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Európa-bajnokok

 → 12. oldal

Újvárosi vándorok

Július elsején, szombaton első 
alkalommal rendezett találko-
zót a Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör a várorész-
ből elszármazottaknak.
  → 5. oldal

KSC: Euroliga
Kedden Münchenben elkészí-
tették a női kosárlabda Euro-
liga csoportbeosztását, ahová 
a nemzetközi porondon újonc 
Atomerőmű KSC Szekszárd a 
francia Montpellier legyőzésé-
vel juthat. → 13. oldal

Kedves Olvasó!
A nyári szünet előtti 
utolsó számot tartja 

kezében, legközelebb 
augusztus 13-án jelentkezünk 

új lapszámmal.
A nyári szünetben kövesse 

közösségi oldalunkat:
www.facebook.com/ 
szekszardivasarnap/

Strandidő
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Szekszárd, a KlímaSztár

A Magyarországi Éghajlatvé-
delmi Szövetség KlímaSztár 
2017 díjjal ismerte el Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának a környezeti 
fenntarthatóság érdekében 
kifejtett tevékenységét.

A díj odaítélésnél az önkor-
mányzat által az elmúlt idő-
szakban megvalósított, az 
éghajlat védelmét is szolgáló 
energetikai épület korszerűsíté-
seket – Mérey-Kadarka Óvoda, 
a Polgármesteri Hivatal, Idősek 
Otthona, Vis Nova „projekt”– 
valamint az éghajlatváltozás 
káros hatásainak fékezéséért, 

mérsékléséért folytatott helyi 
közösségi szerepvállalásokat – 
Autómentes Nap, Intézmények 
lomb-komposztálási program-
ja, faültetés, Tavaszi Nagytaka-
rítás, Föld órája akció - értékel-
ték kiemelkedőnek a bírálók.

Az idei felhívásra 20 pályázat 
érkezett be, a zsűri döntésének 
értelmében öten nyerték el a 
KlímaSztár 2017 díjat. Szek-
szárd város elismerését Máté 
Péter polgármesteri tanácsos 
vette át Lajtmann Csabától, a 
Magyarországi Éghajlatvédelmi 
Szövetség elnökétől a Soproni 
Egyetem Ligneum látogatóköz-
pontjában.  SZV

Módosul a parkolás rendje
Módosul a parkolás rendje a 
Tolna Megyei Balassa János 
Kórháznál található parkoló 
területén és az Arany János 
utcai tömbbelsőben. Az erről 
szóló határozati javaslatot és 
rendeletmódosítást egyhan-
gú döntés nyomán fogadta el 
a közgyűlés.

A módosítás nyomán augusztus 
1-től megszűnik az egész napos 
ingyenes parkolási lehetőség 
a megyei kórház Béri Balogh 
utcai bejáratánál lévő parkoló-
ban. Egy óra ingyenes parkolás-
ra azonban ezentúl is lehetőség 
nyílik majd, miután az autósok 
megfizetnek egy minimális, al-
kalmankénti 30 forintos díjat, 
amellyel így 1 óra 15 percig le-
het majd várakozni. A parkolót 
egyébként a 2-es díjzónára érvé-
nyes tarifa megfizetése mellett 
lehet használni.

Minderre azért van szükség, 
mert egyfelől szükséges kiszűr-
ni azokat, akik az ingyenesség 
miatt egész napos parkolásra 
használják a területet és nem a 
kórházba mennek, ami miatt a 
betegek és a beteglátogatók nem 
tudnak megállni. Másrészt au-
gusztus 1-től a kórház területén 
is változni fog a parkolási rend. 

Az intézménytől kapott tájékoz-
tatás szerint a forgalom zavar-
talan lebonyolítása érdekében 
a kórház központi területein 
egyirányú forgalmi rend kerül 
kialakításra. Parkolni a behaj-
táskor a sorompónál húzott 
jeggyel lehet, amit kihajtás előtt 
a kórház területén elhelyezett 
fizető automatáknál lehet érvé-
nyesíteni. A parkolás díja a kez-
deti ingyenes időtartam után 
progresszíven fog emelkedni.

A közgyűlés javaslatot fogal-
mazott meg arra vonatozóan 
is, hogy az Arany János utcai 
tömbbelsőben kialakításra ke-
rülő új parkolók szeptember 
1-től szintén fizető parkolóvá 
váljanak, az 1-es díjzónába tör-
ténő besorolással.  S. V.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Július 9.
(vasárnap)

Július 10.
(hétfő)

Július 11.
(kedd)

Július 12.
(szerda)

Július 13.
(csütörtök)

Július 14.
(péntek)

Július 15.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Július 9. (vasárnap) – Lukrécia, Marina
Lukrécia: latin eredetű; jelentése: megnyerő, vonzó.
Marina: latin eredetű; jelentése: tengeri, tengerből jövő, tengerhez tartozó,  
tengerész. 

Július 10. (hétfő) – Amália, Alma
Amália: germán eredetű; jelentése: az Amálok (gót királyi család) + védelem.
Alma: 1.) germán eredetű; jelentése: erőfeszítés a harcban + védelem;

2.) latin eredetű; jelentése: tápláló, felfrissítő;
3.) angol eredetű; jelentése: az almai csata nyomán.

Július 11. (kedd) – Nóra, Lili
Nóra: arab eredetű, jelentése: fény.
Lili: héber eredetű; jelentése: Isten megesküdött.

Július 12. (szerda) – Izabella, Dalma
Izabella: héber-spanyol eredetű; jelentése: egyedül élő, tiszta, szűz. 
Dalma: magyar eredetű; jelentése: testes.

Július 13. (csütörtök) – Jenő
Jenő: magyar eredetű; jelentése: a hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

Július 14. (péntek) – Örs, Stella
Örs: török-magyar eredetű; jelentése: férfi, hős.
Stella: latin eredetű; jelentése: csillag.

Július 15. (szombat) – Henrik, Roland, Vlagyimir
Henrik: germán eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.
Roland: német eredetű; jelentése: vakmerő hős.
Vlagyimir: szláv eredetű; jelentése: a világ ura. Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | kb. 1 mm zápor | 
elszórtan zivatarok lehetnek 
max. 34o , min. 20o

zápor | kb. 1 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 35o , min. 21o

zápor | kb. 1 mm eső |  
hidegfront erős széllel 
max. 34o , min. 21o

gyengén felhős |  
magas UV-B sugárzás 
max. 30o, min. 18o

zivatar 
max. 27o , min. 15o

zápor
max. 26o , min. 15o

közepesen felhős
max. 26o , min. 13o

A jövőt meghatározó beruházások indulnak Szekszárdon
Sokat utazik, reprezentál, tár-
gyal, lobbizik, de nem panasz-
kodik a hét munkanapos hét-
re. Szekszárd polgármesterét, 
Ács Rezsőt kérdeztük a mö-
göttünk hagyott félév főbb 
eredményeiről és a tervekről.

– Kedves egészségére, mindig 
ilyenkor ebédel?

– Köszönöm, igyekszem a de-
let tartani. A kollégáim részéről 
elég nagy nyomás van rajtam, 
már ami a rendszeres étkezést 
illeti, ha bent vagyok az irodá-
ban, esélyem sincs kihagyni az 
ebédet és a napi szigorú víz-ada-
gomat. Egyébkén ugyanazt 
eszem, amit a menzán kapnak a 
diákok, s bár én nem vagyok vá-
logatós, de szerintem az ovisok, 
iskolások, és a közétkeztetésben 
részesülők is egyre elégedetteb-
bek lehetnek a szolgáltatással. 
A minőségi javulásához szerin-
tem hozzájárult az iskolai étke-
zőkben lecserélt bútorzat is. Ez 
volt az első nagy projektünk az 
év elején, mely során a Dienes 
iskolában egy teljesen új étkezőt 
alakítottunk ki.

– Ezt követően szinte hetente 
jelentkeztek egy-egy infrastruk-
túra fejlesztéssel...

– A közvilágítás-fejlesztési 
program keretében 24 helyszínt 
érintően, több mint 330 új lám-
patestet szereltek fel. A közleke-
désbiztonságot, illetve komfort-
érzetet javító beruházást a város 
saját forrásból, helyi vállalkozó 
kivitelezésében készítette. A leg-
látványosabb az észak-déli be-
vezetők mentén lévő fejlesztés, 
de a lakóterületi megvilágítások 
sem elhanyagolhatóak. Elértük 
azt, hogy a város belterületének 
közel 98 százaléka rendelkezik 
közvilágítással.

– A Mérey Mihály program a 
város körüli infrastruktúrát is 
fejlesztette.

– A borvidék dombjain több 
mint 9,5 kilométer új út épült, és 
további 2,6 kilométer kialakítá-
sa van folyamatban. Amennyi-
ben a jövőbeni költségvetések 

lehetővé teszik, úgy igyekszünk 
folytatni a betonvápás utak ki-
alakítását. A Mérey program 
hatása a belvárosban is érezhető 
volt: megújult a Bartina, a Csen-
gey és a Sárköz utca, valamint 
a Parászta-patak mentén élők 
örömére megoldódott az évti-
zedes vízelvezetési probléma. A 
Bor utcában is megtörtént már 
a műszaki átadás, a kollégáim 
most a lakosok által jelzett hi-
ányosságokat pótoltatják a kivi-
telező céggel.

– A kormány és a város között 
köttetett Modern Városok Prog-
ramban vállalt további projektek 
hol tartanak?

– Az eljáró hatóságok, illetve a 
több minisztérium bevonásával 
koordinált projektek most már 
jó ütemben haladnak. Horváth 
István képviselő úrral folyama-
tosan lobbizunk és érvénye-
sítjük a megállapodásban lévő 
pontokat. Egy Kormányhatá-
rozat értelmében a NIPÜF Zrt. 
elindította az ipari park fejlesz-
tés első ütemét. Kijelölték a több 
mint 40 hektár nagyságú terü-
letet, és már zajlik az egyeztetés 
a tulajdonosokkal, valamint az 
illetékes hatóságokkal.

– A Tudásközpont kapcsán 
a múlt hónapban jelent meg a 
támogatás biztosításáról szóló 
kormányhatározat. A volt lak-
tanya területén megvalósuló be-
ruházást 2019. december 31-ig 
kell a kivitelezőnek befejeznie. 
Idén az előkészítő munkálatok 
folynak: tervezés és engedélyek 
beszerzése.

– A Magyar Turisztikai Ügy-
nökséggel, a Nemzeti Fejleszté-
si Minisztériummal, valamint 
a Földművelésügyi Minisztéri-
ummal közösen elkészítettük a 
július 12-én a Kormány elé ke-
rülő előterjesztést a komplex tu-
risztikai fejlesztéssel kapcsolat-
ban. A Gemenci erdő területén 
kialakítása kerül egy ökocent-
rummal kombinált kalandpark, 
megújul az erdei kisvasút Bá-
rányfok és Duna-part közötti 
szakasza, és egy új kikötő létesül 
a Duna-parton.

– Ami a legfontosabb és leg-
égetőbb projekt, az az új fedett 
városi uszoda. A Sportközpont 
Nkft-vel és a Nemzeti Fejlesz-
tési Minisztériummal közösen 
készítjük a beruházással kap-
csolatos, a Kormány elé kerülő 
előterjesztést. Az ügyet bonyo-
lítja, hogy az uszoda terveit az 
eltelt időszak alatt bekövetke-
zett jogszabályváltozások miatt 
át kellett dolgozni. A módosí-
tott engedély és kiviteli tervek 
a rendelkezésünkre állnak, így 
személy szerint bízom benne, 
hogy – pozitív döntést köve-
tően – még idén kiválasztásra 
kerülhet a kivitelező.

– A Területi Operatív Prog-
ram talán legfontosabb eleme 
az egészségügyi fejlesztés.

– A Wigand téri IX. sz. felnőtt 
háziorvosi rendelőnél a kiviteli 
tervdokumentációt elfogadta 
a Közreműködő Szervezet, így 
legkésőbb szeptember elején 
indul a kivitelezésre vonatkozó 
közbeszerzés. Az épület köz-
műrendszerét teljes egészében 
kicseréljük, és az ott dolgozok 
részére 21. századi körülménye-
ket teremtünk.

– Az Ybl Miklós utcába terve-
zett Ügyeleti Központ látja majd 
el a felnőtt és gyermekorvosi 
ügyeletet, védőnői szolgálatot 
és gyeremekorvosi szolgálatot. 
Ebben a projektben orvosi esz-
közök beszerzésére is lehetőség 
lenne. Májusban már beadtuk a 
pályázatot, jelenleg a támogatói 

döntésre várunk. Szintén má-
jusban adtuk be az „Egészség-
ügyi alapellátás infrastrukturá-
lis fejlesztése” pályázatot, mely a 
Kölcsey ltp. 25. alatti orvosi ren-
delő felújítását, korszerűsítését 
és akadálymentesítését célozza.

– A TOP-on belül lehetősé-
günk lesz új orvosi rendelők ki-
alakítására is: a Béri Balogh és a 
Szabó Dezső utca között fogunk 
a III. és a XIV. körzet ellátottai 
és háziorvosi részére új rendelőt 
építeni. Az egészségügyi fejlesz-
téssel nem titkolt célunk az or-
vosok számára vonzóvá tenni 
Szekszárdot, s így valamennyi 
háziorvosi praxist betölteni.

– Mi az, amit a félév abszolút 
sikereként értékel?

– Nem egyszerű a kérdés, 
hosszasan tudnám sorolni. 
Öröm volt az óvodáinkban – az 
Ovi-foci Alapítvánnyal és lokál-
patrióta helyi vállalkozásokkal 
közösen – átadni a multifunk-
cionális sportpályákat, de jó 
dolognak tartom a kialakításra 
kerülő kutyafuttatók létesíté-
sét, vagy a fedett buszmegállók 
építését is. Szintén fontos, hogy 
a rendezvényeink sikeresek és 
kedveltek. A megújult Pün-
kösdi Hal- és Vadünnep ismét 
bizonyította létjogosultságát. A 
Háry János Mesefesztivál sike-
rét igazolta sok száz mosolygós 
kisgyerek és remek érzés volt a 
Gemenci Nagydíjat régi-új fé-
nyében látni.

– A következő két évben 
olyan beruházások kezdődnek 
Szekszárdon, melyek meghatá-
rozzák a megyeszékhely és az 
agglomeráció jövőjét. Szeren-
csés embernek tartom magam, 
mert egy olyan várost vezethe-
tek, melynek remek és összetar-
tó a közössége. 

– Jut idő pihenésre a nyáron?
– Kell a kikapcsolódás. Kerék-

pározni megyünk a családdal: 
szeretnénk újra körbetekerni a 
Balatont. Kívánok minden ked-
ves szekszárdinak jó pihenést és 
kellemes feltöltődést a nyárra. 

 B. M.
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Találkozó: visszatértek az újvárosi vándorok
„Ne félj, mert én veled va-
gyok! Napkeletről visszaho-
zom gyermekeidet és Nap-
nyugatról összegyűjtelek!” 
– állt a Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör 
meghívóján Ézsaiás próféta 
bibliai idézete, amely az Új-
városból elszármazók és a 
városrészben élők első talál-
kozójának mottójaként hir-
dette egy közösség összetar-
tásának fontosságát.

Július elsején, szombaton az 
újvárosból elszármazottak első 
találkozóját tartották. A külön-
leges programra csaknem szá-
zan látogattak haza – zömmel 
belföldről, például a fővárosból 
és Pécsről. Akadt persze, aki 
messzebbről érkezett: a Svédor-
szágban élő művésztanár, Ber-
ta Pál 1956-ban, a forradalom 
napjaiban, 17 évesen hagyta el 
szeretett városát, országát, hogy 
megannyi viszontagságon – pél-
dául egy olasz menekülttáboron 

– keresztül Skandináviában ta-
láljon új otthonra.

Az esemény szervezői, Gyur-
kovics János, a társaskör elnöke 
és Horváth Jánosné Edit elnök-
helyettes elmondták: a városrész 
idősebb lakóinál slágertéma lett, 
hogy a „gyerekkori játszópajtá-
sokat” hová sodorta az élet, így 
merült fel a találkozó ötlete. 
Az eseményre Berta Pál három 
festményét hozta el: az egyiken 
egykor működött, Árpád utcai 
Győrffy Sándor féle kovácsmű-

helyt örökítette meg, lévén, a 
házhoz kedves emlékek fűzték.

A jelenlévők Szentmisére vo-
nultak át az újvárosi templomba, 
amelyet Simon János, újvárosi 
származású, majd Pincehelyen 
tevékenykedett esperes celebrált. 
A misét követő beszélgetések so-
rán régi történetek, korabeli em-
berek emlékképei kerültek elő, 
ahogy ilyenkor szokás. Szóba ke-
rült egy óvó néni, akit Máriának 
hívtak, de a szeretett sekrestyés, 
Bakó bácsi is gyakorta beszédté-

ma volt. A Szekszárdon maradt 
társasköri tagok persze valameny-
nyi vendéget beazonosítottak: ki, 
melyik utcában gyerekeskedett, 
hol zajlottak a csíntevések.

A vendéglátó újvárosiak sü-
teménnyel, borral kínálták a 
messziről jött „vándorokat”, 
akikkel már most megálla-
podtak: minden év júliusának 
elejére tűzik ki az elszármazot-
taknak szóló közös programot. 
Berta Pál pedig felajánlotta egy 
festményét a társaskör részére, 
amely a közösségi teremben lesz 
megtekinthető.  Gy. L.

Esőmanók: birtokba vették a fejlesztés helyszínét 
Családi napra invitálta az Eső-
manók Tolna Megyei Autistá-
kért Egyesület a jótékonyko-
dó futókat, akik a nap során 
ismerkedtek az egyesület 
tagjaival, és megtekintették 
azt az ingatlan, amelyet az 
önkormányzat bocsátott az 
egyesület rendelkezésére.

Stílusosan – Márkus István 
vezetésével – közös futással 
kezdődött az Esőmanók Tolna 
Megyei Autistákért Egyesület 
családi nyílt napja. A szervezet 
azon futók tiszteletére rendezte 
meg családi napját, akik az idei 
Borvidék Félmaratonon kisor-
solt Vespa robogó jótékonysági 
árverésén adakoztak. Az auk-
cióból csaknem 600 ezer forint 
folyt be az Esőmanók számlá-
jára.

A Babits Mihály Kulturális 
Központban zajlott programok 
keretében a futók és az egye-

sület tagjai megismerkedhet-
tek egymással. Az esőmanók 
animátorainak vezetésével játé-
kos formában zajlottak az érzé-
kenyítő programok, amelynek 
során az autizmus világáról tud-
hattak meg többet a vendégek. 
A délután során Füller Tímea 
zenés, kézműves játszóházában 

folytatódott a kellemes hangula-
tú családi nap.

A nap zárásaként Máté István 
önkormányzati képviselő átad-
ta az Esőmanóknak az ingatlant, 
amelyet a város azért bocsátott 
ingyenesen az egyesület ren-
delkezésére, hogy ott fejlesztő 
központot és nappali ellátót 

alakíthassanak ki. Az egyesület 
tagjai nagy örömmel járták kör-
be a Rákóczi utcai az ingatlant. 
A szervezet egyik apró tagja, 
Ádámka a legszívesebben azon-
nal birtokba is vette volna azt. 
„Fejlesztő központ legközelebb 
Budapesten van” – mutatott rá 
a problémára Ádámka.

Vizdárné Lőczi Gizella, az 
egyesület elnökségi tagja az 
ingatlan átadásakor bemutat-
ta a felújítás látványterveit. Az 
épület korszerűsítéséhez, átala-
kításához több, mint 20 millió 
forintra van szükség. Ennek 
egyharmadával már rendelke-
zik az egyesület – köszönhető-
en a sok támogatónak, köztük a 
Borvidék Félmaraton futóinak 
–, de sok cég jelezte, hogy bese-
gít építőanyaggal, munkával a 
felújításba. Az egyesületnek en-
nek ellenére jól jön a támogatás, 
így továbbra is várják a felaján-
lásokat.  - mwj -

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
július 10-től július 14-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02500)

MENÜ Július 10. Július 11. Július 12. Július 13. Július 14.

„A”
1050 Ft

Marhagulyás Csontleves Májgombóc-
leves

Fejtett 
bableves Kertészleves

Darás metélt, 
baracklekvár

Kapros-
tejfölös 

tökfőzelék, 
sült csirke-

comb

Rántott sajt,
párolt rizs,

tartármártás

Túrógombóc,
édes tejföl

Töltött
paprika,
1/2 főtt 

burgonya

„B”
1050 Ft

Marhagulyás Csontleves Májgombóc-
leves

Fejtett 
bableves Kertészleves

Tavaszi 
rizseshús

Óvári 
sertésborda, 

petrezselymes 
burgonya, 

savanyúság

Kolbászos lecsó, 
tarhonya

Bakonyi 
sertésragu, 

tészta

Keleti fűszeres 
csirkeszárny, 
karottás rizs

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában, 

vitaminsaláta, 
ezersziget 

öntet

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában, 

vitaminsaláta, 
ezersziget 

öntet

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában, 

vitaminsaláta, 
ezersziget 

öntet

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában, 

vitaminsaláta, 
ezersziget 

öntet

Csirkemell 
lenmagvas 
bundában, 

vitaminsaláta, 
ezersziget 

öntet

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Tonhalsaláta 
fűszeres 

krutonnal

Tonhalsaláta 
fűszeres 

krutonnal

Tonhalsaláta 
fűszeres 

krutonnal

Tonhalsaláta 
fűszeres 

krutonnal

Tonhalsaláta 
fűszeres 

krutonnal

Díjat „arattak”
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskört csapata 
3. helyezett lett a közelmúltban 
rendezett Bogyiszlói Aratóver-
senyen. A tagságból Ferger Já-
nos a kaszás, Nádasdi Józsefné 
a marokszedő, Ferencz József-
né a kötélterítő, Patai József 
pedig a kévekötő szerepében 
munkálkodott. Az aratáson 
reggeli, majd egy kiadós bir-
kapörkölt várta a dolgozókat.
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Diploma: közel százan végeztek a szekszárdi karon
Július elsején mintegy száz 
hallgató vette át diplomáját 
a PTE KPVK szekszárdi ün-
nepségén.

Az esemény nyitányaként a Te-
hetséges Hallgatók Zenekara 
köszönt el a hallgatótársaktól, 
köztük az együttes több ki-
váló tagjától, zenésztársaiktól 
is. „Vannak pillanatok” című 
műsorukkal emellett a 100 éve 
született és 10 éve elhunyt Szabó 
Magda Kossuth- és József Atti-
la-díjas író, költő, műfordító 
munkássága előtt is tisztelegtek.

Az intézmény szekszárdi 
alapképzésein (tanító, német 
nemzetiségi tanító, óvodape-
dagógus, német nemzetiségi 
óvodapedagógus, csecsemő- és 
kisgyermeknevelő, környezet-
kultúra, turizmus-vendéglátás) 
és felsőoktatási szakképzésein 
(kommunikáció és média-mo-
derátor, szociális- és ifjúsági 
munka, turizmus-vendéglátás) 
a 2016-2017. tanév tavaszi sze-
meszterében végzett hallgatókat 
és hozzátartozóikat dr. Zeller 

Gyula, a Pécsi Tudományegye-
tem rektorhelyettese és dr. 
Horváth Béla, a KPVK dékánja 
köszöntötte, majd elismerések 
átadására került sor.

Jutalmat vehetett át Kiss Or-
solya és Dömény Diána végzett 
tanító alapszakos hallgató. Tá-
vollétében köszöntötte a KPVK 
közössége Nagy Andor végzett 
informatikus könyvtáros mes-
terszakos és Konyecsni Gábor 
Ákos végzett tanító szakos 
hallgatót. Könyvjutalomban 

részesültek: Badics Bettina, 
Heil Ákos, Bozsó Bernarda, 
Horváth Beáta, Boros Lilla, 
Major Tünde Kármen, Geren-
csér Gitta, Fehér Boglárka és 
Rabb Mónika. Jutalmat vehe-
tett át továbbá Horváth Beáta, 
Schubert Mária, Kuritár Karina 
és Mókus Rita.

Az ünnepségen köszöntötték 
a szakmai elismerésben része-
sült, illetve tudományos foko-
zatot szerzett oktatókat is: dr. 
habil Bús Imre PhD főiskolai 

tanárt, dr. habil Németh Balázs 
PhD egyetemi docenst és dr. 
Pankász Balázs PhD adjunktust. 
A kar vezetése nyugdíjba vonu-
lása alkalmából köszöntötte An-
tus Györgynét, a Gyakorlóiskola 
és óvoda leköszönő igazgatóját. 
Az elismerések után a végzettek 
fogadalomtétele, a hallgatók 
okleveleinek átadása, és a kar 
zászlajának hagyományos fel-
szalagozása következett.

A szekszárdi egyetemi karon 
közel négy évtizedes hagyo-
mány, hogy a diplomaátadón 
köszöntik az 50, 60, 65, 70 és 
75 éve végzett pedagógusokat, 
akik egy életet töltöttek a pá-
lyán. Ez alkalommal nyolcan 
vették át jubileumi diplomá-
jukat: Enyedi István és Nagy 
Lászlóné 50, Brenner Györgyné 
Szentes Mária, Szegedi Lászlóné 
Purth Edit, Viola Mária és Te-
leki Bertalanné Pauliska Márta 
60, míg Kompa Zoltánné Jákli 
Zsuzsanna Antónia és Lerf Fe-
rencné Pákozdi Terézia 65 éve 
diplomázott.  
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Hatvanhat családnak biztosítják nyáron az ebédet
A tavalyi esztendőtől az 
önkormányzatoknak kell 
megoldaniuk az iskolai szü-
netekben a hátrányos hely-
zetű gyermekek étkeztetését. 
Szekszárd városa ezen a nyá-
ron mintegy 2.5 millió forin-
tot költ erre a célra.

Idén mintegy háromszorosára, 
6,67 milliárd forintra nőtt a kor-
mány által nyújtott gyermekét-
keztetési támogatás 2010-hez 
képest. A program eredménye-
ként 208 ezer hátrányos helyze-
tű fiatalnak nyújtanak az iskolai 
szünetekben is napi egyszeri, 
térítésmentes étkeztetést.

Az idei évtől a nyári gyerme-
kétkeztetést már nem pályázati 
pénzek útján bonyolítják le, an-
nak forrását a központi költség-
vetésből teremtik elő. A szociális 
étkeztetés szekszárdi menetéről 
dr. Főfai Klárától, az önkormány-
zat humánszolgáltatási igazgató-
ságának vezetőjétől, illetve Sze-
leczki Marianntól, a gazdasági 
igazgatóság költségvetési ügyin-
tézőjétől kaptunk tájékoztatást.

Ingyenes szünidei étkezést az 
a rendszeres gyermekvédelmi 
kedvezményre jogosult, illetve 
nagykorúvá vált gyermek kap-
hat, akinek szülője, vagy családba 
fogadó gyámja legfeljebb alapfo-
kú végzettséggel rendelkezik. Az 
a gyám is igényelhet ebédet, aki 
aktív korúak ellátására jogosult, 
valamint a rendszeres gyermek-
védelmi kedvezmény igénylésé-
nek időpontját megelőző 16 hó-
napon belül legalább 12 hónapon 
át álláskeresőként nyilvántartott 
személynek bizonyult. Ameny-

nyiben a gyermek félkomfortos, 
komfort nélküli, vagy szükség-
lakásban él, vagy korlátozottan 
biztosítottak az egészséges fej-
lődéshez szükséges feltételek, 
szintén térítésmentesen étkezhet 
a szünidőkben – sorolta a krité-
riumokat dr. Főfai Klára.

A procedúra egyszerű: mind-
összesen egyetlen nyilatkozatot 
kell ellenjegyeznie az érintettek-
nek. A költségek harmadára fede-
zetet nyújtó állami támogatáson 
felül Szekszárd előreláthatóan 
mintegy 2,5 millió forintot költ 

majd erre a célra – értesültünk 
Szeleczki Marianntól, aki felhívta 
arra is a figyelmet: a tavalyihoz 
képest – az igénylők számának 
emelkedése okán is – növekedett 
az önkormányzati hozzájárulás.

A jegyző május 15-ig írásban 
tájékoztatja a hátrányos helyze-
tű és rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményben részesülő, 
halmozottan hátrányos helyzetű 
gyermek szüleit, vagy törvényes 
képviselőjét. A tájékoztatással 
egyidejűleg a jogosult részére 
a szünidei gyermekétkeztetés 
igényléséhez szükséges nyilatko-
zatot is megküldik. Idén 66 család 
123 gyermekre igényelt nyári szo-
ciális étkeztetést – van közöttük 
egy hétgyermekes is. Az igénylő 
családok száma nyolccal, a gyer-
mekeké pedig 37-tel emelkedett 
tavaly óta. A családoknak a szüni-
dei gyermekétkeztetést megelőző 
harmadik hétig kell igényüket 
benyújtani – ez az őszi, téli és a 
tavaszi szünet esetében is így van.

Idén nyáron a Dienes Valéria 
Általános Iskolából vihetik az 
ebédet a jogosultak.  gyimóthy 

„Együtt a Földért!” a Bélásokkal
A Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzat által 
meghirdetett és a Zöldtárs 
Környezetvédelmi Közhasznú 
Alapítvány által koordinált 
„Klímaalap 2016” pályázatán 
a Szekszárdi I. Béla Gimná-
zium 50 ezer forint összegű 
támogatást nyert az „Együtt 
a Földért” elnevezésű akció 
megvalósításához.

A „flashmob” akció keretében 
a 9. évfolyam diákjai póló ter-
veket készítettek szöveges és 
grafikus elemekkel. A legjobbat 
kiválasztva készültek el a pólók 
a 9. A osztály természettudo-
mányos tagozatú diákjainak 
méretében. A póló egyik felére 
színes logót terveztek, amely 
a megújuló energiaforrásokat 
népszerűsítette, a hátára pedig 
az „Együtt a Földért!” jelmon-

dat került. Ez a tanulócsoport 
tervezte meg a flashmob for-
gatókönyvét, koreográfiát ké-
szítettek hozzá – még verset is 
írtak ökotudatos magatartásra 
ösztönözve hallgatóságukat –, 
majd június 15-én előadták azt 
az Újvárosban és a Garay téren.

A pályázat keretében sze-
métgyűjtő túrát is szerveztek 
június 1-én, melynek útvonala 
a Kápolna tértől egészen a Ba-
ti-kereszt kilátóig vezetett. Az 
akcióban 14 diák vett részt a 
9–11. évfolyamból. Az orszá-
gos kéktúrát is magába foglaló 
útvonalon több zsák szemetet 
gyűjtöttek, majd a Bati-kereszt 
kilátónál elfogyasztott vacsora 
közben megállapíthatták: rend-
szeressé kell tenni a szemétgyűj-
tő akciókat e kirándulók köré-
ben népszerű útvonalon... 

 SZV

Augusztusi diákmunka
A korábbi évekhez hasonlóan 
a Nemzetgazdasági Minisz-
térium idén is meghirdette a 
Nyári diákmunka programot.

A program keretében a 16–25 
év közötti diákoknak kínálnak 
munkalehetőséget a területi, 
települési önkormányzatoknál 
vagy önkormányzati fenntar-
tású intézményeknél. Augusz-
tusban még van lehetőség egy 
hónapra szóló foglalkoztatási 
jogviszony létesítésre Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzatánál.

A jelentkező diákok park-
gondozói munkát végezhetnek 
napi négy órában. A résztvevők 
feladatai közé tartoznak majd – 
többek között – a közterületek 
rendben tartása, közterületi bú-
torok karbantartása, festése. A 
munkát vállaló diákok a fizetés 

mellé a jövőben hasznosítható 
munkatapasztalatokat szerez-
hetnek, megismerkedhetnek a 
munkavégzés felelősségével.

A júliusi időszakra már lezá-
rult a regisztráció, augusztusi 
munkavégezésre viszont az 
önkormányzat továbbra is vár-
ja a jelentkezést, amelyhez elő-
zetes regisztráció szükséges a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
Foglalkoztatási, Családtámo-
gatási és Társadalombiztosítási 
Főosztály Foglalkozási Osztá-
lyán (7100 Szekszárd, Találka 
tér 4. Ügyintézők: dr. Rasch 
Klára, Árvai Attila, Lábár Dá-
niel), majd személyesen, július 
21-ig Neppné Váncsa Évánál 
vagy Szántósi Tündénél, a Pol-
gármesteri Hivatalban (7100 
Szekszárd, Széchenyi utca 29–
31. I. emelet 13. sz. iroda). 

  SZV

A fenntarthatóság jegyében
Az 1994 óta zajló Virágos Ma-
gyarország környezetszépítő 
versenyre évente csaknem 
háromszáz település nevezé-
sét rögzítik. Közülük választja 
ki a szakértő zsűri hazánk öt 
legvirágosabb települését, 
illetve fővárosi kerületét.

Szekszárd 14 éve aktív részt-
vevője a megmérettetésnek, 
amelynek kapcsán mindene-
kelőtt a település zöldfelüle-
teinek fenntartási színvonalát 
pontozza a szakmai zsűri – 
ecsetelte lapunknak a versengés 
mibenlétét Katzné Meszlényi 
Erika, a város főkertésze.

A versenyben a települések 
lélekszám alapján meghatáro-
zott kategóriákban indulnak, 
a bírálatok június közepétől 
augusztus végéig zajlanak, 
amelynek során kertészekből, 

tájépítészekből és turisztikai 
szakemberekből álló zsűri érté-
kel. A pontozásnál figyelembe 
veszik a település gondozottsá-
gát, virágos összképét, de átte-
kintik az adott lakóhely zöldfe-
lületi munkatervét is. Gondot 
fordítanak a helyi oktatási-ne-
velési intézmények környezet-
tudatos programjára, sőt, egy-
egy közösség mozgósításának 
sikerességét is mérik.

Az értékelés kritériumai kö-
zött a fenntarthatóság szem-
pontjai idén is döntőek lehet-
nek: plusz pontot érnek például 
a környezetkímélő megoldáso-
kat előtérbe helyező módszerek. 
Emellett a lakosság bevonását 
végző akciók, megmozdulások, 
vagy épp a helyi anyagok és ter-
mékek felhasználására irányuló 
projektek is emelhetik az érté-
kelendő település „ázsióját”. 

A szekszárdi közterületi kiülte-
téseket és az ágyások fenntartá-
sát már két éve az önkormányzat 
„zöld brigádja” végzi. A munká-
latok május közepével kezdődtek 
és a napokban zárultak.

– Már csupán az eltulajdoní-
tott virágokat pótoljuk lehetőség 
szerint – osztotta meg a részle-
teket a főkertész, kiemelve: az 
egynyári fajták kínálata igen 
változatos. Többségében petú-
niák, begóniák, kánna virágok, 

impatiensek, vincák, muskátlik 
és záporvirágok kerültek kiül-
tetésre. Katzné Meszlényi Erika 
kérdésünkre elmondta: a lakos-
ság részére megtartott népszerű 
virágvásáron mintegy 19 ezer 
palántát vásároltak meg kedvez-
ményesen a szekszárdiak.

Hazánkat két település képvi-
selheti a 2018. évi Európai Virá-
gos Városok és Falvak versenyé-
ben (Entente Florale Europe). 
 Gy. L.
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Dalünnep a Mondscheinnal

A „Mondschein” Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Kórus 
Egyesület egy meghívásnak 
eleget téve a közelmúltban 
részt vett a jubileumi Keszt-
helyi Dalünnepen, az Amatőr 
Kórusok Fesztiválján.

A Magyar Kultúra Városában 
57 kórus közel 1800 éneke-
se mutatkozott be a két napos 
fesztiválon, amelyen az idén 
négy népdalkórus is bemutat-
kozhatott. Ezek egyike volt a 
„Mondschein” kórus egyesület, 
amely először a Helikon Kas-
télymúzeum tükörtermében 
állt színpadra. A Molnár Márta 
karnagy által felkészített kórus 
– amely Keller Antal harmoni-
kás kíséretével énekelt – műso-
rát végül nem csak a teremben 
helyet foglalók élvezhették, de 
a Festetics kastély látogatói is. 
Ugyancsak péntek este a német 

nemzetiségi kórusok a Balaton 
Színház előtt mutatkoztak be. 
A mözsi kórus után énekeltek a 
szekszárdiak, a közönség sorai-
ból pedig többen táncra is per-
dültek a dalok hallatán.

A szabadtéri koncertet kö-
vetően a Fő téren Keszthely 
polgármestere köszöntötte a 
dalünnep résztvevőit, majd az 
összkarban több mint 1700 to-
rokból szólt a Csillagok, csil-
lagok kezdetű népdal. A Ba-
laton-parti fáklyás felvonulás 
alatt Kodály gyűjtéséből szár-
mazó népdalokat énekeltek a 
kórusok.

Másnap a „Mondschein” 
kórus szabadtéri „sétálókon-
certen” énekelt a művelődési 
Központ és Szabadtéri Színház 
előtt. A program zárásaként a 
szekszárdi kórus emlékszalagját 
is felkötötték a dalünnep zászló-
jára.  M. P.

Egy csepp Balaton
Veszeli Lajos „Balatoni di-
menziók” című tárlat nyílt 
meg július 1-jén a Művé-
szetek Házában, elhozva a 
„magyar tenger” életérzését 
Szekszárdra.

Veszeli Lajos vibráló szemé-
lyiség. Megszólalnia sem kell 
ahhoz, hogy ezt az ember ész-
revegye. Alkotásai mégis egy-
fajta nyugalmat árasztanak, ám 
„dinamikus, erőteljes alkatisága 
benne van a művészetében” – 
mondta a festőművész szekszár-
di kiállításának megnyitóján dr. 
Feledy Balázs művészettörté-
nész. Veszeli Lajos alkotásai a 
Balatont mutatják meg – sajátos 
szemszögből – a szemlélőnek. A 
sok fehér, kék és rózsaszín vagy 
éppen vörös láttán az ember érzi 
a Balaton selymes vizét a bőrén, 

érzi téli csöndes hidegét, nyug-
tató hallgatását. A festőművész 
kedvenc évszaka a tél – ez a 
szekszárdi tárlaton ki is derül. 
Nem csak festményeket hozott 
magával a tárlatra, de többek 
között síkplasztikákat is. A 
megnyitóra nem egyedül érke-
zett: lakhelyének, Balatonalmá-
dinak apraja-nagyja elkísérte. 
A polgármester, Keszey János 
mellett itt volt és színpadra is 
lépett a megnyitón a város ve-
gyeskara, s a közönség soraiban 
is ültek almádiak.

A megnyitón Máté István 
képviselő és Baky Péter fes-
tőművész is méltatta a Veszeli 
Lajos munkásságát. A Balatoni 
dimenziók című tárlat szep-
tember 10-ig tekinthető meg, a 
Művészetek Háza nyitva tartási 
idejében.  - mwj -
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OTTHONI MUNKA!
Apró termékek
csomagolása,

összeállítása, egyebek. 
Tel.: 06–90/603–906
(audiopreess.iwk.hu 

635Ft/min, 06–1/222–
8397, 06–20/4963–980). 

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

(02489)

Sportpálya épülhet a Dienesben
Rekortán borítású sportpá-
lya épülhet a Dienes Valéria 
Általános Iskola udvarán az 
„MLSZ Országos Pályaépítési 
Programjában”. A megvalósí-
táshoz szükséges pályázatot 
nemrég nyújtotta be az ön-
kormányzat.

A 20×40 méteres pálya minden 
labdajátékra alkalmas lesz, tar-
tozéka két-két kapu és kosár-
labda palánk, valamint palánk 
és labdafogó háló. A 44 milliós 
pálya építési költségének 70 
százalékát vállalkozások TAO 

támogatása fedezi, míg a ma-
radék 30 százalékát, vagyis 
több mint 13 millió forintot az 
önkormányzat saját költségve-
téséből biztosítja.

Mint ismert, májusban és jú-
niusban három óvodában – a 
Kölcsey lakótelepen, a Perczel 
oviban és a Mérey utcában – 
adtak át multifunkciós sport-
pályát, míg egy másik program 
keretében a Garay János és a 
Baka István Általános Iskolák-
ban hamarosan műfüves pálya 
épülhet. 

 S. V.

Agrártámogatások
A 2016. évi egységes kérelmekben 
igényelt agrártámogatásokra – az 
előleg- és részletfizetésekkel együtt – 
június 27-ig összesen 411,4 milliárd 
forintot utalt a Magyar Államkincstár 
– tájékoztatott dr. Horváth Kálmán. 
Megyénk kormánymegbízottja hoz-
zátette: a határidőre történt kifize-
tések összege 38,6 milliárd forinttal 
haladja meg az egy évvel korábbit.

A gazdálkodók május 15-ig nyújt-
hatták be „szankció mentesen” igény-
lésüket, hektáronként 90 ezer forint 
értékben. Mint azt dr. Lehőcz Regina, 
az Agrár- és Vidékfejlesztést Támo-
gató Főosztály vezetője elmondta: 
megyénkben a 215 ezer hektárra ér-
kezett mintegy 5400 kérelemre ösz-
szesen 16,9 milliárd forint támogatást 
ítéltek meg, s ennek 99 százalékát jú-
nius végéig folyósították is.  - fl -
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Július 2-ai rejtvényünk megfejtése: Vladimir Nabokov: Lolita
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Engrich Edit. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 10-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

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!

Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri

Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről 

szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 

alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Jogi Igazgatóságának Jogi 

Osztályára
jogász

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati fel-
hívás a www.szekszard.hu 
honlapon, a Közügyek/

Állás menüpontban
tekinthető meg.

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

EVANGÉLIUM

„Minden dolgotok szeretetben 
menjen végbe”  (1Kor.16,14)

Mosolygó napsütésből hűs szobá-
ba lépve ülök le a gép mellé, hogy 
örömömet „papírra” vessem. Egy 
iskolatárs apukája megmutatta az 
Ős-sárvíz tanösvény csodáit, hogy 
jövő héten gyermekek egy csapatát 
vezethessem. Éppen most hozták 
meg a gitáromat felhúrozva, mert 
nem szólt szépen – ha éneklünk az 
ifjakkal, hadd szóljon a dal tisztán! 
Kolozsvári és Tatáról érkezett fia-
talok hasogatják a fát az udvaron, 
amivel a készülő – és már használat-
ba vett – ifjúsági házat fűtjük majd 
a télen. Készül számukra a kenyér-
lángos vacsorára, amit egy Testvér 

dagaszt és süt a szabadnapján. Egy 
bácsi leesett a kerékpárjáról, s mire 
odaugrottam egy fiatalember és egy 
idősebb hölgy is ott termett, hogy 
felsegítsük a bajbajutottat. Esküvőre 
készülünk, s már szerveződik a kis 
csapat, hogy az örömanya válláról 
egy kis terhet levehessenek. Miért is?

Ezernyi kép és történés, apró, s 
mégis oly fontos csodák pillanatfelvé-
tele vágtat át gondolataimon. Szere-
tetfalatok – melyek táplálják a lelket, 
melyből összeáll az élet ízletes kenyere.

„Minden dolgotok szeretetben 
menjen végbe!” – biztatja Pál apos-
tol a Korinthusban élő gyülekeze-
tet. Attól a közösségtől búcsúzik az 
idős tanító ezekkel a szavakkal, akik 
között a személyeskedés, viszály és 

irigykedés sem volt ismeretlen. Pál 
tanítja, feddi és dorgálja is a gyüleke-
zetet, hiszen nem angyalok társasága 
voltak ők, hanem hús-vér emberek – 
mint mi is. De: minden tanítás, intés 
és biztatás, bosszankodás és lelkesítés 
summája, a szeretet parancsa. „Min-
den dolgotok szeretetben menjen vég-
be!” Ne csak az ünnepek, ne csak a 
vendégség, ne csak a templomban, ne 
csak otthon vagy éppen csak a mun-
kahelyen – hanem mindenütt és min-
den dolgotok! Nem túl maximalista 
ez a kérés? Nem túl életidegen ez az 
elvárás? Nem erről szól a mai világ! 
– mondják (s talán mondjuk) sokan.

Gyermeki, s talán „együgyünek” 
tartott naivitással, mégis hiszem – hi-
szen újra és újra látom ennek erejét, 

örömét –, hogy nem illúzió Pál taná-
csa, nem hazugság a népi bölcsesség: 
„Mosolyogj a világra, s a világ vissza-
mosolyog rád!”. Hiszem, nem tévedés 
Isten szeretete felénk, pedig sokszor 
visszautasítjuk, ellökjük, kikacagjuk 
azt. Hiszem, Jézus szeretete, mely éle-
tében, halálában, minden dolgában 
megmutatkozott; Pál apostol élet-
tapasztalatos tanácsa számunkra is 
irányadó, reménységre ébresztő, lelket 
és életet gyógyító tanács és példa.

„Minden dolgotok szeretetben 
menjen végbe!” E biztatásnak en-
gedve legyen szép és áldott nyarunk: 
sok mosollyal, találkozással, szere-
tetfalattal bővölködő. Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola 
 református lelkipásztor

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata – a Ciklámen 
Tourist Idegenforgalmi Zrt. tá-
mogatásával – „Tanulj, hogy 
boldogulj!” elnevezéssel pá-
lyázatot ír ki általános iskolák 
felső tagozatos tanulói számára,  
tanulmányi ösztöndíj elnyeré-
sére

1. Pályázat célja:
A pályázat célja, alapfokú nevelé-
si-oktatási intézmény felső tagoza-
tán (5–8. osztályában) tanuló, ki-
emelkedő tanulmányi eredménnyel 
rendelkező, vagy egyes tanulmányi 
és művészeti területen tehetséges, 
a tudás megszerzésében, a további 
fejlődésben motivált gyermekek 
tanulmányi ösztöndíj program 
keretében történő támogatása. Az 
ösztöndíj a pályázatot elnyerő tanu-
lók tekintetében olyan, tanulmányi 
előmenetelük és tehetségük kibon-
takozásának segítését és támoga-
tását célzó költségek viselését teszi 
lehetővé, amelyet e nélkül a család 
nem tudna biztosítani.

2. Az ösztöndíj forrása: 
Az ösztöndíjat a Ciklámen Tourist 
Idegenforgalmi Zrt. biztosítja.

3. Az ösztöndíj mértéke és folyó-
sításának módja:
Az elnyerhető ösztöndíj havi 
10.000,- Ft egy naptári éven ke-

resztül 2017. szeptember 1. nap-
jától 2018. augusztus 31. napjáig, 
amelyet a nyertes pályázók ne-
gyedévente egy összegben, utólag 
kapnak meg a szülő, törvényes 
képviselő bankszámlájára történő 
utalással. A nyertes pályázónak le-
hetősége van az egy éves ösztöndíj 
időszak leteltét követően újból pá-
lyázatot benyújtani.

4. Az ösztöndíjjal kapcsolatos 
elszámolás:
A tanulónak az odaítélt ösztöndíj-
jal kapcsolatban nincs elszámolá-
si kötelezettsége. 

5. Pályázók köre:
Szekszárd Megyei Jogú Város 
közigazgatási területén működő 
általános iskola 5–7. évfolyamos 
tanulója. A pályázatot a tanuló-
nak kell benyújtania a szülő, tör-
vényes képviselő aláírásával.

6. Pályázati feltételek:
Támogatásban az a pályázó ré-
szesülhet, aki a pályázati kiírás-
nak maradéktalanul megfelelő 
pályázatot nyújt be és valameny-
nyi szükséges mellékletet csatolja 
ahhoz.

A pályázat keretében a tanuló-
nak egy „Tanulói önéletrajzot” 
kell benyújtania, amelyhez csa-
tolni kell az alábbiakat:

■  a nevelőtestület támogató nyi-
latkozata, 

■  az osztályfőnök tanulóról írt 
jellemzése, 

■  a szülő, törvényes képviselő bele-
egyező nyilatkozatának csatolása, 
a kérelmező diák személyes adata-
inak felhasználására vonatkozóan.

A „Tanulói önéletrajz” mutassa 
be a tanuló
■  életkörülményeit, családi hát-

terét, 
■  eddig elért iskolai, művészeti és 

sporteredményeit, 
■  hobbiját, érdeklődési körét, 
■  a jövőjével kapcsolatos elképze-

léseit; valamint
■  azt, hogy az elnyerni kívánt 

ösztöndíj felhasználását milyen 
célra tervezi. 

7. A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hiva-
talának Humánszolgáltatási Igaz-
gatóság Humán Osztályához kell 
benyújtani személyesen (7100 
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.) 
vagy postai úton (Béla király tér 8.).

8. A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2017. szeptember 15.

9. A pályázat közzétételének helye:

■  Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata hivatalos hon-
lapján (www.szekszard.hu)

■  Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata szolgáltató 
lapjában (Szekszárdi Vasárnap)

■  A pályázati kiírás megküldésre 
kerül valamennyi szekszárdi ál-
talános iskola számára.

10. A pályázat elbírálásával 
kapcsolatos információk:
A tanulmányi ösztöndíj pályáza-
tokat a pénzügyi lebonyolítással 
megbízott alapítvány kuratóriu-
ma bírálja el Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata Hu-
mán Bizottsága, valamit a Ciklá-
men Tourist Idegenforgalmi Zrt. 
tulajdonosai, mint adományozók 
véleményének kikérésével.

11. A pályázat elbírálásának ha-
tárideje:
A pályázatok benyújtási határide-
jétől számított 30 napon belül. A 
pályázatok elbírálásáról – az elbí-
rálástól számított 8 napon belül 
– a Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási Igazgatóságának 
Humán Osztálya értesítést küld a 
pályázatot elnyerő tanulók, vala-
mint az általános iskolák részére.

A tanulmányi ösztöndíj pályá-
zattal kapcsolatosan információt 
dr. Horváth Annamária oktatási 
referens nyújt a 74/504–174-es tele-
fonszámon.

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd Dózsa Gy. u.1.

Ideje: 2017. július 10. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2017. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok  

Területi Érdekszövetsége tagjait, és minden rászorulót.

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

(02494)

ÚJONNAN 
NYÍLÓ
optikai 

szaküzletünkbe LÁTSZERÉSZT 
illetve OPTOMETRISTÁT

felveszünk. 

Jelentkezésüket fényképes 
önéletrajzzal az 

optimarkt@gmail.com e-mail 
címre várjuk.

szaküzletünkbe 

(02508)
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KSC: selejtezőn át vezet az út Euroliga csoportkörébe
Kedden Münchenben elké-
szítették a női kosárlabda 
Euroliga csoportbeosztását, 
ahová a nemzetközi poron-
don újonc Atomerőmű KSC 
Szekszárd a francia Montpel-
lier legyőzésével juthat.

A legrangosabb európai kupa-
sorozat 2017/2018-as kiírására 
18 klub adta le a nevezését, s 
mivel a csoportkörbe csak 16 
együttes jut, így az erősorren-
det alapul véve az utolsó négy 
helyezett gárda – köztük az első 
nemzetközi szezonjára készü-
lő Szekszárd – selejtezőt vív. A 
bajor városban megtartott sor-
soláson véglegessé vált, hogy 
a magyar bajnoki ezüstérmes 
atomosok a francia bajnokság 
másodikjával, a BLMA csapatá-
val küzdenek meg a főcsoportba 
jutásért. Az oda-visszavágós se-
lejtező-mérkőzésekre szeptem-
ber 26-án (kedd) és 29-én (pén-

tek) kerül sor, az első mérkőzést 
Szekszárdon játsszák.

Amennyiben Djokics Zselj-
ko vezetőedző csapata túljut a 
Montpellier-en, a csoportkör-
ben az előző kiírás ezüstérmese, 
a török Fenerbahce és harma-
dikja, az orosz Jekatyerinburg 
mellett olasz, lengyel, spanyol, 
valamint még egy orosz és török 
gárda vár rá. A mérkőzéseket 
2017. október 11. és 2018. janu-
ár 31. között rendezik. Ha nem 
sikerülne bejutni az Euroligába, 
úgy a KSC az Európa Kupában 
folytathatja a cseh Nymburk, 
az olasz Ragusa és a portugál 
Santo André együttese ellen. A 
csoportmeccsek október 12-én 
kezdődnek és november 30-ig 
tartanak.

Habár a játékosok csak au-
gusztus közepén kezdik meg a 
közös felkészülést, a „színfalak” 
mögött gőzerővel zajlik a mun-
ka. A klub vezetősége a keret 

megerősítésén fáradozik – nem 
is eredménytelenül. Az együtt 
tartott „magyar maghoz” (Bá-
lint Réka, Theodoreán Alexand-
ra, Studer Ágnes, Studer Zsuzsa, 
Gereben Lívia, Mansaré Manty) 
az elmúlt hét végén újabb fiatal 
csatlakozott. A 19 éves, 193 cm 
magas center, Kiss Virág Kapos-
váron kezdett kosárlabdázni, 

majd Nagykanizsa érintésével 
került a PEAC-hoz, ahol az él-
vonalban is bemutatkozott. A 
kiemelkedően tehetséges játé-
kos két éve felhagyott ugyan a 
játékkal, de most visszatért, és 
Szekszárdon folytatja pályafu-
tását.

Jó hír, hogy a tavalyi sikercsa-
pat alapembere – az Eurobasket.
com internetes oldal szerint az 
évad legjobb magyarországi 
kosarasa –, Maja Erkic újabb 
egy évig marad Szekszárdon. A 
népszerű „Erke” nem egyedüli 
szlovén légiós lesz a KSC-ben: 
válogatottbeli társa, ugyanis 
Teja Oblak (képünkön) is csat-
lakozott az atomosok kereté-
hez. A 26 éves, irányító-hátvéd 
poszton játszó kosaras a lengyel 
Polkowice és a szlovák Kassa 
gárdájával már szerzett euroli-
gás tapasztalatot, így nagy segít-
ségére lehet a sorozatban újonc 
szekszárdiaknak.  SZV
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FKSE: a serülő és kadet csapat volt a legeredményesebb
Az Férfi Kosárlabda Sportegye-
sület Szekszárd a 2016/2017-es 
szezonban az utánpótláskorú 
játékosainak versenyeztetésé-
re helyezte a fő hangsúlyt.

A Kenguru bajnokságban (U11) 
kettő, a Gyermek bajnokságban 
(U12), valamint az U14/15-ös 
és az U16/17-es bajnokságban 
egy-egy korosztályos csapatot 
versenyeztetett. Utóbbiak né-
hány junior és felnőtt kosarassal 
kiegészülve a Baranya megyei 
bajnokságban is részt vettek.

Az egyesület legeredménye-
sebb korosztálya a serdülő és 
kadet csapatok voltak, amelyek 
a korcsoportok kialakítása, a ki-
egyensúlyozottabb mezőny és a 
folyamatosabb mérkőzésrend 
miatt a Pest megyei bajnokság-
ban indultak. A serdülőknél 27, 
míg a kadetben 21 csapat kezd-
te meg a sorozatot. Az alap-
szakaszban elért eredmények 
alapján mindkét gárda bejutott 
a legjobb nyolc együttes közé. 

A rájátszás végén a kadet csapat 
negyedik lett, míg a serdülők a 
hatodik helyen zártak. Utóbbi 
annak ellenére végzett előkelő 
pozícióban, hogy februárban 
egy nemzetközi tornán vett 
részt Jajcéban, s így két bajnoki 

mérkőzésen nem tudott kiállni.
Minden játékosnak sikerült 

előre lépnie, de néhányan ki-
emelkedő teljesítménnyel já-
rultak hozzá a sikeres szezon-
hoz. Az U12-es csapatból Tarr 
Dániel, Takács Gergely, Hor-

váth Barnabás és Kun Lászó, az 
U14/15-ös együttesből Reining 
Márton, Kovács Zoltán, Laufer 
Krisztián és Szombat Barna-
bás, míg az U16/17-es gárdából 
Nagy Antal, Novák Alex, Jakab 
Levente, Sándor Dániel és An-

tal Zalán nyújtott átlagon felülit. 
Az eredményhez hozzájárult a 
korosztályos edzők: Murvai Ár-
pád, Farkas József, Nyerki Ba-
lázs, Gaál László, Juhász Gábor 
és Aradi Péter lelkiismeretes, jó 
színvonalú munkája.

Kosarasok a
testvérvárosból

Szekszárd testvérvárosából, 
a bosznia-hercegovinai Jajcé-
ból érkezett június 19-én 25 fős 
sportküldöttség a megyeszék-
helyre. A kadet és serdülőko-
rú kosarasok – a szekszárdiak 
februári látogatását viszonozva 
– öt napot töltöttek itt. A prog-
ramban – strandolás, valamint 
szekszárdi és budapesti város-
nézés mellett – természetesen 
mérkőzések is szerepeltek. Két-
két találkozót játszottak Pak-
son, valamint Baján, a Rátgéber 
Akadémia táborában, de termé-
szetesen pályára léptek az FKSE 
korosztályos csapatai ellen is.

A Fritz tanyán tartott búcsúes-
ten – melyre eljött Bosznia-Her-
cegovina magyarországi nagy-
követe is – a jajceiek meghívták a 
szekszárdi utánpótlás csapatokat 
egy jövő évi tornára, illetve egy 
közös nyári edzőtáborozásra is, 
melyet dr. Fenyőházi Elemér el-
nök köszönettel elfogadott.   SZV

Remekeltek fiataljaink a maratoni Európa-bajnokságon
A magyar kajak-kenu váloga-
tott összesen 27 érmet gyűjtött 
a maratoni Európa-bajnoksá-
gon. A mieink kiemelkedő por-
tugáliai sikeréből a Szekszárdi 
KKSE fiatal sportolói is alapo-
san kivették a részüket.

A tolnai megyeszékhely klubjá-
ból négy ifjúsági korú kajakos 
szerzett jogot a Ponte de Limá-
ban rendezett kontinensviada-
lon való indulásra, akiket Jámbor 
Attila edző is elkísért Portugáli-
ába. Nagy Viktória egyéniben 
és Korsós Zsófiával párosban is 
vízre szállhatott, míg a fiúk K2-
es számában Bodnár Balázs és 
Horváth Ádám volt érdekelt.

Nagy Vikinek nem volt sok 
ideje „izgulni”, hiszen mindjárt 
az Európa-bajnokság nyitószá-
mában vízre kellett tennie a 
hajóját. A verseny a két magyar 
párharcát hozta, hiszen Viki és 
Fekete Dorina mögött a portu-
gál Fernandes és az üldöző boly 
többi tagja másfél perc hátrány-
nyal érkezett. A végig taktiku-
san versenyző Nagy az utolsó 
futás után jó néhány méterrel 
elhúzott honfitársától, ám Feke-
te az utolsó fordulóban utolérte 
és a célegyenesben lehajrázta a 
szekszárdi kajakost.

Jámbor Attila és Jámborné 
Inger Nikoletta tanítványa ki-
csit csalódott volt az ezüstérem 

miatt, ezért másnap, a kajak 
kettesek versenyében – ha le-
het – még keményebben „oda-
tette” magát. Párjával, Korsós 
Zsófiával címvédőként vágtak 
neki a 19 km-es futamnak, és 
hamarosan egy hármas élboly-
ban lapátoltak. A 2016-ban az 
„Év Szekszárdi Sportolójának” 
választott kettős aztán körről 
körre növelte előnyét az élen. 
Akkora fölényben voltak a me-
zőnnyel szemben – az ezüstér-
mes másik magyar hajóra több, 
mint 2 percet vertek –, hogy a 
táv elején még egy 15 másod-
perces büntetés is belefért a 
Korsós-Nagy duó győzelmébe.

„Tulajdonképpen már az ele-
jén megragadtuk a lehetőséget 
és leráztuk a többieket. Az első 
fordulónál, önhibánkon kívül 

történt egy kis baki, amiért ki-
állítottak minket. Amikor visz-
szaálltunk a versenybe, az élre 
tudtunk visszaérkezni és tulaj-
donképpen zavartalanul nyer-
tük meg a számot” – nyilatkozta 
Nagy Viktória. „Utólag azt mon-
dom, annyira nem volt nehéz a 
verseny, bár én előtte nagyon 
izgultam. A másik magyar hajó 
új egység, Fekete Dorina meg-
nyerte az egyest, így nem tudtam 
mire lesznek képesek” – tette 
hozzá Korsós Zsófia.

Röviddel később szólították 
rajthoz az ifjúsági fiúk K2-es 
versenyének résztvevőit, az egyik 
magyar hajóban Bodnár Balázs-
zsal és Horváth Ádámmal. Az 
első nemzetközi viadalán induló 
szekszárdi egységen nyoma sem 
volt a „megilletődöttségnek” 

– Balázs és Ádám az edzői uta-
sításokat betartva, taktikusan, 
bátran versenyzett. Végig az él-
mezőnyben haladtak, a másik 
magyar párossal, illetve egy dán 
és spanyol hajóval. Az utolsó fu-
tószakaszt még az élről kezdték, 
ám a célegyenesbe „csak” ötö-
dikként fordultak. Szerencsére 
maradt még tartalék az utolsó 
pár száz méterre, így Bodnár és 
Horváth – lehajrázva a spanyol 
és brit hajót – végül a kiváló har-
madik helyen ért célba.

A mindhárom Eb-éremből 
egyet-egyet szerző szekszárdi 
kajakosok gőzerővel készülnek 
az augusztus közepén, Rácke-
vén megrendezésre kerülő válo-
gatóra, hogy a kontinensviadal 
után ott lehessenek a dél-afrikai 
világbajnokságon is.   - fl -

Éremhalmozók
Június 24-én rendezték meg Bu-
dapesten a szenior atléták orszá-
gos bajnokságát, melyen a szek-
szárdi Szenior AC versenyzői 18 
arany-, 15 ezüst- és 8 bronzérmet 
gyűjtöttek. A legeredményesebb 
versenyzőjük Oláh Annamária 
volt, aki három számban is baj-
noki címet szerzett. Két-két ara-
nyat nyert Jéhn Katalin, Doszpod 
András, Melegh Imre, Szegedi 
Gábor és Ruzsinka István, míg 
Cser Katalin, Bárdos Erzsébet, 
Honti József és Balogh István 
egyszer állhatott fel a dobogó 
tetejére. (Részletes eredmények 
facebook oldalunkon!)  SZV
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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
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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.  
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AGÓRA MOZI
Július 9., vasárnap
15:00 –  Gru 3. 2D
17:00 –  Gru 3. 3D
19:00 –  Kipörgetve
Július 10., hétfő

15:00 – Gru 3. 2D
17:00 –  Oltári baki
19:00 –  Kipörgetve
Július 11., kedd
15:00 – Gru 3. 2D
17:00 –  Oltári baki
19:00 –  Kipörgetve
Július 12., szerda
15:00 – Gru 3. 2D
17:00 –  Oltári baki
19:00 –  Kipörgetve

Július 13., csütörtök
15:00 – Gru 3. 2D
17:00 –  Pókember hazatérés 2D
19:00 –  Pókember hazatérés 3D
Július 14., péntek
15:00 – Gru 3. 2D
17:00 –  Pókember hazatérés 2D
19:00 –  Pókember hazatérés 3D
Július 15., péntek
15:00 – Gru 3. 2D
17:00 –  Pókember hazatérés 2D
19:00 –  Pókember hazatérés 3D
Július 16., szombat
15:00 – Gru 3. 2D 
17:00 –  Pókember hazatérés 2D
19:00 –  Pókember hazatérés 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Augusztus 11., péntek 17:00 – 
BAKTA GALÉRIA
NYILAS MÁRTA FESTŐMŰ-
VÉSZ Forduló c. KIÁLLÍTÁSA

A kiállítást megnyitja: Varga 
Rita képzőművész

Megtekinthető: 2017. szep-
tember 12-ig.

 
Augusztus 20., vasárnap 
– SZEKSZÁRD, BÉLA KIRÁLY TÉR
SZENT ISTVÁN NAP

21:00 – Lajkó Félix koncert
Lajkó Félix egyedi hegedű-

játékával lenyűgözte már a 
nagyérdeműt, azután pár éve 
újra elővette a citeráját is. A 
Mező című albummal alapjai-
ban rendezte át a világzene fo-
galmát! Az idei Szent István 
napra a Folk produkciót hozza 
el, amelyben a népzenész bará-
tokkal, az énekesekkel együtt 
sikerült egy olyan pörgő, végig 
táncolható műsort összeállíta-
ni, ahol a virtuozitás, a hege-
dűk, a citera szólói, az énekes-
nők egyedisége írja felül a 
pillanatokat.

Közreműködik: Lajkó Félix 
(hegedű, citera), Brasnyó Antal 
(brácsa), Szabó Csobán Gergő 
(bőgő), Tintér Gabriella (ének), 
Csizmadia Anna (ének).

22:30 – Ünnepi tűzijáték, víz-
játék és lángshow

 
SZEKSZÁRD VÁROS NAPJA
2017. augusztus 26–27.

Szekszárdon 1905. augusztus 
29-én alakult meg az első városi 
képviselő- testület, ez alkalom-
ból minden évben két napos 
rendezvénysorozattal ünne-
peljük a Város Napját. A prog-
ramsorozatot helyi étkesek, bo-
rászok és kézművesek teszik 
teljessé. A fellépők között több 
szekszárdi kötődésű művész is 

fellép, büszkén bemutatva a vá-
ros kulturális értékeit, tehetsé-
geit és sokszínűségét.

Augusztus 26. szombat
Béla király tér
■  09:00 – Városismereti vetél-

kedő (Babits Mihály Kulturá-
lis Központ)

■  16:00 – Holló Együttes: Vándor-
muzsikusok – gyerekkoncert

■ 17:00 – Calidora koncertje
■  18:00 – Budavári Zita és Gyá-

nó Huba műsora
■  19:00 – Brassdance koncert
■  21:00 – Péter Szabó Szilvia 

koncertje
■  21:00 – Zseblámpás bűnügyi 

kalandtúra
■  23:00 – Disco Zenék a 90-es 

évektől napjainkig – Dj Tá-
borfyval.

Augusztus 27., vasárnap
– Béla király tér
■  11:00 – Vili, a vega vámpír - 

zenés mesejáték
■  14:00–16:00 – Mozgásművé-

szeti csoportok műsora (Fitt 
Lesz Sportegyesület, Szöcske 
Akrobatitus Rock and Roll 
Klub, PTE IGY Gyakorló Is-
kola Művészeti tagozata, Ge-
menc TáncSport Egyesület)

■  16:15 – Bartina Néptánc 
Egyesület (kísér a Tarsoly 
Zenekar)

■  17:15 – Siklósi Család kon-
certje 

■  18:30 – The Stinky Rodders 
koncert

■  20:00 – Animal Cannibals 
koncert

■  21:00 – Zseblámpás bűnügyi 
kalandtúra
Műsorközlő: Abaházi Csaba.

Részletes program: www.szek-
szardagora.hu

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.

Pályázat a 2017. évi Civil Keretre
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága nyílt pályázatot 
hirdet a 2017. évi Civil Keretre. 
Felosztható keret: 6.000.000 Ft.

Pályázat célja: 
A civil szervezetek 2017. évi 

működésének támogatása, mind 
eszköz és infrastruktúra, mind hu-
mánerőforrás tekintetében, melyek 
elősegítik a szervezet fejlődését, 
működését.
Pályázók köre:

A szekszárdi székhelyű civil szer-
vezetek (egyesületek, alapítványok, 
közalapítványok), amelyek a Civil 
Információs Centrumban regiszt-
ráltak, valamint 
•  a Tolna Megyei Bíróság a felhívás 

megjelenése előtt legalább egy éve 
jogerősen nyilvántartásba vett és 
az alapító okiratuknak, illetve az 
alapszabályuknak megfelelően 
ténylegesen működnek

•  tevékenységüket Szekszárdon fej-
tik ki

•  köztartozásuk nincs, csődeljárás 
nem folyik ellenük, az önkor-
mányzattól előző évben elnyert 
civil támogatásról elszámoltak

•  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 működési és 
ugyanezen időszakban a műkö-
déshez kapcsolódó tárgyi eszközök 
beszerzési, illetve a humánerőforrás 
költségeihez nyújt támogatást.

A pályázatban csak a fenti idő-
szakra vonatkozó számlák számol-
hatók el, melyek pénzügyi teljesíté-
sének az elszámolási időszak végéig 
meg kell történnie.

A támogatás önmagában nem 
lehet a működés kizárólagos 
forrása (a szervezetnek legalább 
30%-os önrésszel – melybe beszá-
mítható a természetbeni juttatás 
– vagy egyéb forrással kell rendel-
keznie). 

A saját forrás legalább 50%-ának, 
vagy az összköltség 5%-ának kész-
pénzben kell rendelkezésre állnia, a 
fennmaradó részt fedezhetik társa-
dalmi (önkéntes) munka forintosí-
tott értékével.
A finanszírozás módja és mértéke:

Egyösszegű, utófinanszírozású, 
vissza nem térítendő támogatás. A 

pályázatból elnyerhető támogatás 
mértéke minimum 50.000 Ft, ma-
ximum 200.000 Ft.
A pályázat benyújtásának módja:
•  A pályázatot egy eredeti példány-

ban magyar nyelven, kizárólag a 
bizottság által erre a pályázati 
célra kiadott pályázati adatla-
pon, amely sem tartalmában, 
sem formájában nem változtat-
ható,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata Közgyűlésének Hu-
mán Bizottsága részére címezve,

•  személyesen vagy postai úton,
•  borítékon jól láthatóan feltüntetve 

a pályázati felhívás címét, a pályá-
zó nevét és címét,

•  a kiírásnak megfelelően hiányta-
lanul (a pályázati formanyomtat-
vány minden kérdésére választ 
adva), és az egyéb előírt doku-
mentumok becsatolásával kell 
benyújtani. 

A pályázat benyújtásának helye: 
•  személyesen a Polgármesteri Hi-

vatal Humánszolgáltatási Igazga-
tóság Humán Osztályán (Szek-
szárd, 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 Szek-
szárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata 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 pályá-
zati adatlap letölthető a www.
szekszard.hu honlapról, illetve 
átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján (Szek-
szárd, Széchenyi u. 27–31.).

Felvilágosítást Pócs Margit, a 
közművelődési és civil kapcsola-
tok referense nyújt telefonon vagy 
személyesen (telefon: 74/504–119, 
Humán Osztály).

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Önkormányzata Közgyűlésének
 Humán Bizottsága



2017. július 9.16

ELKÖLTÖZTÜNK!
Új címünk: 

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 38. 
(Augusz ház alatt) 

Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat!

Járfás g  mb
Rövidáru Kézimunka Üzlet

(02507)

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!

(02503)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02491)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.

(02499)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

NYÁRI VÁSÁR 
a Tisza Cipőboltban!

női szandálok 10–30%
férfi  szandálok 20%

Szamos gyermekszandálok 
20% engedménnyel

július 10–20-ig.

Nyitva tartás:
hétfő – péntek: 
09:00 – 
17:00 óráig,
szombat: 
08:00 – 12:00 
óráig

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!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02501)

AUTÓPatyolat
KÉZI AUTÓMOSÓ!
Lágyított vízzel történő 

mosás – foltmentes száradás!
Telefon: +36–74/511–090
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

NYITVA: H. – P.: 08:00 – 18:00 óráig, Szo.: 08:00 – 14:00 óráig

✓ Külső mosás
✓ Belső takarítás

✓ Kárpittisztítás
✓  Klímafertőtlenítés

(02506)

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  (02495)


