Mézeskalács Múzeum-
ban és a Babits Mihály Emlék-
házban is. A tábor résztvevői 
emellett a tudós pap, Wosinsky 
Mór életéről is hallhattak.

A diákok nemcsak a vá-
rosban, de azon kívül is több 
programon vettek részt. Az 
iskolások Szálkára, Grábócra, 
Bátára és Mohácsra is kirán-
dultak. A diákok a Duna-parti 
városban találkoztak a korábbi 
szekszárdi plébánossal, Bacs-
mai Lászlóval is, amit már na-
gyon vártak, hiszen Laci atya 
nagyon közel állt a szívükhöz.FO
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UFC: játékban és helyezésben is előbbre léptek
A 2015/16-os bajnokság 
utolsó fordulójában még a 
bentmaradásért harcolt a 
Szekszárdi UFC NB III-as lab-
darúgó csapata, amely most 
egy remek tavaszt produkál-
va az előkelő 7. helyen zárta 
a Közép-csoport küzdelmeit.

Pedig nem ment minden zök-
kenőmentesen a megyeszék-
hely csapatának életében. Még 
csak két fordulót hagyott maga 
mögött az együttes, amikor a 
hatodik hazai döntetlent köve-
tően a klubvezetés szerződést 
bontott Varga Balázs edzővel. 
A sikeresen beugró máso-
dedzőtől, Mészáros Istvántól 
azután az UFC korábbi tréne-
re, Kvanduk János vette át a 
stafétát.

– Edzői pályafutásom során 
először fordult elő, hogy szezon 
közben vettem át egy csapatot 
– kezdte a vezetőedző. – Nem 
szeretnék a múlttal, az edzőkol-
légák munkájával foglalkozni, 
mert nem lenne elegáns... Any-
nyi bizonyos, a 32 fősre duz-
zasztott keretben több játékos 
is bizonytalan volt a jövőjét il-
letően, s ez negatívan hatott a 
teljesítményére.

– Ennek fényében mégis ho-
gyan értékeli a tavaszi szezont?

– Azt gondolom, sikerként 
könyvelhetjük el, hiszen egyfelől 
a bajnok Budafok és az ezüstér-
mes Pécsi MFC után a harmadik 
legtöbb pontot szereztük a cso-
portban, ráadásul az utolsó hét 
meccsünkön veretlenek marad-
tunk, és az őszi negatív gólkü-
lönbségünket pozitívvá tettük. 
Ám nem csak eredményesség-
ben, játékban is sikerült előre 
lépnünk. Minden tavaszi mecs-
csen volt esélyünk a győzelemre.

– Mi hozta meg a pozitív vál-
tozást?

– Előtérbe került egy-két 
labdarúgónk, akik meghatá-
rozó tagjai a csapatnak. A 18 
találatával házi gólkirály Fejes 
Péter (képünkön) megkapta 
az őt megillető helyet a táma-
dósorban, amelyet a korábban 
védőként szerepeltetett Puskás 

Gábor is erősített. Támadóbb 
szellemben és eredményeseb-
ben játszottunk, de fontos volt, 
hogy a védekezésünket is sike-
rült feljebb tolni. Márton Erik és 
Budai Dávid is jó teljesítményt 
nyújtott, de Kozics Barnabás 
is jó igazolásnak bizonyult. Jól 
működött a két belső védőnk, 
Arena Ármin és Károly Viktor 
összhangja, és Dallos Máté is 
sokkal többet tudta segíteni a 
támadásokat.

– Jól ment az UFC-nek az él-
csapatok ellen...

– Igen, a Pécs, a Dunaújváros 
és a tavasszal „leeresztett” Szi-
getszentmiklós ellen is magas 
színvonalú, közönség-csaloga-
tó focit hozó mérkőzést játszot-
tunk. Utóbbi kettőt sikerült is 
megnyernünk, de a PMFC ellen 
sem érdemeltünk vereséget...

– Miként alakul a nyári felké-
szülés programja?

– A játékosok három hét 
pihenőt kaptak, a 20+3 fősre 
csökkentett keret tagjaival júli-
us 3-án kezdjük el a hat hetes, 
intenzív felkészülést a követke-
ző idényre. A bajnokság rajtjáig 
8 edzőmérkőzést terveztünk 
NB III-as és megyei I. osztályú 
ellenfelekkel. Azon játékosok 
közül, akiket szerettünk volna 
megtartani, csak Puskás Gábor 
hagyja el a csapatot, őt az NB 
II-be igyekvő Pécsi MFC hívta. 
Junior programunk keretében 
igyekszünk a tehetséges fiata-
lokat (Bakó Viktor, Tóth Dávid, 
Kerekes Róbert) folyamatosan 
beépíteni a felnőtt együttesbe, 
míg a kapus, Schäffer Kevin fel-
került az első csapat keretébe.

– Az átalakítást követően 16 
csapatos lesz egy-egy csoport, 
de az MLSZ-ben még nem ké-
szítették el a beosztásokat, ezért 
konkrét célokat is csak ennek 
ismeretében fogalmazunk majd 
meg. Én bízom benne, hogy 
ősszel egy látványosan és ered-
ményesen futballozó Szekszárdi 
UFC-t láthatnak a nézők, akik 
reményeink szerint ismét egyre 
nagyobb számban látogatnak 
majd ki a mérkőzésekre.

 - fl -

Egyedülálló „szakasszal” bővül a dirt-pálya
Bővül a Május 1. utcai kerék-
páros dirt-pálya: az úgyneve-
zett „pumpa-pályán” a brin-
gások a sportág egy újfajta, 
formálódóban lévő szakágá-
nak hódolhatnak.

Fiatalok serénykedtek a tűző 
napsütésben, kezükben ásóval, 
lapáttal hétfő délután a Baka 
István Általános Iskola mel-
letti területen. Az utolsó simí-
tásokat végzik az úgynevezett 
„pumpa-pályán”, melynek kö-
szönhetően a terepbiciklizés 
egy speciális ágára nyílik majd 
lehetőség a megyeszékhelyen. 
A „pumpa-pálya” a korábban 
kialakított dirt-pálya mellett 
kap helyet.

A sportág története 2001-re 
nyúlik vissza Szekszárdon: ak-
kor egy baráti társaság kezdte 
el kialakítani az első ugratókat, 
amely aztán az elmúlt évti-
zedben – sok munkával – egy 
komplett pályává fejlődött. A 
fiatalok később egyesületet ala-

pítottak Fanatix Mountain Bike 
Klub néven, 2012-ben pedig 
már egy tehetségkutató ver-
senyt is rendeztek, ami hatal-
mas szakmai elismerést jelent. 
Szekszárd a pályának köszön-
hetően a sportág egyik régiós 
központjává vált – mondta el az 
előzményekről a helyszínen tar-
tott hétfői sajtótájékoztatón Ács 
Rezső polgármester. Hozzátette, 
a pályát nemcsak Szekszárdról 
és Tolna megyéből, de többek 

között Pécsről is rendszeresen 
felkeresik a biciklisek.

A városvezető kiemelte: pél-
daértékű alulról jövő kezdemé-
nyezésről van szó, amelyet az 
önkormányzat támogatásra ér-
demesnek tart. A város azzal se-
gítette a pálya megépítését, hogy 
a a szükséges gépi földmunkát 
a Szekszárdi Sportközpont Kft. 
végeztette el. Hozzáfűzte: a pálya 
megvalósítása arra is remek példa, 
hogy nem minden pénzkérdés.

Csurkovics Dávid, a Fanatix 
MTB Klub tagja elmondta, hogy 
a készülő „pumpa-pályán” teke-
rés nélkül, a súlypont folyamatos 
áthelyezésével kell végigmenni 
a kanyarokat és a buckákat ki-
használva. A pálya elnevezése is 
az ehhez szükséges „pumpáló” 
testmozgásra utal. Az új „pum-
pa-pálya” várhatóan legkésőbb 
egy hónap múlva teljesen elké-
szül – tudatta Csurkovics Dávid. 
Azt is elmondta, hogy ilyen nagy 
és „sokszínű” pálya tudtával 
nincs Magyarországon, és ter-
mészetesen versenyek megren-
dezésére is alkalmas lesz.

Tasnádi Róberttől, az egyesület 
tagjától megtudtuk, hogy a kerék-
pározáson belül ez még új szakág-
nak számít, amely gyakorlatilag 
most van kialakulóban. Hozzátet-
te: ez az egész testet megmozgató 
sportág egyre nagyobb népsze-
rűségnek örvend, részben azért 
is, mert a gyermekektől kezdve 
a felnőttekig bárki gyakorolhatja.  
 Forrás: kadarka.net
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Szekszárdra került a bajnoki bronz
Az elmúlt hétvégén ismét Ibrány adott 
otthont egy rangos hazai kerékpárver-
senynek: itt rendezték az időfutam és 
országúti országos bajnokságot is.

Pénteken zajlott az időfutam, míg szomba-
ton az utánpótlás, vasárnap pedig a felnőt-
tek mezőnyversenyeire került sor. Kánikulai 
melegben és időnként viharos szélben mérte 

össze tudását a közel 300 induló egy mintegy 
15 km-es körpályán. A szekszárdi kerekesek 
közül az időfutamon Tanács Janka és Balás 
Attila teljesítménye kiemelendő, mindketten 
csak kevéssel maradtak csak le a dobogóról.

A felnőttek (elit) és U23-asok mezőny-
versenyén a Szekszárdi SZKE remek csapat-
munkája meghozta eredményét: a nemzet-
közileg is sikeres versenyzőket felvonultató 

mezőnyben Hartmann József nagyszerű 
hajrával bronzérmet szerzett a felnőttek 
mezőnyében, míg Fábián Ábel csak centik-
kel maradt le az U23 dobogójáról. SZV
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Az ob szekszárdi eredményei:
Időfutam, női U15 (8 km): 4. Tanács Jan-
ka, 6. Péter Jázmin. Férfi U15 (8 km): 6. 
Fábián Zalán, 10. Bán Benedek. U19 (15 
km): 7. Schneider Sebestyén. Elit férfi (29 
km): 5. Balás Attila.

Országúti, női U15 (29 km): 5. Tanács 
J., 6. Péter J. Férfi U15 (44 km): 6. Bán 
B., 7. Fábián Z. U17 (74 km): 5. Fábián 
Csongor. U19 (118 km): 9. Schneider S. 
U23 (177 km): 4. Fábián Ábel. Elit (177 
km): 3. Hartmann József, 14. Balás A., 23. 
Csomor Zoltán.

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

(02469)
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ÁCS REZSŐ polgármester
július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát. 

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
Július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület

Július, augusztus hónap har-
madik szerdáján 17–18 óráig. 
Szekszárdi I. Béla Gimnázium 
(Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
Július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
Július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ
POLIXÉNA képviselő
VI. sz. választókerület
Július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület

Július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17–
18 óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Július, augusztus hónapban elő-
zetes bejelentkezés alapján: +36–
20/298–3018. Baka István Általá-
nos Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Szekszárd, 
Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, 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.

AGÓRA MOZI
Július 2., vasárnap
14:30 –  Verdák 3. 3D
16:30 –  Transformers:  

Az utolsó lovag 2D
19:00 –  Transformers:  

Az utolsó lovag 3D
Július 3., hétfő

16:30 –  Transformers:  
Az utolsó lovag 2D

19:00 –  Transformers:  
Az utolsó lovag 3D

Július 4., kedd
17:00 –  A magas ősz férfi  

társat keres
19:00 –  Transformers:  

Az utolsó lovag 3D

Július 5., szerda
17:00 –  A magas ősz férfi  

társat keres
19:00 –  Transformers:  

Az utolsó lovag 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Július 9. (vasárnap) 10:30 óra 
– Művészetek Háza
Holokauszt megemlékezés.

A Szekszárdi Magyar-Izraeli 
Baráti Társaság és a Szekszárdi 
Izraelita Hitközség megemlé-
kezése a Holokauszt 73. évfor-
dulóján.

A Holokauszt a náci Német-
ország által kontrollált terüle-
teken a második világháború 
alatt végrehajtott, a nemzetiszo-
cialista német kormány által el-
tervezett és irányított népirtás, 
amelynek körülbelül hatmillió 
európai zsidó esett áldozatul. A 
Szekszárdi Magyar-Izraeli Ba-
ráti Társaság és a Szekszárdi 
Izraelita Hitközség immár 73. 
alkalommal emlékezik meg a 
Holokauszt áldozatairól.

Emlékbeszédet tart: Ács Re-
zső, Szekszárd város polgár-
mestere. Liturgiát tart: Mar-
kovics Zsolt, Szeged főrabbija. 
Közreműködik a Tücsök Ze-
nés Színpad. A megemlékezést 
a Művészetek Háza előtti Ho-

locaust emlékmű koszorúzá-
sa zárja.

Kiállítás:
Chronica Hungarorum: Ma-
gyarország fény-képes króni-
kája című kiállítás a Bakta Ga-
lériában.

Szent László király trónra lé-
pésének 940., szentté avatásá-
nak 825. évfordulója alkalmá-
ból meghirdetett emlékévben 
– csatlakozva az állami ese-
ményekhez – intézményünk 
Borbély Béla fotográfus kiállí-
tásával kapcsolódik be a prog-
ramsorozatba. A tárlat célja, 
felhívni a figyelmet Szent Lász-
ló életművére, aki a keresztény 
egység jegyében kapcsolta ösz-
sze a közép-európai nemzete-
ket. Az ő uralkodása alatt erő-
södött meg a  Magyar Királyság 
pozíciója a térségben. 

A kiállítás megtekinthető jú-
lius 8-ig, a kulturális központ 
nyitva tartási idejében.

NYÁRI ZÁRÁS:
Babits Mihály Kulturális Központ főépület zárva:  július 17–30-ig. 

(Az Agóra Mozi nyitva tartása változatlan július 23-ig.). 

A PLACC Ifjúsági Közösségi tér zárva: július 17–30-ig. 

Az Agóra Mozi zárva: július 24–30-ig. 

A Művészetek Háza zárva: július 24-től augusztus 7-ig.

Kedves Olvasóink!
A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár nyáron az alábbiak

szerint tart nyitva:
• Július 3-tól július 28-ig kedd kivételével minden hétköznap 

várjuk az érdeklődőket részlegeinkben.
• Július 31-től augusztus 6-ig az intézmény ZÁRVA tart.

• Augusztus 7. és 18. között hétfőtől péntekig, 09:00 – 13:00 
óráig csak a következő szolgáltatások lesznek elérhetők:  
CD-, DVD-kölcsönzés, napilapok olvasása, számítógép- 

használat a médiatárban, fénymásolás.
• Augusztus 21-től, hétfőtől a megszokott nyitva tartással  

várjuk újra Olvasóinkat.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívunk és várunk valamennyi egykori szekszárd- 

újvárosi polgárt Szekszárd-Újvárosba, ahol a Szekszárd- 
Újvárosból származók és e városrészben élők első találkozóját 

hívjuk életre 2017. július 1-én, szombaton.

PROGRAM:

14:00 Köszöntő a Szent István 
Ház udvarán (Rákóczi u. 69–
71., a társaskör épületében).
14:15 Berta Pál egykori újvá-
rosi lakos Újvárosról készült  
festményeiből kiállítás meg-
nyitója.
15:00 Szentmise a Szek-
szárd-Újvárosi Római Kato-
likus Templomban (Pázmány 
tér). A szentmisét bemutatja:  
Simon János esperes, egykori 
újvárosi lakó.
A szentmise után kötetlen 
beszélgetés a Szent István 
Házban.

Örömmel vennénk, ha egy kis süteményt és bort hozna magá-
val és így segítene abban, hogy a jelenlévők egymást megven-

dégeljék.
Érdeklődni lehet Horváth Jánosné Editnél, a Szekszárd-Újvárosi 

Római Katolikus Társaskör általános elnökhelyettesénél:  
+36–20/5246–820, e-mail: horvath.janosne.edit@gmail.com.

Mindenkit szeretettel várunk!

Léleképítő-dupla
Dr. Tóth Csaba Attila népszerű sorozata, a Léleképítő július 
első hetében mindjárt két előadással várja az érdeklődőket!

Július 3-án 
(hétfő)  

18:00 órától 
a méltatlanul 
elhallgatott, 
diadalmas  

Pozsonyi csatáról értekezik 
Kubínyi Tamás író, történész 

a Garay János  
Gimnázium dísztermében 

(Szent István tér 7–9.)
Ugyanitt három nappal ké-

sőbb, július 6-án (csütörtök) 
18:00 órától Prof. dr. Hor-

váth István MTA kutató  

orvos- 
biológusa  

tart előadást
az érrendszeri 

betegségek 
(különösen az 
érszűkület és 
érelmeszesedés) gyógyítása 

immunizálással témakörben, 
ahol a hallgatóság első kézből 
értesülhet a világszenzációt 

jelentő gyógymódról.
A belépés ezúttal is ingyenes.

Információ:
+36–30/9319–428

Adományt vittek Zeteváraljára a Dienes tanulói
Maradandó élményekkel 
térhettek haza Erdélyből a 
Dienes Valéria Általános Is-
kola hetedikes diákjai arról a 
kirándulásról, amely az EMMI 
által meghirdetett „Határtala-
nul!” program keretében va-
lósult meg.

Simon Andrea igazgató és he-
lyettese, Prischetzkyné Márkus 
Emőke beszámolójából kiderül: 
az iskola 42 hetedikes diákja in-
dult el a „keleti végekre”, miután 
jártak a Magyarság Házában, és 
rendhagyó irodalom, történe-
lem és földrajzórákon hallottak 
az erdélyi nevezetességekről. A 
kirándulás során átkeltek a Ki-
rály-hágón, felkeresték a nagy-
váradi püspöki palotát, de Beth-
len Gábor erdélyi fejedelem 
szobrának megtekintése is a lát-
nivalók részét képezte. Kolozs-
várott a Babeş-Bolyai Egyetem 
előtt különleges rejtvényt ol-
dottak meg, és persze Hunyadi 
Mátyás szülőháza és lovas szob-
ra sem maradt ki a felkeresett 

műemlékek közül. Torockón az 
erdélyi kürtöskalács fortélyait 
sajátíthatták el, Tordán a sóbá-
nyánál hasznosíthatták földraj-
zi és kémiai ismereteiket, míg a 
szovátai Medve-tónál az annak 
létrejöttéhez fűződő legendák-
kal is megismerkedhettek.

Korondra érve, Józsa János 
neves fazekasmester műhelyé-
ben jártak, Zeteváralján pedig 
a helyi igazgató bemutatta szá-
mukra apró iskolájukat, ahol a 
szekszárdiak egy a Dienes tanu-
lói által összeállított csomagot 
adtak át az ottani diákoknak, 
amely tele volt mesekönyvekkel, 

társasjátékokkal. A túra során 
eljutottak Székelyföld legmaga-
sabb csúcsára, a Madarasi Har-
gitára is, de jártak Szejkefürdőn, 
a neves történetíró, Orbán Ba-
lázs síremlékénél, valamint a 
Szent Anna-tónál, Csíksomlyón 
és Farkaslakán is, Tamási Áron 
szülőházánál.

– Az erdélyi program nem 
csak egy utazás, hanem igazi 
pedagógiai programnak is bizo-
nyult. Jó volt látni, hogy az ad-
dig csak tankönyvből megszer-
zett ismeretek valósággá váltak 
– összegezték a tapasztaltakat az 
intézmény vezetői.  Gy. L. 

Áll még a régi ház...
A csoport egyik diákja, Viki 
megkérte a vezetőket, ha 
Torockón lesz egy kis idő, 
segítsenek neki megkeresni 
dédpapája testvérének házát. 
Bár azt sem tudták biztosan, 
áll-e még egyáltalán a ház, 
végül a lelkes helyiek segít-
ségével hamar kiderítették, 
hogy az ominózus ingatlan 
napjainkban a Babeş-Bolyai 
Egyetem diákszállójaként 
működik, ahol ráadásul 
szekszárdi gimnazistái is 
többször megfordultak már.

FO
TÓ

: S
ZV



2017. július 2.16

Esküvő! Szalagavató! Gólyabál!
Légy elbűvölő életed egyik legemlékezetesebb napján! 

Találd meg nálunk a hozzád legjobban illő ruhát!

Menyasszonyi, menyecske, koszorúslányruha,
kiegészítők minden ami a nagy naphoz kell.

BÉRLÉS, VARRÁS

Ria Ruhakölcsönző
Vida Valéria, Dunaföldvár

Előre egyeztetett időpont alapján:
Telefon: +36–30/3682–206

(02485)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(02486)

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 5.
Tel: +36–74/512–666

Nyitvatartás: hétfő - péntek: 08:00 – 16:30

VÉGKIÁRUSÍTÁS 
A VETŐMAG ÜZLETHÁZBAN

JÚLIUS 3-TÓL, AMÍG A KÉSZLET TART!

(02484)

Ugyanitt irodai és egyéb célra 
használható bútorok olcsón eladók.

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02471)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.(02481)

Trend Minőség
Szakértelem

Fényzáró (black out)
függöny akció!

-15% kedvezmény
Akció ideje: július 3–8-ig.

10.000,- Ft feletti vásárlás esetén Naturtex 
ajándék kupont adunk ajándékba.

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00,

szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15. 

Tel.: +36–74/312–234
facebook.com/fuggonyvilag

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (02477)


