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Kerékpárút
Mintegy egy kilométeres sza-
kaszon alakítanak ki – próba 
jelleggel – kerékpárutat Szek-
szárd északi városrészén. A jú-
nius 15. és szeptember 15. kö-
zötti tesztidőszak tapasztalatai 
nyomán véglegesítik a fejlesz-
tési tervet.
 → 3. oldal

Állásbörze
Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma 3 milliárdos keretösz-
szegű új programjának célja, 
hogy a megváltozott munkaké-
pességű emberek a nyílt mun-
kaerőpiacon is helyt tudjanak 
állni – hangzott el egy szekszár-
di állásbörzén.
 → 6. oldal

Olimpiai láng
Június 3-án, szombat délután 
érkezett meg a megyeszékhely-
re az európai olimpiai láng, 
amely a Győrben sorra kerülő 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál (EYOF) július 23-i meg-
nyitó ünneségéig bejárja az or-
szágot.
 → 9. oldal

Máté egyéni csúcsa
Nagyszerű egyéni rekorddal, 
48.71 méteres eredménnyel 
ezüstérmet szerzett Máté Fan-
ni, a Szekszárdi SK sportolója a 
fővárosban megrendezett Bu-
dapest Open nemzetközi atléti-
kai viadal gerelyhajító verseny-
számában.
 → 12. oldal

Pünkösdi
Hal- és Vadünnep

→ 4–5. oldal
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Felújítják a sióagárdi hidat

Felújítják 452 millió forintból 
a Sióagárd határában talál-
ható, a település megköze-
lítését biztosító Sió-hidat 
– jelentették be szerdán a 
beruházás helyszínén tartott 
sajtótájékoztatón.

Horváth István országgyűlési 
képviselő elmondta: a munka 
június közepén kezdődik, és 
ez év végére befejeződhet. A 
leromlott állapotú, több mint 
százhúsz éves híd – amelyet 
legutóbb 30 éve javítottak – 
most teljes felújításon esik át. 
A honatya hozzátette: a munka 
végeztével a települést a 65-ös 
úttal összekötő útszakaszt is 

felújítják, a híd pedig később 
kerékpárúttal is bővülhet.

Gerő Attila polgármester a 
sióagárdiak nevében köszönetet 
mondott az elodázhatatlan fel-
újítás megkezdéséért, és remé-
nyét fejezte ki, hogy „karácsonyi 
ajándékba” kaphatják az új hidat.

Becze Szabolcs, a Magyar 
Közút Nonprofit Zrt. Tolna me-
gyei igazgatója közölte: a felújítás 
során megerősítik a 35,5 méter 
hosszú, 4,5 méter széles szerke-
zet régi hídfőit, kicserélik a ke-
resztvasakat, s a híd új vasbeton-
pályát és aszfaltburkolatot is kap. 
Az építkezés idején a váltakozó 
irányú forgalom ideiglenes híd-
szerkezeten haladhat.  - fl -

Keserédes ünnepség
Június első vasárnapja Pe-
dagógusnap. Ebből az alka-
lomból köszöntött szerda 
délután több mint háromszáz 
pedagógust – tanárt, tanítót, 
óvodapedagógust, dajkát 
– Ács Rezső polgármester a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont márványtermében tar-
tott ünnepségen.

A városvezető megköszönte 
azt az áldozatos oktatási-neve-
lési munkát, amely nem ritkán 
egyfajta „pótszülői szerepet is 
betölt a gyerekek mindennap-
jaiban”. Sok száz tanuló szer-
zi meg mindazt az ismeretet, 
köszönheti a pedagógusoknak 
azt a tudást, amely később al-
kalmassá teszi őket arra, hogy 
elinduljanak azon a pályán, 

amelyre a sors predesztinálja 
őket. A néhány évvel ezelőtt új-
raindított eseménnyel a részt-
vevők egyben elbúcsúztatták a 
tanévet is, és – a nyárias időre 
való tekintettel – egy pohár ro-
zéval koccintottak.

A polgármester ugyanakkor 
megemlítette, hogy a közelmúlt 
híre beárnyékolja a jó hangu-
latot: a rendezvény résztvevői 
egyperces néma főhajtással 
emlékeztek Pappné Kutas An-
namáriára, a Babits Mihály Ál-
talános Iskola hét elején elhunyt 
igazgatójára.

A pedagógusok az ünnepség 
zárásaként az Alma Flamenca 
flamenco együttes műsorát 
nézhették meg a színház-
teremben. 

 B. L.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 11.
(vasárnap)

Június 12.
(hétfő)

Június 13.
(kedd)

Június 14.
(szerda)

Június 15.
(csütörtök)

Június 16.
(péntek)

Június 17.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Június 11. (vasárnap) – Barnabás, Barna
Barnabás: arámi-héber eredetű; jelentése: a vigasztalás fia.
Barna: arámi-héber eredetű, jelentése: vigasztalás fia, a prófétai igéret fia. 

Június 12. (hétfő) – Villő
Villő: magyar-szláv eredetű, jelentése: egy tavaszköszöntő népi szokásból  
(villőzés) eredő név; lomb; tündér.

Június 13. (kedd) – Antal, Anett
Antal: latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.
Anett: héber-francia eredetű; jelentése: kellem, báj, kecsesség.

Június 14. (szerda) – Vazul, Herta
Vazul: görög-szláv-magyar eredetű; jelentése: királyi. 
Herta: német eredetű; jelentése: merész, bátor.

Június 15. (csütörtök) – Jolán, Vid
Jolán: Dugonics András névalkotása; jelentése: jó leány (magyar); a viola virága 
(görög).
Vid: régi magyar személynév, a latin Vitus név délszláv eredetű alakja; jelen-
tése: erdőből származó.

Június 16. (péntek) – Jusztin, Arany
Jusztin: latin eredetű; jelentése: igazságos, igazságszerető.
Arany: magyar eredetű; jelentése: aranyos, aranyműves.

Június 17. (szombat) – Laura, Alida
Laura: latin eredetű; jelentése: babérfa, babérkoszorú.
Alida: német eredetű; jelentése: nemes. Forrás: idokep.hu/szekszard
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Kerékpárutat alakítanak ki – próba jelleggel
Mintegy egy kilométeres sza-
kaszon alakítanak ki – próba 
jelleggel – kerékpárutat Szek-
szárd északi városrészén.

A kerékpárutat a Rákóczi Ferenc 
utca és a dr. Szakály Ferenc utca 
kereszteződése, valamint a Rá-
kóczi utca és a Tolnai Lajos utca 
találkozása közötti szakaszon ala-
kítják ki. A négysávos út jelenlegi 
külső forgalmi sávjai funkcionál-
nak majd kerékpárútként, a jár-
műforgalom pedig egy-egy sávon 
haladhat majd. A kerékpáros sáv 
felfestését a jövő héten hétfőn 
kezdik el, a munkát minden nap 
az esti, éjszakai órákban végzik 
majd, és június 15-ig fejezik be 
– tájékoztatott csütörtök délelőtt 
Máté István önkormányzati kép-
viselő, aki maga is sokat közleke-
dik kerékpárral. 

„A bicikliút kialakításának 
célja, hogy Szekszárd kerékpá-
rosbarát településsé váljon. A 
fejlesztésre a város szerkezete 
ideális” – fogalmazott a képvise-

lő, egyúttal kérte a közlekedőket, 
hogy legyenek fokozott figye-
lemmel egymásra. A kerékpáro-
sok biztonságát szem előtt tartva 
kanyaródó- és besorolósávokat 
is kialakítanak számukra.

Máté István elmondta, Szek-
szárd keleti és déli része már 
átjárható kerékpárral, ám a vá-
ros északi részén egyelőre az 
autók között kell közlekedniük 
a bicikliseknek. Ezt az állapotot 

szeretnék a kerékpárút-hálózat 
fejlesztésével orvosolni. Mint 
emlékeztetett, a 2016 őszén 
megbízott Trenecon Kft. ösz-
szesen 15 kilométer kerékpárút 
építésére és a kialakítás módjá-
ra tett javaslatot, melyet a város 
elfogadott. Az engedélyeztetési 
tervek elkészítése folyamatban 
van, a kerékpárút teljes kiala-
kítása két éven belül történhet 
meg a Települési Operatív Prog-

ram (TOP) erre szolgáló forrá-
sának felhasználásával.

Schmidt Krisztián útügyi re-
ferens arról számolt be, hogy 
a jelenlegi külső sávokból 1,25 
méter széles rész szolgál majd a 
forgalmi és a kerékpáros sávok 
elkülönítésére. A bringások a sáv 
fennmaradó részében közleked-
hetnek majd. Megtudtuk, hogy 
Szekszárdon jelenleg a közleke-
dők mintegy hat százaléka jár 
biciklivel, míg Szombathelyen és 
Szegeden ez az arány 15–20 szá-
zalék. A fejlesztéstől azt remélik, 
hogy a biciklivel rendszeresen 
közlekedők száma három-négy-
szeresére is nőhet, miközben az 
autós forgalom csökken.

Máté István hangsúlyozta: a 
sávokat próba jelleggel alakítják 
ki. A június 15. és szeptember 
15. közötti tesztidőszak alatt 
összegyűlt tapasztalatok nyomán 
véglegesítik a tervet. A tapaszta-
latokról a muszak@szekszard.
hu e-mail címre küldött levélben 
számolhatnak be.   S. V.
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Hittel érhetjük el nemzetünk újjászületését
A város történelmi zászlóinak 
bevonulásával és a Himnusz 
közös éneklésével vette kez-
detét június 2-án, pénteken a 
Nemzeti Összetartozás Napja 
alkalmából a belvárosi temp-
lomban megtartott megem-
lékezés. 

„A mai napon Magyarország 
egy történelmi fordulópont-
hoz érkezett. Ma írják alá azon 
békeszerződést, mely ezeréves 
országunk feldaraboltatását ki-
mondja” – idézte Kővári László 
önkormányzati képviselő Ra-
kovszky István házelnök 1920. 
június 4-én, a trianoni béke alá-
írásának napján a Parlamentben 
elhangzott szavait.

Az ünnep szónoka a „békeszer-
ződés” aláírásának körülményei-
ről elmondta: az úgynevezett „Pá-
rizs környéki békék” közül csak a 
német és a magyar delegációkat 
invitálták Versailles-ba, ahol 17 

ország kötött békét hazánkkal. 
Wilson, az USA elnöke nem volt 
hajlandó nevét adni ilyen béké-
hez, így az Egyesület Államok 
nem sokkal később különbékét 
kötött Magyarországgal.

–  Az aláírás napjára az isko-
lákban és a hivatalok többségé-
ben gyászszünetet rendeltek el. A 
Hősök terén több tízezres, feke-
tébe öltözött, zömmel a határon 
túlról menekültekből álló tömeg 

gyűlt össze. Tíz órakor megkon-
dultak a harangok, megszólaltak 
a gyárszirénák. A dolgozók az 
egész országban letették a mun-
kát és néma csendbe burkolóztak 
– emlékeztetett Kővári László.

A kettős állampolgárságról 
2004-ben tartott népszavazás-
ról elmondta, a magyarok akkor 
önmagukat tagadták meg. Mint 
tudatta: „ezért is fontos a mai 
megemlékezés, mert megerő-
sít minket, magyarokat abban, 
hogy összetartozunk, hogy nem 
vagyunk egyedül, hogy számít-
hatunk egymásra. Magyar a 
magyarra”.

A jelenről, az uniós parla-
mentben zajló történésekről a 
képviselő úgy fogalmazott: „Ma-
gyarul beszélő magyargyűlölők 
áskálódnak idegen eszmék és 
idegen hatalmak előtt Magyaror-
szág ellen”. „Az új világtrend már 
a nyakunkat szorongatja, s nem 
mondjuk, mert nem mondhat-

juk ki az igazságot: Európa vagy 
keresztény lesz, vagy nem lesz!” 
– idézte Orbán Viktor miniszter-
elnök szavait.

Hazugságra, ki nem mondott 
igazságtalanságokra, jellemte-
lenségre és Isten nélküliségre 
nem lehet jövőt építeni. Nem 
lehet „új világrend” szerint élni, 
mert az, a hazugság és az elvte-
len hazaárulás világrendje lesz. 
„Csak és egyedül a hittel, a sze-
retettel és az Istenbe vetett biza-
lommal érhetjük el nemzetünk 
újjászületését” – zárta beszédét 
Kővári László.

A történelmi egyházak nevé-
ben Petkó Tamás katolikus plé-
bános, Sefcsik Zoltán evangé-
likus lelkész és dr. Kaszó Gyula 
református lelkipásztor mondott 
beszédet. Az ünnepélyes meg-
emlékezésen irodalmi műsort 
adtak a Bezerédj István Szakkép-
ző Iskola növendékei, valamint 
közreműködtek a Nemzetközi 
Szent György Lovagrend Egye-
sület Tolna Megyei Priorátusá-
nak tagjai.  S. V.

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Pünkösdi Hal- és Vadünnepen Szekszárdon
A legkisebbeknek szánt prog-
ramok délelőtt 10 órakor kez-
dődtek, így ebben az időben a 
tér gyermekzenétől, és -kacajtól 
volt hangos a Kiskalász  és a Szél-
tolók zenekar, a Fabula Együttes, 
Kovácsovics Fruzsina, a Magyar 
Népmese Színház és a Grimaszk 
Bábszínház előadása alatt.

A rendezvény természetesen 
nem lett volna ilyen sikeres 
a helyi fellépők, így az Alis-
ca Brass Band, a Collection, a 
Bartina Néptánc Egyesület, a 
Tücsök Zenés Színpad, a Pecze 
Jazz Quartet, a Mozgásművé-
szeti Stúdió, a Szöcske Akroba-
tikus R’N’R, az Iberican Sport 
Egyesület, a Gemenc Tánc Sport 
Egyesület, és az „Ifjú Szív” Né-
met Nemzetiségi Néptánc 
Együttes nélkül, akik egyedi 
produkcióikkal ezúttal is nagy 
közönséget vonzottak.

A rendezvény alappillére a 
gasztronómia volt: a Béla király 
téri nagysátorban a Vendéglá-
tók Kerekasztala Szekszárdért 
Egyesület tagjai több mint öt-
ezer adag étellel gondoskodtak 
róla, hogy senki ne maradjon 
éhes. Az Aranykulacs Kisven-
déglő kínálatából a pontyha-
lászlé és a haltepertő, míg a 
Stefán Ételbár standján az áfo-
nyamártással kínált vaddisznó 
aprópecsenye volt a legkelen-
dőbb. A Szász Söröző és Étterem 
„étlapjáról” a Gemenci szarvast 
és a szarvaspörköltet kóstolták 
a legtöbben. A hagyományos 
fogásokon kívül sikere volt az 
olyan újdonságoknak is, mint 
a harcsaburger, a harcsalepény 
vagy a fish and chips.

A pünkösdi borudvarban hat 
borászat kínálta a hegy levét: a 
Mészáros Borház, a Karácso-

nyi Pince és a Tringa Borpince 
mellett a Prantner, a Schieber 
és a Szeleshát Pincészet borait 
kóstolhatta éjszakába nyúlóan 
a közönség.

A katolikus templom melletti 
interaktív játszóparkban gyere-

kek és felnőttek egyaránt próbá-
ra tehették szellemi és fizikai ere-
jüket, vagy felkereshették a Szent 
István téri négysávos útszaka-
szon felépített vidámparkot.

A fesztivál kísérő rendezvé-
nyeit is nagy érdeklődés kísér-
te. Ezek sorában újdonság volt 
a szekszárdi református és az 
evangélikus egyházközség által 
szervezett lelki programsoro-
zat, amely a Pünkösd másfajta 
megélését tette lehetővé az arra 
nyitott érdeklődők számára (lásd 
írásunkat lapunk 10. oldalán).

A fesztivál szervezői ezúton 
köszönik a jelenlévőknek az 
érdeklődést, a távolmaradók-
nak pedig a türelmet, melyet 
az év mintegy 10–12 fesztiváli 
napjában tanúsítanak az útle-
zárások és az alkalmankénti 
záróra-hosszabbítások, zajhatás 
okán. SZV

A hagyományos Szekszárdi 
Nyitott Pincék programban 
idén 16 pincészet, illetve 
termelő fogadta péntektől 
vasárnapig kiváló borokkal 
és vendégváró falatokkal a 
látogatókat. A pincészetek 
jelentős érdeklődést regiszt-
rálhattak: Vesztergombiék 
pincéjénél (képünk itt ké-
szült) például két nap alatt 
mintegy 300 vendég kóstolt.

Közel harmincezren fesztiváloztak a második

A színes, nívós programok-
nak, a különleges gasztronó-
miai élményeknek és a remek 
nyári időjárásnak köszön-
hetően közel 30.000 látoga-
tót vonzott a június 2. és 5. 
között második alkalommal 
megrendezett Pünkösdi Hal- 
és Vadünnep a megyeszék-
helyen.

A 2016-ban újraértelmezett 
pünkösdi fesztivál közönsé-
ge idén a másfélszeresére nőtt 
az előző évhez képest, így – a 

Szekszárdi Szüreti Napok után 
– a második legtöbb érdeklődőt 
vonzó nagyrendezvénnyé nőtte 
ki magát.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ által szervezett, va-
lódi összzenei fesztivál 43 kü-

lönböző színpadi programmal 
várta a látogatókat. A legnép-
szerűbbnek a nagykoncertek 
bizonyultak: Demjén Ferenc, 
Molnár Ferenc Caramel, a 
TNT és Vastag Csaba fellépé-
sére mintegy három-hatezer 
ember gyűlt össze a Béla király 
térre, de nagy sikert aratott a 
Band Of StreetS, a Guča Par-
tizans Brass Band muzsikája, 
valamint Schell Judit és László 
Boldizsár előadása is.

A fesztivál további különle-
ges zenei élményt kínált, hiszen 
szombaton fúvós együttesek 
vették birtokba a Vármegye-
házát (lásd keretes írásunkat), 
hétfőn pedig előbb Kamaraze-
nekari Fesztivál zajlott, délután 
pedig – a Magyar Jazz Ünnepe 
jegyében – a Szekszárd Jazz 
Quartet, a JAZZCAD és a Tóth 
Viktor Tercett adott koncertet.

Mini Fúvós Fesztivál
Három fúvószenekar, csak-
nem 100 fúvósa lépett szín-
padra a szekszárdi Pünkösdi 
Hal- és Vadünnepen megren-
dezett Pünkösdi Mini Fúvós 
Fesztiválon. Az esemény a 
Vármegyeházi Esték rendez-
vénysorozat keretében, a Tol-
na Megyei Kormányhivatal, 
Szekszárd önkormányzata 
és a Liszt Ferenc Zeneiskola 
közös szervezése volt.

Évek óta állandó szereplője 
a városi pünkösdi ünnepnek 
a Szekszárdi Ifjúsági Fúvósze-
nekar. Szombaton két továb-
bi vendégzenekarral közösen 
szórakoztatták a nagyérde-
műt a Vármegyeháza udva-
rán megtartott mini fúvós 
fesztiválon. Az eseményre tel-
jesen megtelt a Vármegyehá-
za udvara a hallgatósággal.

A Kovács Zsolt dirigálta 
Szekszárdi Ifjúsági Fúvósze-
nekar mellett színpadra lépett 
a Szigetvári Zrínyi Miklós 
Fúvószenekar és a Dombó-
vári Ifjúsági Fúvószenekar. 
Az eseményen a zenekarok 
önálló műsorát követően kö-
zös produkció következett. 
A csaknem 100 fúvóstól a 
közönség meghallgathatta 
Marc-Antoine Charpentier 
Preludiumát, André Waigne-
in Air for Winds című művét 
és Müller József Jászkun-ka-
szás indulóját.  mwj

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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„Álmaik munkáját” próbálhatták ki fogyatékkal élők
A „Neked munka, nekem 
álom!” című programban fo-
gyatékkal élők próbálhatták 
ki magukat álmaik munkakö-
rében, az elmúlt héten.

A programhoz az idén Tolna 
megyében társszervezőként 
csatlakozott a Kék Madár Ala-
pítvány. Somogyvári Eszter, a 
szervezet munkatársa elmond-
ta: a megyében összesen ti-
zenegy fogyatékkal élő ember 
próbálhatta ki magát tizenegy 
munkahelyen.

Közülük heten Szekszárdon 
dolgozhattak: az egyik fiatalem-
ber karate-edzőként, míg volt, 
aki kertészként tevékenykedett, 
és akadt, aki szerelési munkát 
végzett a megyeszékhelyen. Egy 
másik, Williams-szindrómában 
szenvedő huszonéves lány egy 
szekszárdi kozmetikában pró-
bálhatta ki álmai munkáját, egy 

másik pedig óvodai dadaként 
mutathatta meg, mit tud. Olyan 
fogyatékkal élő is akadt, aki ké-
zügyességének köszönhetően 
egy virágboltban dolgozott.

A 25 esztendős szekszárdi 
Molnár Ákos Pörbölyön, a Ge-
menc Zrt. erdei kisvasútjának 
mozdonyvezetőjeként váltotta 
valóra álmát. „A gemenci erdő 

nyugtató” felelte nemes egy-
szerűséggel a Perthes-kórban 
szenvedő fiatalember arra a kér-
désre, miért éppen ezt a „mun-
kahelyet” választotta. Menik 
Anikó, a Kék Madár munkatár-
sa elmondta: Ákos – aki régóta 
jár az alapítvány által szervezett 
foglalkozásokra – nagyon sze-
reti a járműveket és érdeklődik 

Gemenc iránt is, így esett a vá-
lasztás a kisvasútra.

Egy várdombi lány álma az-
zal teljesült, hogy a szekszárdi 
rendőrök munkájába nyerhe-
tett betekintést. A lány nem 
csak dr. Pilisi Gábor ezredessel 
találkozhatott, de a bűnügyi 
technikusok munkájába is be-
pillantást nyerhetett. A nap zá-
rásaként a rend őreivel közösen 
gyalogosan járőrözhetett a vá-
ros piacán.

Somogyvári Eszter elmondta: 
a résztvevők nagyon jól érezték 
magukat „álmaik munkaköré-
ben”, és a fogadó felek is rend-
kívül nyitottak voltak. A Kék 
Madár Alapítvány munkatár-
sa zárásként hangsúlyozta, a 
program és az, amint lezajlott 
bizonyítja, hogy a társadalmi 
felelősségvállalás létező és mű-
ködőképes fogalom.  

 S. V./F. L.
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Kékfrankos: válasz a klímaváltozás kihívásaira?
Az ezredforduló óta szervezi 
nemzetközi kékfrankos bor-
versenyét a Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör. Három éve hív-
ták életre a Kékfrankos Szőlővi-
rágzás Ünnepet Szekszárdon, 
melynek idén június 3-án a Mé-
száros Borház adott otthont.

A rendezvény különlegesnek 
számít a szőlővel és borral kap-
csolatos magyarországi program 
kavalkádon belül, talán csak a 
badacsonyi Kéknyelű Virágzás 
Ünnepe hasonlatos hozzá. Az 
esemény rangját növeli, hogy az 
utóbbi időben kezdik „újra felfe-
dezni” a kékfrankost, e közked-
velt, tradicionális hazai szőlőfajtát.

 A Kékfrankos Szőlővirágzás 
Ünnepéhez fővédnöke, dr. Kiss 
Eliza, a Földművelésügyi Mi-
nisztérium kiemelt borágazati 
feladatokért felelős miniszteri 
biztosa örömét fejezte ki, hogy 
mind többen foglalatoskodnak 
borral, illetve egy-egy bortípus 
pozicionálásával az országban.

– Ha a szőlőnövényt jól mű-
velik, gondoskodnak róla, ké-
pessé válik a borász arra, hogy 

olyan bort készítsen belőle, 
amely megállja a helyét a világ-
ban – jelentette ki a miniszteri 
biztos, akinek Szekszárdra ér-
kezve első dolga volt, hogy kilá-
togasson egy helybéli szőlőterü-
letre. Hangsúlyozta: tisztességes 
gazda a legjobb borát hagyomá-
nyosan szőlővirágzáskor tölti ki.

– Jó, hogy ezt a fajtát kiemelték 
a feledés homályából, célul tűzve 
ki megújítását, hiszen országos 
márkával van dolgunk – tette 
hozzá. Dr. Kiss Eliza dicsérte a 
jó időzítést, merthogy már tudni 
lehet: 2018 a kékfrankos éve lesz. 

A jövő esztendő tehát e szőlőfajta 
értékeinek felmutatásával zajlik 
majd, annak érdekében, hogy 
még jobb minőségű kékfranko-
sok születhessenek.

A rendezvényen Balázsi Zol-
tán nyugalmazott református 
lelkipásztor kérte Isten áldását 
a kertbarátok idei kékfrankos 
szőlővirágára. Mint ismertette: 
a szőlővirág szirmának ötágú, 
zöld csillagocskái őskeresztényi 
szimbólumként jelentek meg a 
történelem során, míg a bor és 
az ember közti összefüggésre 
több helyütt találunk utalást a 

Bibliában. A jelenlévők az áldást 
követően koccintottak is a kék-
frankos szőlő „adományával”.

A rendezvény folytatásaként 
dr. Kozma Pál ismertette a sző-
lőfajtával végzett pécsi és báta-
széki kutatási eredményeket. 
A PTE Szőlészeti és Borászati 
Kutatóintézetének osztályve-
zetője elmondta: a gyümölcsös 
karakterű kékfrankossal – an-
nak ellenére, hogy első számú 
szőlőfajta volt Magyarországon 
– méltatlanul keveset foglalkoz-
tunk. Aláhúzta, ha a klímavál-
tozás kihívásaira is gondolunk, 
mindenképp a kékfrankos lehet 
a jövő nagy hazai szőlőfajtája. 
A PTE kékfrankos kísérlete-
inek célja a szőlőfajta termé-
kenységének javítása, nagyobb 
színanyag koncentráció kiala-
kítása, a biztonságos beérés és 
persze a magasabb minőség 
elérése. A kutatóintézet Szek-
szárdon is kísérletbe fogott: Mé-
száros Pál birtokán, a Strázsahe-
gyen 167 „anyatőkét” ültettek 
el, kialakítva egy kékfrankos 24 
klónt számláló „génbankot”. 

 Gy. L.

Aranyos szekszárdi tételek az Országos Borversenyen
Nagy aranyérmet nyert a 
Takler Pince bikavére az 
idei Országos Borverse-
nyen. A mustrán a Fritz 
Pincészet nem kevesebb, 
mint négy aranyérmet is 
szerzett.

Az idei Országos Borver-
senyen 7 nagyarany, 95 
arany- és 104 ezüstérem 
talált gazdára. Nagy 
aranyéremmel négy 
vörös- és három fehér-
bort ismertek el, arany-
érmet 47 vörösbor, 5 
rozé és 29 fehérbor, 
illetve 10 természe-
tes édesbor, valamint 
négy kapott – derül ki 
a Hegyközségek Nem-
zeti Tanácsa által köz-
zétett eredménylistából.

A szekszárdi borászok 
egy nagyaranyérmet, ki-
lenc arany- és két ezüs-
térmet szereztek a bor-
mustrán. Nagyarannyal 
ismerték el a Takler Pince 
2015-ös Szekszárdi Bi-
kavér borát. A tradici-
onális szekszárdi fajta 
47 % Kékfrankos és 
5 % Kadarka mellett 
Merlot, Cabernet sa-
uvignon és Syrah faj-
ták házasításával ké-
szült, és 12 hónapig 
érlelődött magyar és 
francia tölgyfahor-
dókban.

A versenyen kiváló-
an szerepelt a Fritz Pin-
cészet, amely vörösbo-
raival négy aranyérmet 
is begyűjtött.

Aranyérmes szekszárdi borok: 
Bősz Adrián Szekszárdi Emese 
Cuvée 2012, Eszterbauer Borá-
szat „Grand Vin” Cuvée 2012, 
Fritz Borház Kékfrankos Váloga-
tás 2013, Fritz Borház Bor-Duo 
2013, Fritz Borház Két Dudás 

2013 Fritz Borház Primus Cu-
vée 2013, Schieber Pincészet 
Patina Cabernet Sauvignon 
2013, Schieber Pincészet Quinta 
Essentia 2012, Takler Pince Kft. 
Takler Szekszárdi Kékfrankos 
Reserve 2015. S.V.

Állásbörze: program a megváltozott munkaképességűeknek
Nagyszabású rehabilitációs ál-
lásbörze várta a megváltozott 
munkaképességűeket a PTE 
szekszárdi karán, június 7-én.

„Minden támogatást meg kell 
adni, hogy a megváltozott mun-
kaképességűek beléphessenek a 
munkaerő-piacra” – jelentette ki 
Czibere Károly szociális ügyekért 
és társadalmi felzárkózásért fele-
lős államtitkár a KPVK-n. Mint 
mondta, a foglalkoztatási reha-
bilitáció keretében a cégeknek 
bértámogatás igénylésére nyílik 
lehetőségük. Idén 348 munkálta-
tó nyert akkreditációt, akik 30700 
megváltozott munkaképességű 
embert foglalkoztatnak. A bér-
támogatást a kormány az idei 
évben 5,1 milliárd forinttal „meg-
toldva” közel 40 milliárdra emel-
te – világított rá az államtitkár. 
A kormányzat ezen felül évente 
egyszeri fejlesztési támogatást 
nyújt, továbbá a fogyatékossággal 
élő emberek által készített termé-
keket rendelő cégek mentesülnek 
a közbeszerzési eljárás alól.

Januártól a rehabilitációs kár-
tyával rendelkező személyek 
száma duplájára emelkedett: 
már nem csak B1 és B2-es, ha-
nem C1 és C2-es rokkantsági 
kategóriába esők is jogosultak 
rá. A munkáltatónak az ilyen 
kártya birtoklásával rendelkező 
alkalmazott után nem kell járu-
lékot fizetnie – derült ki.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma új, 3 milliárdos ke-
retösszegű programjának célja, 
hogy a megváltozott munkaké-
pességű emberek ne csak védett 

környezetben, hanem a nyílt 
munkaerőpiacon is helyt tud-
janak állni – mondta Schanda 
Tamás európai uniós fejlesztés-
politikáért felelős államtitkár. 
A projektbe több mint hatezer 
embert vonnak be.

Szekszárd polgármestere a bör-
zén úgy fogalmazott: fontos, hogy 
a megváltozott munkaképes-
ségűek is érezhessék, hogy valódi 
munkát végeznek. „A város min-
den ilyen jellegű kezdeményezést 
teljes mellszélességgel támogat” – 
tette hozzá Ács Rezső.  Gy. L.

Pannon Top25
A közelmúltban immár tizedik alkalommal választotta ki a szak-
értő zsűri a Pannon Borrégió legjobb huszonöt borát. A június 10-
én sorra kerülő pécsi kóstolófesztiválon a szekszárdi borvidékről az 
Eszterbauer Borászat 2012-es Grand Vin Cuvée és 2016-os Nagy-
apám Kadarka borával, a Halmosi Pincészet Négykezes Merlot Vá-
logatás 2013, a Heimann Családi Birtok Bikavér 2014, a Schieber 
Pincészet Solutio Perfecta Cabernet Sauvignon 2014, a Szent Gaál 
Kastély és Borház Kékfrankos 2016, a Takler Borbirtok Kékfrankos 
Reserve 2015 és a Twickel Szőlőbirtok Kajmád Sauvignon Blanc 
2016 tételével „randevúzhatnak” a Pezsgőházban.  SZV

Az érdeklődők a különböző 
helyi cégek mellett a Tol-
na Megyei Balassa János 
Kórház, a Tolna Megyei 
Gyermekvédelmi Központ 
és a Kék Madár Alapítvány 
standjánál böngészhettek a 
számukra legmegfelelőbb ál-
láslehetőségek közül, de a KT 
Dynamic NKft. és a Gemenc-
rehab Kft. standja is forgal-
mas volt. A felkínált munka-
alkalmak közt akadt szociális 
munkás, takarító, konyhai 
kisegítő, egészségügyi koor-
dinátor, asztalos, géplakatos, 
villanyszerelő, ápoló, vagy 
logisztikai koordinátori hely, 
de bolti eladónak, felszolgá-
lónak, minőségellenőrnek, 
hivatalsegédnek, betanított 
munkásnak, raktárosnak, 
gyártósori összeszerelőnek, 
gépbeállítónak, karbantartó-
nak is kerestek munkaválla-
lókat.
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Június 19–23.  bentlakásos lovas tábor
Július 03–07. bejárós lovas tábor
Július 10–14. bejárós lovas tábor
Július 24–28. bentlakásos lovas tábor
Augusztus 07–11.  bentlakásos (családi) 
 lovas tábor

Bentlakásos tábor: vasárnap 15:00-tól péntek 16:30-ig
45.000-Ft/fő

Bejárós tábor: gyülekező: 07:30-tól hazautazás: 16:30-tól
24.000,-Ft/fő

Csoportlétszám: bejárós táborba: min. 15 – max. 20 fő
bentlakásos táborba: min. 10 – max. 20 fő

Alsó korhatár: bejárós táborba: 8 év
 bentlakásos táborba: 10 év

Program:
A gyerekek a fő program – a lovag-

lás – mellett elsajátíthatják a lóápolás-, 
szerszámismeret- és a lóismeret alapjait, de 
egyéb szabadidős tevékenységben is részt 
vehetnek: a kirándulástól a kocsikázásig, a 

kézműves foglalkozástól a szalonnasütésig.

Elérhetőség: Lovas Udvarház, Szedres – Apáti puszta
E-mail: info@lovasudvarhaz.hu • Telefon: +36–30/257–4612 • +36–74/534–030

LOVAS-
TÁBOR

(02433)

Ajánlott felszerelés: zárt lapos cipő, 
szűkszárú nadrág és kobak (biciklis sisak).

A bentlakásos táborban a gyerekeket 
a kastélyépületekben szállásoljuk el. 

A szobáink kétágyasak, mindegyikhez 
tartozik WC-vel és zuhanyzóval felszerelt 

fürdőszoba. A gyerekek étkeztetését a 
Panzió konyhája biztosítja.

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
június 12-től június 16-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02420)

MENÜ Június 12. Június 13. Június 14. Június 15. Június 16.

„A”
1050 Ft

Csirkegulyás Fokhagyma-
krémleves

Mediterrán
gyümölcs-

leves
Csontleves Húsgombóc-

leves

Vaníliás
gyümölcsrizs

Budapest 
ragu, 

pároltrizs

Sült csirke-
comb,

petrezselymes 
burgonya,

savanyúság

Milánói 
sertésborda

Parajfőzelék,
virslis

omlett

„B”
1050 Ft

Csirkegulyás Fokhagyma-
krémleves

Mediterrán
gyümölcs-

leves
Csontleves Húsgombóc-

leves

Zöldbab-
főzelék,
fűszeres 

sertésapró

Keleti fűszeres 
csirkeszárny, 

olívás 
tésztasaláta

Chili
con carne

Rakott 
kelkáposzta

Aranygaluska, 
vaníliasodó

Napi
ajánlat
950 Ft

Sertésborda 
burgonyás 
bundában, 

mexikói saláta

Sertésborda 
burgonyás 
bundában, 

mexikói saláta

Sertésborda 
burgonyás 
bundában, 

mexikói saláta

Sertésborda 
burgonyás 
bundában, 

mexikói saláta

Sertésborda 
burgonyás 
bundában, 

mexikói saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Csirkemell 
roston sütve, 

olívás 
friss saláta

Csirkemell 
roston sütve, 

olívás 
friss saláta

Csirkemell 
roston sütve, 

olívás 
friss saláta

Csirkemell 
roston sütve, 

olívás 
friss saláta

Csirkemell 
roston sütve, 

olívás 
friss saláta

Szekszárdon járt az európai olimpiai láng
Június 3-án, szombat délután 
érkezett meg a megyeszék-
helyre az európai olimpiai láng, 
amely a Győrben sorra kerülő 
Európai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tivál (EYOF) július 23-i megnyi-
tójáig bejárja az országot.

Az olimpiai lángot Hugó kakas, 
az EYOF kabalaállata hozta el 
Szekszárdra, s a Szőlőhegyi kör-
forgalomnál adta át a Szekszárdi 
Kajak-Kenu SE ifjúsági világbaj-
nok sportolóinak, Nagy Viktó-
riának és Korsós Zsófiának. A 
tavaly az év sportolóinak meg-
választott kajakos hölgyeket a 
Szekszárdi AK atlétái kísérték el 
futva a Garay térig, ahol Nagy 
Viktória átnyújtotta a fáklyát 
Ács Rezső polgármesternek.

A városvezető elmondta: 
nagy sportdiplomáciai siker 
Győr számára, hogy elnyerte az 
EYOF megrendezésének jogát. 
A polgármester arról is szólt, 
hogy Szekszárd örül, hogy egy 

megyeszékhely és megyei jogú 
város adhat otthont a diáko-
limpiának. Hozzátette: nagy-
szerű kezdeményezés, hogy az 
olimpiai lánggal körbejárják az 
országot a játékok kezdete előtt.

Ács Rezső ezt követően átad-
ta az olimpiai lángot Hugónak, 
a kakasnak, aki még számtalan 
településre elviszi majd a fák-
lyát, mielőtt arról meggyújtják 
az EYOF lángját.

Az európai olimpiai láng má-
jus 24-én Rómából érkezett meg 
Győrbe, ahol ünnepélyes kere-
tek között fogadták azt a Város-
háza előtt. A láng a Péri reptér-
ről Borkai Zsolt polgármester és 
az EYOF sportos nagykövetei, 
köztük Berki Krisztián, Gör-
bicz Anita, Jakabos Zsuzsanna, 
Karakas Hedvig és Pars Krisz-
tián kíséretében érkezett meg a 
győri Városháza elé, ahol ünne-

pélyes keretek között helyezték 
el az őrlángot. Erről a lángról 
gyújtották meg a fáklyát, amely 
május 27-én indult országjáró 
körútjára.

Július 23-i nyitóünnepségen, 
az ETO stadionban lobban fel 
a fáklyáról az olimpiai játékok 
megkezdését jelző láng. A város 
2011-ben nyerte el az olimpiai 
mozgalom harmadik legnagyobb 
eseményének rendezés jogát. A 
nyári Európai Ifjúsági Olimpiai 
Fesztiválra mind az ötven euró-
pai ország jelezte részvételét, így 
közel háromezer 14-18 év kö-
zötti sportoló vesz részt a győri 
EYOF-on. A méreteiben a fel-
nőtt téli olimpiához hasonlítható 
rendezvény tíz sportágban várja 
a fiatalokat: a hagyományos atlé-
tika, úszás, kerékpározás, tenisz, 
dzsúdó, torna, kézilabda, röplab-
da, kosárlabda sportág mellé a 
győri szervezők kérésére felkerült 
a programra egy igazán magya-
ros és győri sportág, a kajak-kenu 
is. Sajnos, szekszárdi sportolóért 
ezúttal nem szoríthatunk.

  S. V.

Jótékonykodó futókkal érnek „célba” az Esőmanók
Egy Vespa, rengeteg kilomé-
ter és csaknem félszáz jóaka-
ró. Ezeknek és egy jótékony-
sági akciónak köszönhetően 
gyarapodott csaknem hat-
százezer forinttal az Esőma-
nók egyesület.

Pacsika György lelkes futó és 
borkedvelő. Ennek köszönhető, 
hogy részt vett az idei, részvé-
teli csúcsot hozó Borvidék Fél-
maratonon. Idén a szervezők 
kisorsoltak egy Vespa robogót, 
amelyet a békéscsabai úriember 
nyert meg. A szerencsés nyertes 
azonban nem pattant a nyereg-
be, hogy egészen hazáig robog-
jon vele, hanem a helyszínen 
jótékony célra ajánlotta fel. Az 
árverésre bocsátott Vespáért be-
folyó összeget pedig az Esőma-
nók Tolna Megyei Autistákért 
Egyesületnek szánta.

Az ikonikus olasz robogóra 
két futócsoport is licitált. A mo-
torért végül a „Run and troll” 

csoport ajánlotta a legmagasabb 
– háromszázezer forint körüli – 
összeget. A csoport egyik tagja, 
Szlaukó Róbert azonban még 
ennél is tovább ment: megvásá-
rolta a csoporttól az árverésen 
elnyert Vespát. A futócsoport a 
Szlaukó Róberttől kapott ösz-
szeget is felajánlotta az Esőma-
nók javára. A történet azonban 
itt még nem ért véget: a másik, 
„Gyűjtsd a kilométereket” cso-

port tagjai úgy döntöttek, hogy 
a licit során felajánlott pénzösz-
szeget – motor ide vagy oda – 
ugyancsak átadják az egyesület-
nek, amely így – mintegy félszáz 
futónak köszönhetően – ösz-
szesen csaknem 600 ezer forint 
támogatásban részesült.

Minderről az elmúlt hétvé-
gén, a Bodri Pincészetnél tar-
tott kis ünnepségen számoltak 
be a történet résztvevői. Szlaukó 

Róbert is ekkor vette át a Vespát 
Pacsika Györgytől, aki szerint 
fontos szempont volt, hogy a ro-
bogó árveréséből befolyt összeg 
egy olyan helyi szervezethez 
kerüljön, amely elsősorban hát-
rányos helyzetű gyermekekkel 
foglalkozik. Így esett a választás 
az Esőmanókra.

Vizdár-Lőczi Gizella, az egye-
sület vezetőségi tagja elmondta, 
hogy nagy segítség számukra a 
pénz, amelyet a szekszárdi ön-
kormányzattól kapott ingatlan 
felújítására fordítanak majd. Az 
épületbe fejlesztő központot és 
nappali ellátót álmodtak, s a fel-
újítás várhatóan a nyár második 
felében meg is kezdődhet.

A futók most sem tétlenked-
nek: felajánlották, hogy a szak-
mai tudást nem igénylő mun-
kákban segédkeznek a felújítás 
során. Ám júliusban még azért 
jönnek ismét Szekszárdra, hogy 
egy nyílt napon találkozzanak 
az egyesület tagjaival.   mwj
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Június 4-ei rejtvényünk megfejtése: Tildy Zoltán, Kisbalaton, Dombóvár. 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kinczli Istvánné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését június 15-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

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

(02423)

Nepomuki Szent Jánosra emlékeztek a Siónál

A „Clark Ádám” Flottilla és az 
„Ifjú Szív” Táncegyüttes a közel-
múltban, a Cselekvő Közösségek 
Hete keretében a Sió torkolati 
műnél tartotta az I. Nepomuki 
Emléknapot. Nepomuki Szent 
János a folyók, hajósok és hidak 
védőszentje, ünnepnapja a római 
katolikus naptár szerint május 
16-án van. A megnyitón Gaál 

László egyesületi elnök röviden 
ismertette Nepomuki Szent Já-
nos életét, majd a „Mondsche-
in” Német Nemzetiségi Kórus 
Egyesület adott koncertet. Az 
emléknap részeként a jelenlé-
vők egy-egy szál rózsát dobtak 
a zsilip hídjáról a Sió vizébe, így 
róva le tiszteletüket a „titokőrző 
szent” előtt.  Gy. L.

MEGHÍVÓ
Egy mai tékozló fiú

hazatalálása
A Szekszárdi Baptista

Gyülekezet vendégeként 
Boros Lajos

rendkívüli beszámolót tart 
arról, hogy az évtizedeken 

át tartó fogva tartása idején 
miként lett a rácsok mögött 
szabaddá a Jézus Krisztus-

ba vetett hit által.
Időpont:

2017. június 18. (vasárnap) 
10:00 órától.

Helyszín:
Szent István Ház,

7100 Szekszárd,
Rákóczi u. 69–71.

Mindenkit szeretettel várunk.
A belépés díjtalan. (02430)

Táborozz, a lehető 
legolcsóbban! 

– Szakmák Tábora 2017
Nincs még programod a nyár ele-
jére? Hatodik, hetedik osztályos 

vagy? Szeretnél olyan helyen tábo-
rozni, ahol megismerheted 

a szakmák világát? Akkor gyere el 
a Szakmák Táborába!

Interaktív programok, rengeteg játék 
és szakmák, végtelen mennyiségben 
a Szekszárdi Szakképzési Centrum 

tagintézményeiben.

A SZAKMÁK TÁBORA
IDŐPONTJA:

2017. június 19. – 2017. július 3.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2017. június 12.

Részletekért keresd a Szekszárdi 
Szakképzési Centrumot, valamint 

a tagintézményeinket az alábbi 
elérhetőségeken:

Telefon: +36–74/529–333, 
E-mail: centrum@szekszardiszc.hu.

Honlap:
http://www.szekszardiszc.hu/

tagintezmenyeink (02434)

Léleképítő
A Léleképítő 

sorozat
következő  
vendége:

KUBÍNYI
TAMÁS

történész, aki
„III. Béla fia, IV. Béla apja, az 

Aranybulla szerzője:
II. András magyar király a 

Szentföldön” 
címmel tart előadást

2017. június 12-én (hétfő) 
18:00 órakor, a Garay János 
Gimnázium dísztermében 

(Szekszárd, Szent I. tér 7–9.)
Információ: dr. Tóth Csaba 
Attila +36–30/9319–428

A belépés díjtalan.
FO
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Gyakorlat a lakótelepen
Parancsnoki ellenőrző gya-
korlatot tartottak a tűzoltók 
egy szekszárdi lakótelepen 
június 7-én este.

A dr. Hirling Ádám utca egyik 
négyemeletes tömbjében a tűz-
oltói állomány felkészültségét, 
és a helyismereti foglalkozáso-
kon elsajátított ismeretek alkal-
mazását ellenőrizte a tűzoltópa-
rancsnok. Az éjszakai gyakorlat 
keretében a feltételezett tűz ke-
letkezési helyét és terjedési hatá-
rát piros jelzőzászlókkal, a füst-
határt kék zászlókkal jelölték.

A gyakorlati szituáció szerint 
valaki hegesztett az egyik alag-
sori közös tárolóban, melynek 
következtében meggyulladtak 
az ott tárolt dolgok. A lépcső-
házat sűrű füst lepte el, ezért a 
lakókat ki kellett menekíteni az 
emeltekről. A füst elől egy lakó 
a tetőre menekült, ezért menté-
séhez a magasból mentőre volt 
szükség. A történet szerencsés 
véget ért: a riadt férfit a tűzol-

tók lehozták a magasból, a lakók 
időben elhagyták otthonukat, a 
tűzoltók pedig megfékezték az 
alagsorban tomboló lángokat, 
így az anyagi javak is megme-
nekültek.

Az éjszakai gyakorlaton – 
melyet a tűzoltóparancsnok 
megfeleltre értékelte – három 
gépjárműfecskendő, egy mű-
szaki mentő és egy magasból 
mentőszer vett részt. 

 Forrás: TMKI

A megújulás útján – lelki program Pünkösd ünnepén
A város megint ünnepelt: épített 
és kihangosított színpadokkal, 
pavilonokkal és butiksorok-
kal, vásárral és lezárt utcákkal 
próbált minél többet kihozni 
és kinyerni a Pünkösdből. Az 
immár szép számúra duzzadt 
fesztiválok között talán ez ve-
szítette el leginkább kapcsolatát 
az eredeti tartalommal, és szem 
elől tévesztette a valódi nyere-
séget – azt, hogy Isten kész volt, 
és kész ma is a saját Lelkével 
áthatni, gazdagítani, lelkesíteni, 
erősíteni, közösségbe vonni a 
Rá figyelő embert.

Az 500 éves reformációt ün-
neplő egyházak közössége a 
Pünkösd valódi üzenetével kí-
vánta megajándékozni a várost 
egy „lelki programsorozattal”. 
A „Megújulás” jegyében és re-
ményével előkészített, térítés- és 
belépődíjmentesen látogatható 
alkalmak között volt áhítat és is-
tentisztelet, koncert és történel-

mi zenés párbeszéd, meghittebb 
csendesség (láthatatlan színház) 
és interaktív szabadtéri prog-
ram kicsiknek és felnőtteknek. 
Az élet hangzavarába nem egy-
szer belefárad a lelkünk, amit az 
Úrra nyitó erőkérés – „az erős 
lelket újítsd meg bennem!” 
(Zsolt 51,12b) – másképpen, és 
meggyőződésünk szerint hat-

hatósabban orvosol, mint a zaj 
felülírása újabb zajjal. 

Pünkösd hétfőjén, a Luther 
téren ünnepeltük Istennel való 
közösségünket (képeink itt ké-
szültek), s hogy megajándéko-
zottjai lehetünk a legfőbb jónak. 
Úrvacsorai közösségünkkel 
pedig újra megélhettük az ösz-
szetartozást – ember és ember 

között, felekezet és felekezet kö-
zött, valamint a leggazdagítób-
bat: Isten és ember között. Hálás 
a szívünk, hogy ebben a zajos 
és magányos világban testvéri, 
hitbeli közösségben lehetünk 
sokan! Soli Deo Gloria – Egye-
dül Istené a dicsőség. 

 Kaszóné Kovács Karola,
 református lelkész
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A legkisebbek is nyeregbe pattantak a Gemenc Nagydíjon
Ahogy a korábbi években 
mindig, idén sem maradtak 
el az Alisca Bau 43. Gemenc 
Nagydíj kiegészítő versenyei.

Az utánpótláskorú és az amatőr 
biciklisek mellett kisiskolások-
nak és óvodásoknak is rendez-
tek futamokat. A legkisebbek 
felnőtteket „megszégyenítő” 
felszereléssel – sisakkal, szem-
üveggel, térdvédőkkel – felsze-
relkezve pattantak nyeregbe, 
hogy a távot teljesítve aztán a 
dobogón fülig érő szájjal vegyék 
át az ajándékokat Ács Rezsőtől, 
Szekszárd polgármesterétől.

Az utánpótlás és amatőr fu-
tamok dobogósai:

Nők, WU13: 1. Tanács Jan-
ka (Szekszárdi SZKE). WU15: 
1. Péter Patrícia Jázmin (Szek-
szárdi SZKE). WElit: 1. Karl 
Bianka, 2. Kapott Szonja, 3. 
Szabó Zsófia (mindhárom Ti-
pográfia).

Férfiak, U13: 1. Bojtor Cson-
gor (GyAC), 2. Kiss Zsombor 
(Szekszárdi SZKE), 3. Maros 
András (Team Pistabike). U15: 
1. Kovács Ábel (SZKSC), 2. Ko-
roknai Balázs (Team Pistabike). 
U17: 1. Fábián Csongor, 2. Lé-
vai Barnabás, 3. Zádori Zalán 

(mindhárom Szekszárdi SZKE). 
U19: 1. Schneider Sebestyén 
(Szekszárdi SZKE), 2. Dian 
Ábel (Tipográfia). Masters 2: 1. 
Borbély György (KTC), 2. Már-
marosi Zoltán, 3. Szentgyörgyi 
Géza (mindkettő Szekszárdi 
SZKE). Masters 3: 1. Balázs 
Tibor (Szekszárdi SZKE), 2. 
Pigniczki Árpád (csapat nél-
kül). Amatőr 17 évesek: 1. 
Kacper Sowinski (SKU Team), 
2. Fritz János (Fritz Konyhas-
túdió Paks), 3. Porkoláb István 
(Spuri Futó és Triatlon SK).

Az ovis-iskolás futam dobo-
gósai:

Lányok, I. korcsoport: 1. Kor-
csog Zsófia, 2. Szentendrei Szaffi, 

3. Koller Zselyke. II. korcsoport: 
1. Kovács Nadin, 2. Hladics Kata. 
III. korcsoport: 1. Mármarosi 
Alexa, 2. Koller Bíborka Mária, 
3. Renczes Kata Zsóka. IV. kor-
csoport: 1. Bíró Nóra, 2. Főfai 
Laura, 3. Ignácz Regina.

Fiúk, I. korcsoport: 1. Pámer 
Jakab, 2. Szabó Dániel. II. kor-
csoport: 1. Szabolcsik Domi-
nik, 2. Debulay Balázs, 3. Mol-
nár Csaba. III. korcsoport: 1. 
Bán Botond, 2. Tulok-Darida 
Simon, 3. Szabó Benedek. IV. 
korcsoport: 1. Kiss Zsombor, 
2. Budai Dominik, 3. Sowinski 
Zoltán. V. korcsoport: 1. Budai 
Gergő, 2. Ferencz Ábel, 3. Szűcs 
Márton.  SZV

Máté Fanni egyéni csúccsal lett ezüstérmes Budapesten
Tizenegy ország atlétája lé-
pett pályára szombaton, a 
fővárosban megrendezett Bu-
dapest Open-Schulek Ágos-
ton Emlékversenyen.

A 37 versenyszámot magában 
foglaló programban a serdü-
lőktől a felnőttekig sokan 
álltak rajthoz – az eseményre 
kilátogató nézők láthatták 
az idény főversenyeire ké-
szülő hazai élvonal atlétáit 

is. A mezőnyben ott voltak a 
Szekszárd SK sportolói is, akik 

közül Máté Fanni 
szerepelt a legjob-
ban. A gerelyhají-
tó hölgy 

48.71 méteres, 
nagyszerű egyé-
ni csúccsal szer-
zett ezüstérmet a 
mátyásföldi em-
lékversenyen. 
A dobogó leg-

felső fokára az alapokat Szek-
szárdon megszerző Bogdán 
Annabella (Békéscsabai AC) 
állhatott, aki 54.48 méterre 
hajította a gerely.

Ugyancsak egyéni 
legjobbját érte el Deák 

Bálint, aki 3000 méter 
akadályon lett ötödik 10 per-
cen belüli idővel. A távolugró 
Erdélyi Zoltán 7 méter feletti 
ugrása ezúttal a hetedik hely-
re volt elég a felnőttek mező-
nyében, de jól szerepeltek a 
szekszárdiak utánpótláskorú 
sprinterei is. 

 SZV
FOTÓ: SZV
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A szekszárdi eredmények. 
Nők, gerelyhajítás: 2. Máté 
Fanni Szabina (Szekszárdi 
SK) 48.71.

Férfi 3000 m akadály: 
5. Deák Bálint (Szekszárdi 
SK) 9:59.16. Távolugrás: 7. 
Erdélyi Zoltán (Szekszárdi 
SK) 7.02, ... 18. Őry Tamás 
(Szekszárdi SK) 6.18.
Junior, 100 m: 8. Zilai János 
(Szekszárdi SK) 11.79.
Ifjúsági 100 m: 8. Porkoláb 
Ákos (Szekszárdi SK) 11.72. 
110 m gát: 5. Fekete Gergő 
(Szekszárdi SK) 15.91.

Itt mindent megtanulhatsz,
amire szükséged lehet
a járművezetői
vizsgához!

www.mazsijogsi.hu

„Mindenhol jó, ...
de a legjobb OTTHONRÓL!”

(02432)

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

(02416)

Mester remekelt, de nem sikerült a bravúr a kanadaiak ellen
A háromszoros világbajnok 
John Parttal felálló Kanadát 
kapta a magyar válogatott a 
darts csapat-világbajnokság 
első fordulójában.

A Végső János és a szekszárdi 
Mester Zoltán alkotta magyar 
kettős becsülettel helytállt, 
de végül 5:2-re kapitulált az 
észak-amerikaiakkal szemben 
az egyik fél ötödik megnyert 
legjéig tartó küzdelemben.

A párharc esélyesének számí-
tó Kanada körátlaga alacsony 
volt (72.65), sajnos azonban 
a mieink sem dobtak jobban 

(69.92). Hamar elhúzott 3:0-
ra az észak-amerikai duó, ám 
a negyedik leget hozta Mester 
egy dupla ötös kiszállóval. Ezu-
tán ismét a kanadaiak nyertek, 
majd megint Mester szépített: 
ezúttal 83-ról szállt ki, életben 
tartva a mieink reményeit (4:2). 
A következő leg sajnos az utol-
sónak is bizonyult – pedig kis 
híján sikerült Mesternek egy 
101-es kiszálló is (képünkön). 
A végeredmény így 5:2 lett, 
így a magyar kettős búcsúzni 
kényszerült a csapat-világbaj-
nokságtól. 

 SZV

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. A Bajno-
kok Ligájában elődöntős, a 
Klubcsapatok Szuperligá-
jában ezüstérmet szerzett 
Szekszárd AC címvédőként 
várja a honi élvonal, az Extra 
Liga hétvégi négyes döntő-
jét. Türei Ferenc együttese 
hibátlan mérleggel zárta a 
bajnokság alapszakaszát, és 
a Szigetszentmiklósi finálé-
ban is esélyesként lép asz-
talhoz. A SZAC a szombati 
elődöntőben az Erdért SE 
ellen áll asztalhoz, másnap 
pedig – győzelmük esetén 

– a Budaörs–Postás párharc 
győztesével mérkőzhetnek 
Madarászék.

Labdarúgás. Bravúros ide-
genbeli győzelemmel zárta 
az idényt a Szekszárdi UFC 
NB III-as csapata, amely a 
Közép-csoport 34. forduló-
jában a negyedik Dunaúj-
város otthonában győzött 
3–2-re. Kvanduk János gár-
dájának góljait Fejes (2) és 
Budai szerezték. Az UFC az 
előkelő 7. helyen zárta a baj-
nokságot.
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ÁCS REZSŐ polgármester
Június 12. (hétfő) 14:00 – 16:00 
óráig. Előzetes bejelentkezés alap-
ján +36–74/504–102. Szekszárd, 
Piac tér 1. „F” épület.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Június 13. (kedd) 16:00 – 17:00 
óráig. Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Isko-
la és AMI (Zrínyi u. 78.).

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16–
17 óráig. Babits Mihály Általános 
Iskola(Kadarka u. 17.).

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–
17 óráig. Szekszárd, Piac tér 14. 
„F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgá-
ri Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

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
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

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
Június 11., vasárnap
14:30 –  Egy ropi naplója –  

A nagy kiruccanás
16:15 –  Wonder Woman 2D
19:00 –  Wonder Woman 3D
Június 12., hétfő

17:00 –  Egy ropi naplója –  
A nagy kiruccanás

19:00 –  Wonder Woman 3D
Június 13., kedd
17:00 –  Egy ropi naplója –  

A nagy kiruccanás
19:00 –  Wonder Woman 3D

Június 14., szerda
17:00 –  Egy ropi naplója –  

A nagy kiruccanás
19:00 –  Wonder Woman 3D
Június 15., csütörtök
16:30 –  Jupiter holdja
19:00 –  A múmia 3D
Június 16., péntek
16:30 –  Jupiter holdja
19:00 –  A múmia 3D
Június 17., szombat 
14:30 –  Egy ropi naplója –  

A nagy kiruccanás
16:30 –  Jupiter holdja
19:00 –  A múmia 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Június 13., kedd 18:00 
– Rendezvényterem
Gemenc – Árterek világa

Filmvetítés és közönségtalál-
kozó. A Gemenci-erdőről készült 
magyar természetfilm országszer-
te most debütál a mozivásznakon. 
Hat évtizeddel Homoki Nagy Ist-
ván 1953-as klasszikusa, a Gyöngy-
virágtól lombhullásig bemutatása 
után most ismét filmvásznon látha-
tó a gemenci ártéri vadon, amely-
ről fiatal, elsőfilmes rendező, Olma 
Frigyes készített pazar látványvilá-
gú természetfilmet.

A közönségtalálkozón részt vesz: 
Olma Frigyes, rendező, Barkuti 
Balázs, projekt koordinátor, Sipos 
Sándor erdőgazdálkodási és mű-
szaki igazgató. Jegyár: 900,- Ft.

Június 14., szerda 18:00 
– Csatár terem
Író-olvasó találkozó Erdős Virággal

Házigazda: Ágoston Zoltán, a 
Jelenkor folyóirat főszerkesztője. 
A rendezvény a Jelenkor folyóirat 
és a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont együttműködésében jön létre. 

A belépés díjtalan!

Június 22., csütörtök 17:00 
– Bakta galéria
Cronica Hungarorum – Magyaror-
szág fény-képes krónikája.

Borbély Béla fotográfus kiállítás 
megnyitója. A tárlatot megnyit-
ja: Ódor János Gábor, a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum igazgatója. 
Moderátor: Csötönyi László. 

A kiállítás megtekinthető: júli-
us 8-ig az intézmény nyitva tartá-
si idejében.

Kiállítások:
■  Tolna megyei Gyermekrajz Kiál-

lítás – Márványterem
Tolna megyei Gyermekrajz pá-

lyázatra érkezett alkotásokból ren-
dezett kiállítás. Az évente meg-
hirdetett pályázat immár 47. 
alkalommal került kiírásra. 

A kiállítás megtekinthető az in-
tézmény nyitvatartási idejében jú-
nius 17-ig.

■  Horváth és Lukács Galéria gyűj-
teményes kiállítása – Művésze-
tek Háza 

Alkotók: Aknay János, Baky Péter, 
ef.Zámbó István, feLugossy Lász-
ló, Lovász Erzsébet, Puha Ferenc, 
Rákossy Anikó, Részegh Botond, 
Ruttkay Sándor, Somogyi György, 
Turcsányi Antal.

A kiállítás megtekinthető júni-
us 25-ig, kedd – péntek 10:00 – 
19:00, szombat – vasárnap:10:00 
– 17:00-ig.

A Szent László Napok programjai között idén újra szerepel 
a Béla király téri pörköltfőzés, melyre családok, 

baráti társaságok és céges csapatok jelentkezését várjuk.
A rendező 8 fő számára 1 sörasztalt 2 paddal, a tűzrakáshoz 
szükséges tűzifát, tűztálcát és vízvételi lehetőséget biztosít.
Részvételi díj: 14.000,- Ft/asztal, jelentkezni a szekszárdi 

Tourinform Irodában lehet (Garay tér 17., tel.: 74/315–198) 
hétköznap 08:30 – 16:30 óra, 

szombaton 08:30 – 13:30 óra között.
További információ és a jelentkezési lap a rendezvény 

facebook oldalán (Szent László Napok), illetve 
a www.szekszard.hu oldalon érhető el.

A családok és munkából élők költségvetése a 2018-os büdzsé
A jövő héten kerül a Parla-
ment elé hazánk 2018-as 
költségvetése, amelynek 
nyertesei a munkából élők, 
a családok és a nyugdíjasok 
lesznek – mondta június 6-i 
tájékoztatóján Horváth Ist-
ván, a szekszárdi választó-
kerület országgyűlési képvi-
selője.

A Dózsa György utcai képvise-
lői irodában tartott sajtóesemé-
nyen kiemelte: a „Magyarország 
jobban teljesít” kijelentés nem 
csupán politikai szólam, de az 
a gazdaság teljesítményében is 
megmutatkozik.

– A kormány azt ígérte, hogy 
jelentősen növeli a foglalkozta-
tást: 2010-hez képest már 700 
ezerrel többen dolgoznak, a 
munkanélküliség 4% alatti, és 
inkább már munkaerő-hiány-
nyal kell számolni – sorolta a 
honatya. A munkanélküliségi 
mutatót kezdetben csökken-
tő közfoglalkoztatásból egyre 
többen lépnek át a valós mun-

kaerőpiacra. Az okok között a 
minimálbér jelentős, 15 %-os 
növekedése is áll, amely a követ-
kező időszakban újabb 8%-kal 
növekedik majd. A szakmunkás 
minimálbér terén az idei 25%-
os bérfejlesztés után 2018-ban 
újabb 12%-os emelés várható, 
így 2010-hez képest gyakorlati-
lag megduplázódik a szakmun-
kások juttatása.

A családokról szólva Horváth 
István hangsúlyozta: a kormány 
Európa egyik legjelentősebb 
családtámogatási programját 
indította el, mellyel közel egy-
millió családnak nyújtanak je-
lentős segítséget. Jövőre tovább 
nő a kétgyermekesek családi 
adókedvezménye, amely éves 
szinten eléri 420 ezer forintot. 
Ugyancsak jövőre tervezik be-
vezetni az első házasok adóked-
vezményét, míg otthonterem-
tésre 226 milliárd forint áll majd 
rendelkezésre.

A képviselő kiemelte: 5 %-ra 
apad a hal és az éttermi szolgál-
tatások áfája. Horváth István a 

sertés „belsőségeire” és a takar-
mányok áfájának 5 %-ra mérsék-
lésére nyújtott be javaslatot. A 
jövő évtől az állam az első sikeres 
nyelvvizsgát, illetve az első emelt 
szintű, idegen nyelvű érettségit is 
térítésmentesen biztosítja – ezzel 
együtt, a fiatal keresők vezetői 
engedélyének ingyenes megszer-
zését is támogatják.

A magyar gazdaság 2018-ban 
már hatodik éve lesz növekvő 
pályán, teljesítménye jelenleg 

az uniós átlagot is meghalad-
ja. Az államháztartás stabil, az 
államadósság csökken, jövőre 
mintegy 4,3%-os gazdasági nö-
vekedés valósulhat meg – jelezte 
a honatya. Jövőre az oktatásra 
80 milliárddal többet költenek, 
míg az egészségügyre 102 mil-
liárd forinttal több jut. Horváth 
István a szekszárdi szülészet fel-
újításáért folytat egyeztetéseket 
a megyei kórházzal és a minisz-
terelnökséggel.

Egy nemrég készített felmérés 
alapján – amely az infrastruk-
turális fejlesztéseket, az embe-
rek komfortérzetét és munkába 
járásuk lehetőségeit vizsgálta 
– Szekszárd a vidéki városok kö-
zül – Veszprém és Eger mellett 
– bekerült az első három legél-
hetőbb település közé. Ez a tény 
a több mint egy évtizede a váro-
sért végzett munka eredményét 
tükrözi – állapította meg a képvi-
selő, majd hozzátette: „az embe-
reknek tudniuk kell: nekik, róluk 
szólnak a fejlesztések.” 

 Gy. L.
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2017. június 11.16

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!

(02425)

Ballagási akció!

FOSSIL, MICHAEL KORS,
SKAGEN karórák

(02427)

Arany és ezüst ékszerek
nagy választékban!

Interspar Ékszerüzlet

TAVASZI
AKCIÓ

a -nél
2017. március 10. és 

2017. június 17. között.

KÄRCHER K5 FULL 
CONTROLL HOME

KÄRCHER K4 FULL 
CONTROLL HOME

(02418)

Bruttó ár:

99 990 Ft
Bruttó ár:

84 990 Ft

Új fejlesztésű szórópisztoly LED kijelzővel

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02419)

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

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  (02422)

(02426)

Trend Minőség
Szakértelem

Június 12–13.
20% kedvezmény
minden készleten

lévő árura.
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


