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Elismerés
Az illegális migráció kap-
csán határvédelmi feladato-
kat ellátó rendőröket köszön-
tött Ács Rezső polgármester 
és dr. Pilisi Gábor, a Szekszár-
di Rendőrkapitányság vezető-
je július 26-án délután a Garay 
Élménypincében.
 → 3. oldal

Magasiskola
Ötödik alkalommal adott ott-
hont a megyeszékhely a „Szek-
szárdi Magasiskola” Mészöly 
Miklós Irodalmi Akadémia, 
írói alkotótábor és mester-
kurzus programjainak, ahol 
kortárs szerzők, irodalmárok 
elemzik a Kossuth-díjas alko-
tó tevékenységét. → 6. oldal

Fesztiválváros
A Budapesten szerzett tapasz-
talatait szeretné hasznosítani új 
„állomáshelyén” Zsikó Zoltán, 
a Szekszárdi Közművelődési 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője, aki 
fesztivál, konferencia és turisz-
tikai központtá tenné a várost.
 → 7. oldal

Sípszó
A hétvégén indul az NB III-as 
labdarúgó bajnokság 2017/18-
as idénye. A Közép-csoportban 
szereplő Szekszárdi UFC gárdá-
ja három új labdarúgóval és sok 
sikerre éhes, „nyerő típusú” já-
tékossal a soraiban Tiszakécs-
kén kezdi a pontvadászatot.
 → 13. oldal 

Hőség
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Holokauszt: Szekszárd nemet megtagadta a gettóépítést
Szekszárdon 1910 és 44 kö-
zött a vallási közösségek lelki 
vezetői hol a zsidó imaház-
ban, hol a katolikus plébáni-
án, vagy éppen az evangé-
likus gyülekezeti teremben 
találkoztak egymással, és 
elmélkedtek közösen a kö-
vetkező hetek, hónapok ese-
ményeiről.

Az elöljárók közt jó barátság 
volt: adtak egymás teológiai 
meglátásaira, magyarázataira. 
1944 vészterhes pünkösdjén 
azonban vége szakadt ennek a 
gyümölcsöző együtt gondolko-
dásnak...

Városunk korabeli hitéletéből 
idézett Ács Rezső polgármester 
a holokauszt 73. évfordulója 
alkalmából az egykori Zsinagó-
gában – ma Művészetek Háza 
– rendezett megemlékezésen. 
Rámutatott: a nyugodt, békés 
együttélésre, az egymás tisztele-
tére irányuló törekvés az akkori 
városvezetést is jellemezte. Vi-
téz Vendel István polgármester 
egy 1944. április 28-i rendeletet 
megtagadva nem engedte, hogy 
a megyeszékhely területén get-
tót létesítsenek. Ehelyett háza-
kat jelöltek ki, ahol a családok 
eldönthették, kikkel lakjanak 

együtt. Ez az állapot sem tart-
hatott sokáig: a május 31-én 
hozott újabb rendelet hatására a 
szekszárdi zsidókat a környező 
települések gettóiba szállították.

– Emlékezünk, s emellett fel-
szólítunk mindenkit embertár-
saink tiszteletére, megbecsülé-
sére – hangsúlyozta a július 9-ei 
megemlékezésen a város első em-
bere annak kapcsán, hogy „soha 
senkit ne lehessen származása, 
faji hovatartozása miatt megbé-
lyegezni”. Elmondta: a város min-
dent megtesz, hogy a holokauszt 
és a hozzá hasonló tragikus törté-
nelmi események soha ne ismét-
lődhessenek meg – életben tartva 
egyúttal a múltidézést.

Ismeretes, Tolna megyében 
a két világháború között húsz 
településen ötezernél is több 

zsidó ember élt, akiknek 48 
egyesületét tartották számon. 
Szekszárdon mintegy négy-
százan gyakorolták a vallást. 
A város főrabbiját, Rubinstein 
Mátyást is elvitték 1944 júliu-
sában, aki már nem térhetett 
haza Szekszárdra. Elhurcolását 
megelőzően átvitette a megye-
székhely múzeumába közössége 
öreg harmóniumát, majd a már 
szokásos vallási megbeszélésre 
vonult az evangélikusokhoz. A 
háború után Szekszárdon igen 
hamar, már 1945 májusában új-
jáalakult az izraelita hitközség, 
melynek jelenlegi elnöke, Fri-
edmann Tamás az eseményen 
emlékeztetett: 1944 július elején 
vitték el városunkból a környék-
beli gettókba a helyi zsidókat, 
ennél fogva a megemlékezést is 

hagyományosan ebben az idő-
szakban tartják.

– Emlékezni és őrizni. Örök 
feladatul adatott ez annak a 
nemzedéknek, amelyből Szek-
szárdon már csak ketten ülnek 
itt – mondta Schönberger And-
rás. A pécsi főrabbi a történe-
lemből kölcsönzött példával 
hozta párhuzamba június-júli-
us havát: a zsidó naptár szerint 
ugyanis a babiloniak, később 
pedig a rómaiak is ekkor vették 
ostrom alá Jeruzsálem városát, 
s ezekre a hónapokra esik a 
magyarországi zsidók 1944-es 
elhurcolása is... Kiemelte: a fé-
lelem mellett a szégyen érzése 
is úrrá lett a zsidóságon, hiszen 
át kellett élniük, hogy megvetet-
ték, kinevették őket hazájukban. 

A Tücsök Zenés Színpad em-
lékműsorát – Béresné Kollár 
Éva művészeti vezető felkészí-
tésében a Sólem Aléchem: He-
gedűs a háztetőn című művéből 
adtak elő – követően az önkor-
mányzat nevében Ács Rezső 
polgármester és Máté István 
képviselő helyezte el a kegyelet 
koszorúját a Művészetek Háza 
előtti holokauszt emlékműnél. 
A jelenlévők kegyeletnyilvá-
nítása a helyi zsidó temetőben 
folytatódott.  Gy. L.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 13.
(vasárnap)

Augusztus 14.
(hétfő)

Augusztus 15.
(kedd)

Augusztus 16.
(szerda)

Augusztus 17.
(csütörtök)

Augusztus 18.
(péntek)

Augusztus 19.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 13. (vasárnap) – Ipoly, Ince
Ipoly: görög eredetű; jelentése: a lovakat kifogó.
Ince: latin eredetű; jelentése: senkinek sem ártó.

Augusztus 14. (hétfő) – Marcell, Maximilián
Marcell: latin eredetű; jelentése: Mars istenhez tartozó, neki szentelt.
Maximilián: latin eredetű; jelentése: nagy növésű, magas.

Augusztus 15. (kedd) – Mária
Mária: héber-görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Augusztus 16. (szerda) – Ábrahám, Rókus
Ábrahám: héber eredetű; jelentése: a tömeg, a sokaság atyja. 
Rókus:  germán-latin eredetű; jelentése: kiált, üvölt.

Augusztus 17. (csütörtök) – Jácint, Arika
Jácint: görög-latin eredetű; jelentése: a virág neve. 
Arika: a török eredetű Réka alakváltozata.

Augusztus 18. (péntek) – Ilona, Ilka
Ilona: a Heléna régi magyarosodott alakváltozata.
Ilka: az Ilona rövidített, -ka kicsinyítőképzős formája.

Augusztus 19. (szombat) – Huba
Huba: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen). Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | kb. 1 mm zápor |  
szeles nap 
max. 26o , min. 17o

közepesen felhős |  
magas UV-B sugárzás
max. 28o , min. 15o

gyengén felhős |  
magas UV-B sugárzás 
max. 30o , min. 16o

közepesen felhős |  
magas UV-B sugárzás 
max. 31o, min. 16o

közepesen felhős 
max. 32o , min. 18o

közepesen felhős
max. 33o , min. 19o

zivatar | elszórtan zivatartok 
lehetnek
max. 31o , min. 19o

A határon szolgáló rendőröket köszöntöttek
Az illegális migráció kapcsán 
határvédelmi feladatokat el-
látó rendőröket köszöntött 
Ács Rezső polgármester és 
dr. Pilisi Gábor, a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság vezetője 
július 26-án délután a Garay 
Élménypincében.

Az idén összesen tizennégy 
alkalommal teljesítettek szol-
gálatot a Szekszárdi Rendőr-
kapitányság rendőrei a határ 
mentén, összefüggésben az 
illegális migrációval – mondta 
el dr. Pilisi Gábor rendőrka-
pitány, a mintegy hatvan ren-
dőr részvételével megtartott 
köszöntőn. Kiemelte, a visz-
szajelzések bizonyítják, hogy 
kollégái jó munkát végeztek. 
Hangsúlyozta: a szolgálat nem 
szokványos rendőri munkát 
takart, teljes más volt, mint a 
helyben végzett munka.

A kapitány tudatta, Papp Ká-
roly tábornok, országos ren-
dőrfőkapitány július közepén 
visszavonta azt a parancsot, 
ami alapján az egyenruhások-
nak a 2015-ös év egy részében, 
2016-ban és 2017-ben egészen a 
közelmúltig az illegális migráci-
óval összefüggésben szolgálatot 
kellett teljesíteniük a határon.

Dr. Pilisi Gábor emlékezte-
tett, ez már a második alka-
lom, hogy a határon szolgáló 
rendőröket köszönti az önkor-
mányzat Szekszárdon. Ezzel 
kapcsolatban arról is szólt, hogy 
a kapitányság gyümölcsöző 
kapcsolatot ápol a város vezeté-
sével annak érdekében, hogy a 
közbiztonság az itt élők megelé-
gedésére szolgáljon. 

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere nyomatékosította: fon-
tosnak tartja, hogy a város elis-
merje azt a teljesítményt, amit a 

szekszárdiak nyújtanak, legyen 
szó az élet bármely területéről. 
Hozzátette, a tavalyi alkalom-
hoz hasonlóan ezért köszöntik 
ismét a határvédelmi feladato-
kat ellátó rendőröket.

„Ez a munka sok lemondás-
sal és nehézséggel járt a magá-
néletben és a hivatásban is. A 
heti váltásban végzett feladat 
minden bizonnyal mentálisan 

és fizikálisan is megterhelő 
volt. Az elvezénylések emellett 
a helyben maradó állományra is 
nagyobb terhet róttak. A felada-

tokat pedig úgy kellett megolda-
ni, hogy az itt lakók semmit se 
érezzenek mindebből” – hang-
súlyozta a városvezető.

Mint mondta, bízik abban, 
hogy ez lesz az utolsó ilyen kö-
szöntés, hiszen időközben össze-
állt az a határvédelmi rendszer, 
mely meg tudja akadályozni az 
illegális határátlépést. A jövő-
ben így nem kell rendőröket 
elvezényelni a településekről a 
közrendvédelmi feladatok ro-
vására, így az egyenruhások a 
közbiztonság további fokozásán 
dolgozhatnak.

A polgármester zárásként dr. 
Pilisi Gábor szavait megerősít-
ve elmondta: az apró gesztusok 
sokat számítanak, ezeknek kö-
szönhetően még szorosabbá és 
hatékonyabbá válhat a kapitány-
ság és a város közötti kapcsolat. 
Ilyen apró gesztusnak szánják 
azt a kis ajándékot is, mellyel a 
rendőröket lepte meg az önkor-
mányzat. Ács Rezső polgármes-
ter a megjelent mintegy hatvan 
rendőrnek személyesen adta át 
a város ajándékát: egy-egy több 
főre szóló „vacsorameghívást” 
és a Szekszárdi Családbarát 
Strand- és Élményfürdőbe szóló 
belépőjegyet.

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

Újabb két műfüves pálya épül az MLSZ támogatásával
A Magyar Labdarúgó Szövet-
ség Elnöksége 2016. június 
6-án hozott határozatával 
támogatta Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányza-
tának pályázatát, melynek 
értelmében az Országos 
Pályaépítési Program kere-
tében két szekszárdi alap-
fokú intézményben létesül 
(20x40-es) műfüves labda-
rúgó pálya.

A Baka István Általános Iskolá-
ban még előkészületi szakasz-
ban vannak a munkálatok, de 
a Garay János Általános Iskola 
Zrínyi utcai tagintézményében 
a munkaterület átadását köve-

tően már meg is kezdődött a 
pályaépítéssel kapcsolatos kivi-
telezési munka.

A pályák építése az MLSZ 
közreműködésével zajlik, a 
pályázati felhívásban megha-
tározott feltételek szerint. A 
Szekszárdon megvalósuló két 
kisméretű műfüves pálya beke-
rülési költsége összesen bruttó 
55 millió forint, melyhez Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 16,5 millió forint 
önerőt biztosított.

A létesítményeket várhatóan 
szeptemberben birtoka vehetik 
a gyerekek.  

 Forrás: Polgármesteri 
 Kabinet
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Színes programok az idei Fürdő Napokon
A hagyományokhoz hűen az 
idén is megrendezésre került 
a Fürdő Napok rendezvény-
sorozat a Szekszárdi Család-
barát Strand- és Élményfür-
dőben.

A programot úgy állította össze 
a fürdőt üzemeltető Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. csapata, 
hogy a család minden tagja jól 
érezze magát. Koncertekkel, 
éjszakai fürdőzéssel, vízi tűzi-
játékkal, csúszdaversennyel, 
cukor ágyúval és még sok-sok 
meglepetéssel készültek. A 
szekszárdi strand idén is csatla-
kozott a Magyar Fürdő Szövet-
ség által megrendezett országos 

akcióhoz, a Fürdők Éjszakájá-
hoz. Július 28-án a vendégek 
egészen éjfélig élvezhették 

medencéinket, a kivilágított 
létesítményben 22:00-kor vízi 
tűzijátékkal „varázsolták el” a 
fürdőzőket.

A Fürdő Napok második 
napján délelőtt a Csurgó ze-
nekar lépett fel a gyermekek 
legnagyobb örömére. Őket a 
szekszárdi rockabilly zenekar, 
a The Stinky Rodders követ-
te a színpadon, végül pedig 
a már visszatérő fellépőnek 
számító Kaczor Feri teremtett 
remek hangulatot a strandon. 
Vasárnap sem unatkozott, aki 
kilátogatott a Szekszárdi Für-
dőbe, ahol Szabó Judit vízi 

aerobikkal mozgatta meg a 
vendégeket, a színpadon pe-
dig Kasza Tibi szórakoztatta a 
nagyérdeműt.

A fürdőzők zárásképpen a 
medencékből szurkolhattak a 
magyar válogatottnak a buda-
pesti vizes világbajnokság férfi 
vízilabda tornájának döntőjé-
ben. Egy hatalmas LED falon 
keresztül amúgy a vb szinte 
összes pillanatát végig követhet-
ték a vendégek, sőt vasárnap a 
Forma 1-es Magyar Nagydíjról 
sem maradt le, aki kilátogatott 
az élményfürdőbe.  
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A harmincötezredik látogatót köszöntötték
Rendkívül népszerű a Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdő, ahol július kö-
zepén már a 35 ezredik ven-
déget köszöntötte Ács Rezső 
polgármester.

Varjas Lászlóné, illetve Szekulity 
Péterné két unokájával, Varjas Tí-
mea Emesével és Varjas Bencével, 
valamint a gyermekek barátjával, 
Vörös Fridával érkezett felfrissü-
lésre a 30 fokot meghaladó hő-
ségben. Mint a szekszárdi nagy-
mama elárulta: az unokák, akik 
éppen vakációjukat töltik Szek-
szárdon, Győrben élnek. A nagy-
szülők azt is elmondták, hogy 
évek óta rendszeresen látogatják 
az élményfürdőt a gyerekekkel, 
akik a fürdő számtalan szolgál-

tatását élvezik – erre a napra egy 
kiadós csúszdázást terveztek.

A vendégeket köszöntő Ács 
Rezső polgármester egy ajándé-
kokkal teli csomagot is átadott a 

szerencsés látogatóknak. A vá-
rosvezető elmondta, míg tavaly 
ilyenkor a 27 ezredik vendéget 
üdvözölhették, addig az idén 
már a 35 ezrediket. Kiemelte, 

az idei szezon eddig eltelt idő-
szakában is körülbelül annyian 
érkeztek vidékről, mint 2016 
hasonló időszakában, a nyolc-
ezer plusz vendég Szekszárdról 
kereste fel az élményfürdőt.

Ács Rezső szerint a látoga-
tószám növekedése nemcsak a 
meleg időjárásnak, de a tovább 
fejlesztett szolgáltatásoknak – 
mint például az árnyékolóval 
fedett területek növelése, vagy 
a csúszdán elhelyezett időmérő 
berendezés – is köszönhető. Zá-
rásként elmondta, ha továbbra 
is ilyen kedvező marad az időjá-
rás, akkor a szezon végéig akár 
80 ezer vendéget is fogadhat-
nak a Szekszárdi Családbarát 
Strand- és Élményfürdőben.

 Fotó: kadarka.net

„VELÜNK GYEREKJÁTÉK” A CSAPATÉPÍTÉS IS!
Július hónapban ismét több 
céges rendezvény varázsol-
ta színesebbé az Sz+C Stú-
dió Kft. munkatársai, illetve 
családtagjai életét. Először 
a nyári gyerektábor került 
megrendezésre, amelyen a 
dolgozók gyermekei vettek 
részt, majd pedig az „Építők 
Napja” rendezvény kereté-
ben a cég munkatársai, csa-
ládtagjaikkal kiegészülve 
egy hosszú hétvégét tölthet-
tek el együtt Kiskunmajsán.

Családbarát munkahelyként az 
Sz+C Stúdió Kft. 16. alkalom-
mal rendezte meg egy hetes, 
nyári gyerektáborát a mun-

katársak gyermekei és unokái 
részére. A tábor minden napja 
színesebbnél színesebb prog-
ramokat tartogatott a gyere-
kek számára. Hétfőn Tai Chi 
és szabad sportprogramok, 
kedden személyiségfejlesztő 
és kiteljesítő, önismereti, ön-
bizalom erősítő, szerdán pedig 
koncentrációs, kommunikáci-
ós, illetve dráma játékokon vet-
tek részt a gyerekek, amelyek a 
személyiség formálását, vala-
mint a kapcsolatteremtő kész-
ségüket nagymértékben növeli. 
A nap végén rövid előadásban 
mutatták be a szülőknek a nap 
eseményeit, akik rendkívüli 
élvezettel nézték. A Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum Várme-
gyeházi kiállítóterében csütör-

tökön kézműves, interaktív és 
drámajátékokban próbálták ki 
magukat a gyermekek, mely-
nek célja a személyiség har-

monikus és differenciált fej-
lesztése. A tábor zárásaként, a 
pénteki napon gyerekjóga volt 
a program. A személyiségfej-
lesztő nap végén a programve-
zető egyéni tájékoztatást adott 
a szülőnek a fejlesztendőkről és 
az erősségekről. 

A sok szervezett foglalkozás 
mellett az Sz+C Stúdió Kft. 
gondoskodott a résztvevő gyer-
mekek teljes körű étkeztetéséről 
is. Reggel friss gyümölccsel, po-
gácsával fogadták őket, ebédjü-
ket pedig az Ízlelő étteremben 
fogyasztották el, amit délutáni 
fagylaltozás követett.

A cég munkatársai évről évre 
alig várják, hogy a gyerekek ne-
vetésétől, zsivajától legyen han-
gos az épület. A gyerekeknek a 

hétfőtől péntekig tartó tábort az 
„Építők Napja” rendezvény zár-
ta, amelyen – az egy hetes gyer-
mektábornak köszönhetően – 
összekovácsolódott csapatként 
vettek részt péntek délutántól 
vasárnap délelőttig.

A cég 2000 óta, évente meg-
szervezi az „Építők Napját”. A 
rendezvény megtartására min-
den évben számítanak a mun-
katársak, mivel vannak olyan 
dolgozók, akiknek ez jelenti 
az egyetlen nyaralási lehetősé-
get. Az esemény az évek során 
az ország több pontján került 
megrendezésre, mely a csapat-
építés mellett az ország külön-

böző tájegységeinek a megis-
merésére is lehetőséget nyújt. 
Az idei évben Kiskunmajsa 
szolgáltatta az „Építők Napja” 
helyszínét, ahol a kemping és a 
felújított motelszobák a szom-
szédos strandfürdővel kiváló, 
kulturált helyet biztosítottak a 
családok számára.

A hétvége jó hangulatban 
telt, a munkatársak kreatív 
sport-, és szellemi vetélkedő-
vel, közös vacsorákkal, vala-
mint strandolással töltötték az 
idejüket. A rendezvény az ed-
digi évekhez hasonlóan, idén is 
rendkívül vidáman, jó hangu-
latban telt.  (02526)

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Értéktárba kerülhet a „Szekszárdi Magasiskola”
Ötödik alkalommal adott 
otthont a megyeszékhely a 
város szülötte munkásságá-
nak emléket állító „Szekszárdi 
Magasiskola” Mészöly Miklós 
Irodalmi Akadémia, írói al-
kotótábor és mesterkurzus 
programjainak, ahol kortárs 
szerzők, irodalmárok elemzik 
a Kossuth-díjas alkotó tevé-
kenységét, segítve egyúttal 
az ifjú írógeneráció pályájá-
nak kibontakozását.

A július 10. és 14. között lezajlott, 
„Megértés és gyengeség” rendez-
vény megnyitóján – melyet a hő-
ség miatt a Babits Emlékház pin-
céjében tartottak – Pócs Margit 
szervező, az önkormányzat civil 
kapcsolatokért felelős referense 
úgy fogalmazott: olyan értékmen-
tést végez a Magasiskola, amelyért 
érdemes Szekszárdon eltölteni 
egy hetet, hiszen Mészöly szelle-
mi kultuszának, „székesegyháza” 
építésének munkálatai zajlanak 
itt. A közgyűlés humán bizottsá-
gának elnöke, Csillagné Szánthó 
Polixéna örömét fejezte ki, hogy 
régi és új arcokat is lát. Kiemelte, 
hogy az Akadémia megérett arra, 
hogy bekerüljön a helyi és a me-
gyei értéktárba is, ezért felkérte a 
program szervezőit, készítsenek 
felterjesztést a rendezvény zárá-

sáig. A humán bizottság elnöke 
mindemellett hasznos, eredmé-
nyes, jó hangulatú időtöltést kí-
vánt a résztvevőknek.

A nyitó rendezvényen a Mé-
szöly-díjas Szkárosi Endre író, a 
Mészöly Miklós Egyesület alel-
nöke arról beszélt: a szervezők 
igyekeztek idén új aspektus-
ból, új szereplőkkel színesíteni 
a Magasiskola rendezvényeit, 
amelyhez a már kialakult pár-
beszédek, műhelykapcsolatok 
alapul szolgálhattak. – Ebben a 
klímában jól egymásra találnak 
az emberek – méltatta Szekszárd 
különleges atmoszféráját, ahol 
véleménye szerint „erős hagyo-
mány, hagyaték és szokásvilág” 
létezik, s ahol „mindig is sok gon-
dot fordítottak a kultúrára” – elég, 
ha csak Babits, Baka, vagy éppen 
Mészöly irodalmi hagyatékának 
ápolására gondolunk. Emlékezte-
tett egyúttal: az öt éve indult írói 
iskola a technikai, módszertani 
és a marketingmenedzser-szerű 
párbeszédeken túl az „egymást is 
műveljük” gondolatiságát is be-
építette látásmódjába.

A Mészöly Egyesület, a szek-
szárdi önkormányzat, valamint 
a PAD Egyesület szervezésében 
létrejött programot idén több 
helyszínen bonyolították le: így 
a Mészöly és a Babits Emlékház, 

a megyeháza Pollack Kávézója, 
a Placc Ifjúsági Közösségi Tér, a 
Bormúzeum, az Ízlelő Étterem, 
és hagyományosan a Porko-
láb-völgyben található Mészöly 
tanya is e szellemi ankét ottho-
nául szolgált.

Az „Akadémia” 2017-es kur-
zusvezetői között korábbi Mé-
szöly-díjas írókat, így Péterfy Ger-
gelyt, vagy az irodalmi műhely idei 
szellemi vezetőjét, Szilasi Lászlót is 
ott találtuk. Meghívott vendégként 
Szkárosi Endre, Baranyai László 
és Kukorelly Endre is eljött, csak 
úgy, mint a Jelenkor irodalmi és 
művészeti folyóirat Szekszárdra 
gyakorta visszatérő főszerkesztő-
je, Ágoston Zoltán. Próza- és vers-
kurzus, műhelymunka, felolvasás, 
író-kritikus beszélgetés és vacso-

rával egybekötött „borirodalom” 
is színesítette az idei Magasiskola 
programját.

„Mint valamennyien tudjuk, 
Az atléta halála című 1966-os 
Mészöly regény első oldalán ott 
áll a figyelmeztetés: Csak az tud 
igazán tárgyilagos lenni, akinek 
minden oka megvan rá, hogy 
elfogult is legyen. Tárgyilagosság 
és elfogultság: a híres és kemény 
mondat, úgy látszik, elfeledtet-
te a következő kijelentést. Az 
igazi megértésben mindig van 
egy csöpp gyengeség is. Ezen a 
nyáron (kreatív szemináriuma-
inkon és folyamatos beszélge-
téseinkben) ezt keressük majd. 
Azt a csöppnyi gyengeséget, ami 
igazivá teheti az írásos megértést.” 
– olvashattuk az idei kurzusra 
szóló meghívóban. A jelentke-
zőktől előzetesen három oldalnyi 
prózát, vagy versanyagot vártak 
a szervezők. A szövegek felett 
Péterfy Gergely, valamint Orcsik 
Roland és Vörös István szeminá-
riumvezetők mondtak ítéletet. A 
kiválasztottakat aztán egész hetes 
„együttgondolkodásra” várták a 
Magasiskolába. A hét egyik ki-
emelt pillanata a Márton László 
Mészöly-díjas íróról készített film 
vetítése volt az alkotók, Gacsályi 
József, Kis Pál István és Pomsár 
Tamás részvételével.  Gy. L. FO
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Legyen Szekszárd fesztivál és turisztikai központ!
A Budapesten szerzett ta-
pasztalatait szeretné hasz-
nosítani új „állomáshelyén” 
Zsikó Zoltán, a Szekszárdi 
Közművelődési Szolgáltató 
Kft. ügyvezetője.

– Adja magát a kérdés: a Vár-
kert Bazár sikeres kulturális me-
nedzsereként miért Szekszárdon 
képzelte el karrierje folytatását?

– Aki ismer, tudja, hogy na-
gyon lokálpatrióta vagyok. 
Szekszárdon születtem, Al-
sónyéken nőttem fel, ahol 18 
évesen már gyűjtést szerveztem 
az anyagi gondokkal küszködő 
református gyülekezetnek. Kö-
zel egy millió forintot sikerült 
„összekalapozni”, amire nagyon 
büszke voltam. Azóta is alig 
akadt olyan jótékonysági akció, 
amelyben ne vettem volna részt.

– A fővárosi egyetemi évek 
alatt, majd az induló Várkert 
Bazárban dolgozva is mindig 
kerestem azokat a kapcsoló-
dási pontokat, amelyek a maj-
dani hazatérésemet segítik. 
Vallom ugyanis, hogy vidéki-
ként külföldön, vagy egy hazai 
nagyvárosban megszerzett ta-
pasztalatot, tudást szülőhelyén 
kamatoztassa az ember. Egész 
életemet végigkíséri majd az a 
tapasztalati és kapcsolati tőke, 
amelyre a Várkert Bazárban töl-
tött évek alatt tettem szert. A fő-
városi intézmény a programok 
színvonalát és mennyiségét te-
kintve egyedülálló hazánkban. 
Szerencsésnek érzem magam, 
hogy kulturális menedzserként 
részese lehettem mindennek.

– Júliustól Szekszárdon is ha-
sonló feladatot vállalt, miután 
a közgyűlés Önt bízta meg az-
zal, hogy a Babits működését 
21. századi alapokra helyezve a 
kulturális központtal belépjenek 
a versenyszférába.

– A káefté feladata – a városi 
nagyrendezvények menedzse-
lésén túl –, hogy a Babits még 
magasabb színvonalon szolgálja 
ki a kulturális és közművelődé-
si területen felmerülő igényeket. 
Ehhez egy a megfelelő döntése-

ket időben meghozó, dinami-
kusan működő intézmény kell, 
amihez elengedhetetlen az ide-
jét múlt rendszer átalakítása. Az 
eredményes működéshez meg 
kell teremteni a feltételeket, így 
például a kollégák anyagi meg-
becsülését is.

– Évente több tízezer vendéget 
vonzanak a városi nagyrendez-
vények. Lehet ezeket még szín-
vonalasabbá, látogatottabbá 
tenni?

– A rendezvények tekinte-
tében Szekszárd kivételesen jó 
adottságokkal rendelkezik. An-
nak ellenér, hogy a legkisebb 
megyeszékhely, az egyik leg-
pezsgőbb vidéki fesztiválváros. 
Van egy nagyon szépen körvo-
nalazódott rendezvény naptá-
ra, amelyben minden korosztá-
lyú és érdeklődési körű ember 
megtalálja a neki megfelelőt. 
A rendezvények tervezésénél 
figyelembe kell venni, hogy 
azokat nem szabad „elaprózni”. 
Úgy kell a fesztiválok sorát fel-
építeni, hogy azok ne legyenek 
„kontraproduktívak”, inkább 
erősítsék, építsék egymást. A 
jövőben még inkább figyelem-
be kell vennünk a technikai 
újdonságokat, haladnunk kell 
a korral. Ezen kívül szeretném 

a szépen felújított történelmi 
belváros helyszíneit szabadtéri 
programokra használni: a vár-
megyeháza udvarára például 
szeretnék egy szabadtéri szín-
házat, és egy „kertmozit”.

– És házon belül milyen változá-
sokat tervez?

– „Csomagban” gondolko-
dom, nem „szigetekben”, vagy-
is a kulturális élet szereplőivel 
egységben, összefogva vihetjük 
előbbre a szekszárdi kultúra és 

közművelődés ügyét. A megye 
legnagyobb kulturális központ-
jaként szeretnénk segítséget 
nyújtani a kisebb települések-
nek, és nagyon örülnék, ha a 
helyi civil szervezetek, cso-
portok, és persze a szekszárdi 
családok élettel töltenék meg a 
házat.

– Az elmúlt években több illuszt-
ris helyen is fellépett együttesé-
vel. Mi lesz most a Zsikó Zene-
kar sorsa?

– Szekszárd és a Babits az 
első számomra, de igyekszem 
a felkéréseknek ezután is eleget 
tenni. Őszintén szólva, most 
egy kicsit túl is vállaltuk ma-
gunkat: ebben a hónapban a 
Művészetek Palotájában, a pé-
csi székegyházban, augusztus 

20-án a Budai Várban, a Mes-
terségek Ünnepén lépünk fel, 
szeptemberben pedig Lengyel-
országban, egy lengyel-magyar 
gazdasági konferencián koncer-
tezünk.

– Milyen szerepet szán a népze-
nének?

– Ez a szívem közepe. Szeret-
nék teret adni a megye sokszínű 
népművészetének – gyerekko-
rom óta nagy rajongója vagyok 
a Bartina együttesnek –, és újjá 
éleszteni az egykor Cinegema-
dár néven futott Tolna megyei 
népzenei versenyt is. Szeret-
ném, ha lenne nagy megyei diák 
seregszemle, amelyen a fiatalok 
a művészet minden ágában be-
mutathatnák tudásukat, s ahol 
emellett tanácsadással, fórum-
mal segítenénk pályaválasztá-
sukat.

– A következő évek felada-
ta lesz, hogy a rendezvények 
egymást erősítve legyenek még 
sikeresebbek, a kulturális köz-
pont jól működjön, a városve-
zetés érezze, hogy terhelhető a 
Babits csapata, a rendezvény- és 
konferenciaszervező cégek pe-
dig fedezzék fel Szekszárdot, és 
érezzék otthon itt magukat.

 - fl -

Az óvodai és iskolai szociális ellátást fejlesztik
Több mint 30 millió forintot nyert a 
Szekszárdi Humánszolgáltató Központ 
óvodai és iskola szociális ellátás fejlesz-
tésére a szekszárdi járás területén.

Erről sajtótájékoztató keretében számolt 
be Ács Rezső, a megyeszékhely polgár-
mestere csütörtökön. Hozzátette, 2017. 
augusztus elsejétől 2019 januárjának vé-
géig terjed a támogatott időszak. Ez idő 
alatt összesen 3000 gyermeket szeret-
nének elérni. A családokra kiterjesztve 
6-8000 szekszárdi és környékbelit érint-
het majd a szolgáltatás, amely többek kö-
zött tanácsadást, foglalkozásokat is jelent 
majd. A szolgáltatás nem csak hátrányos 
helyzetűeket érheti el, hiszen problémák 
– mint például a sarkalatos témának szá-

mító iskolai hiányzás – a jómódú csalá-
dokban is előfordulhatnak...

Az érintett intézmények között van 
Szekszárdon a Baka István és a Garay Já-
nos általános iskola – ezekben már 1997 óta 

működik hasonló jellegű szolgáltatás –, a 
Gyermeklánc óvoda, az I. Béla Gimnázium, 
a Bezerédj középiskola, valamint a Csapó 
Dániel szakképző, továbbá két-két bátaszéki 
és decsi intézmény.

„A család- és gyermekjóléti központok 
feladatai között szerepel az iskolai, óvodai 
szociális segítő tevékenység” – mondta 
Tolácziné Varga Zsuzsanna. A Humán-
szolgáltató Központ igazgatója elmondta: a 
2018 szeptemberétől kötelezően nyújtandó 
szolgáltatásra most pályázati támogatással, 
főállásban alkalmazhatnak két – Szekszár-
don végzett – szociális munkást, akik az 
intézményekben elérhetőek lesznek. „Men-
tális segítségnyújtással egy jobb jövőképet 
tudunk felvázolni” – tette hozzá az igazgató. 
 SZV

Zsikó Zoltán a székesfehérvári 
Hermann László Zenemű-
vészeti Szakgimnáziumban 
érettségizett, majd a Liszt Fe-
renc Zeneművészeti Egyetemen 
szerzett diplomát. A Budavári 
Ingatlanfejlesztő és Üzemelte-
tő Nonprofit Kft-nél 2014-ben 
kezdett dolgozni, s még ebben 
az évben önkormányzati kép-
viselőnek választották szülő-
helyén, Alsónyéken. A Várkert 
Bazár kulturális igazgatóságán 
2015-től tevékenykedett mene-
dzserként. Alapítója a Zsikó Ze-
nekarnak, amely számos hazai 
fesztiválon és koncertteremben 
muzsikált, emellett nemrégiben 
az ENSZ New York-i székházá-
ban és a milánói világkiállítá-
son is koncertezett.
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Vespával róni az utakat - a szabadság érzése
„Darazsak” rajzottak Szek-
szárd belvárosában július kö-
zepén, ám ezúttal nem kellett 
hívni befogásukra szakem-
bereket: „csak” a vespások 
országos találkozóját rendez-
ték a megyeszékhelyen.

A Vespa – a darázs olaszul – kul-
tikus jármű, a háború utáni Itá-
lia szimbóluma, az „olasz cso-
da”. Ahogy a Piaggo gyár híres 
márkájának szlogenje mondja: 
a Vespa nem egyszerűen egy 
robogó, hanem életforma. Nos, 
ezt az életérzést tette magáévá 
a Szabó család, amelyben An-
namária és férje, Péter immár 
négy éve róják az utakat egy-egy 
modern „darázs” nyergében.

– Sokat túrázunk, és rendsze-
resen látogatjuk a klub esemé-
nyeket is – mondja Annamária. 
– Nem csak a hazai rendezvé-
nyekre megyünk el, de két 
éve jártunk a horvátországi 
világtalálkozón is, ahol nem 
kevesebb, mint 5500 (!) motor 
gyűlt össze. Tavaly ősszel fo-
galmazódott meg bennünk az 
ötlet, hogy – miután az orszá-
gos találkozókat minden évben 
más település rendezi –, miért 
ne láthatnánk vendégül a ves-
pásokat Szekszárdon, hiszen 
érdemes a várost és a környéket 
megmutatni.

Az elhatározást tett követte, 
és július 20-án, csütörtökön 
már gyülekeztek is a márka 
hívei, hogy a pénteki hivatalos 
programnyitást előtt ráhango-
lódjanak a hétvégére. Pénteken 
aztán egy kisebb túrára invitál-
ták résztvevőket: a kilátó meg-
látogatása után Bátaszék felé 
vették az irányt, majd Palatinca 
érintésével Szálkára hajtottak, 
ahol a strandoltak is.

Ha már Szekszárdon jártak, 
természetesen nem maradha-
tott el a borkóstoló sem, de a 
találkozói résztvevőit a Bartina 
táncosai is szórakoztatták. A 
„bemelegítés” után szombaton 
egy 120 km-es nagy túrára in-
dultak a vespások, Bonyhád, 
Mecseknádasd, Pécsvárad, 
Szászvár érintésével. Délután 
értek vissza a megyeszékhelyre, 
ahol a Béla király téren kiállított 

motorokat bárki megtekinthet-
te. Például a legidősebbet, egy 
’68-as gyártású modellt, amely-
lyel egy szegedi hölgy – egyike a 
keveseknek – érkezett a találko-
zóra. A korelnök a 75 esztendős 
budapesti Szili Imre Balázs volt, 
aki 1970 óta vespás. Ezúttal egy 
300-assal érkezett, de van egy 
PX 125-ös is a garázsában.

– Egy család csak ezért érke-
zett Szegedről, hogy megnéz-
zék a téren kiállított motorokat 
– folytatta Szabó Annamária. 
– Általában 60-70 fősek ezek a 
találkozók, nálunk száz feletti 
volt a létszám. Érkeztek vespá-
sok az ország minden tájáról, 
Nyíregyházától Szombathelyig, 
de a klubok közötti kapcsolat-
nak köszönhetően volt vendé-
günk Szerbiából és egy olasz 
fiatalember is eljött hozzánk 
Pozsonyból. Szekszárdon tud-

tommal 10-12 vespás lehet, kö-
zülük hatan klubtagok.

A szervező család hölgytag-
ja kérdésünkre megerősítette: 
egy Vespa nyergében moto-
rozni semmivel össze nem 
hasonlítható érzés. „Ez nem a 
teljesítményről, a sebességről 
szól – bár a modern példányok 
könnyedén tartják a tempót az 
autópályán is –, sokkal inkább 
arról, hogy élvezzük a napsü-
tést, a virágok, az eső illatát.” 
Annamária egy igen dinamikus, 
GTS Sport 300-as modellel rója 
az utakat – évente közel 1000 
km-t motoroznak férjével, aki-
vel a környező országok mellett 
jártak már a kultikus jármű ha-
zájában, Olaszországban is.

 - fl -
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TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

Engedménnyel 
kiárusítjuk 

női 33–36-os, és
41–44-es méretű
cipőkészletünket

augusztus 14–19-ig.
Bankkártyás fizetési

lehetőség!

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!

(02524)

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

(02512)

A Vespa – amely nevét a 
darazsat idéző formájáról 
kapta – gyártása 1946-ban 
kezdődött az olasz Piaggo 
gyárban, így a márka tavaly 
ünnepelte 70. évfordulóját. 
Az igazán kultikus járgányok 
a 1960-as, 1970-es években 
készültek, a legnépszerűbb 
PX típust azóta is gyártják. 
Hosszabb túrák megtételére 
inkább az újabb, erősebb jár-
gányok alkalmasak.

FOTÓ: KISS ALBERT

Behajtott a Szekszárd északi részén található körforgalomba és ki-
döntött tizenhat szőlőtőkét egy autós kedd reggel. Molnár Ágnes, 
a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság sajtószóvivője elmondta, a 
baleset azért történt, mert a kocsi sofőrje nem az út- és látási vi-
szonyoknak megfelelően vezette járművét, mely megcsúszott. Az 
autósra helyszíni bírságot róttak ki. A baleset következtében egyéb-
ként rengeteg olaj folyt a szőlővel betelepített területre.

A NAV nem kér személyes 
adatot telefonon!

Egy adózó bejelentése sze-
rint valaki a Nemzeti Adó- és 
Vámhivatal nevében telefonál 
és bankszámla-adatokat kér. 
A telefonban egy udvarias 
hang közli az ügyféllel, hogy 
túlfizetése van az adóhivatal-
nál, de ezt csak nevének és 
bankszámlaszámának meg-
adását követően tudják utalni.

A NAV telefonon soha nem 
értesíti ügyfeleit, és soha nem 
kér bankszámlaszámot, vagy 

egyéb bizalmas adatot! Kér-
jük, hogy ha valaki ilyet ta-
pasztal, haladéktalanul tegyen 
bejelentést a NAV bármelyik 
igazgatóságán, ügyfélszolgála-
tán, és semmiképpen se adja 
meg adatait! Az ebből eredő 
kellemetlenségekért a NAV 
nem vállal felelősséget, mert a 
hivatal kizárólag ügyfélkapun, 
postán, illetve folyószámla-ki-
vonaton értesíti az adózókat a 
túlfizetésekről.  (NAV)
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Július 9-ei rejtvényünk megfejtése: Jane Austen: Büszkeség és balítélet
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kult Gábor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 17-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

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.

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete 
az idei évben is megren-
dezi hagyományossá vált
„ÚJKENYÉR VÉRADÁS”

„ADJ VÉRT”
2017. augusztus 18., péntek 

10:00 – 13:00 óráig
Helye: Magyar Vöröskereszt 

Tolna Megyei Szervezet 
Székháza  

(Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.)
A véradóinkat új kenyérrel 

várjuk.

EVANGÉLIUM

„Ezért, szeretett testvéreim, le-
gyetek szilárdak, rendíthetet-
lenek, buzgólkodjatok minden-
kor az Úr munkájában, hiszen 
tudjátok, hogy fáradozásotok 
nem hiábavaló az Úrban!” 
 (1.Korintus 15,58)

A nyári szünidő vége felé kö-
zeledve szinte fájón hangzik a 
„buzgólkodjatok” felszólítás, hi-
szen még a kikapcsolódás ideje 
van, a felüdülés és pihenés nap-
jait éljük. Mégis örömhírként 
hangzik fel Pál apostol ajkain 
a buzdítás: „legyetek szilárdak, 
rendíthetetlenek, buzgólkodja-
tok mindenkor az Úr munkájá-
ban”, s belevisszhangozhat a mi 

lelkünkbe is, akár egész éven át. 
Hiszen ez a lelkesítés nem vala-
mi fáradtságos erőlködést, kény-
szerű munkatempót diktál, ha-
nem az öröm és reménység adta 
szárnyalásnak szab igazi irány 
és célt. Éppen ezért szabadság és 
a szabadságból fakadó kiteljese-
dés perspektíváját kínálja.

Olyan nagy szavaknak tűnnek 
ezek, de ha kicsit is megízleltük 
már a Krisztusban elnyert új élet 
örömét, nem csodálkozunk eze-
ken a szavakon, vagy fitymáljuk 
le, mint olcsó szöveget. Pál apos-
tol ugyanis a buzdítás előtt a 
Korinthusi gyülekezetnek a hús-
véti csodáról, a feltámadás va-
lóságáról beszél. Ezt az örömöt 

ünnepeljük minden vasárnap 
(érdekes, hogy az orosz nyelv a 
mai napig őrzi ennek ragyogá-
sát: vaszkriszenje = feltámadás), 
ez adja meg bátorságunkat a 
mindennapokban, ez teszi a jö-
vőt reménységessé, a láthatatlan 
Istennel való kapcsolatunkat 
valóságossá. Aki a feltámadott 
Jézus Krisztus szeretetéből él, 
az el tud engedni minden földi 
erőlködést, görcsös ragaszkodást, 
teljesítménykényszert és megfe-
lelni vágyást, és szabaddá válik 
a buzgólkodásra, hiszen tudja, 
„hogy fáradozásotok nem hiá-
bavaló az Úrban!” 

Táborozásra készülünk ismét, 
s olyan jó látni és tapasztalni, 

micsoda gazdagság az, amikor 
szabad akarattal, céltudatosan 
küzdünk, buzgólkodunk máso-
kért, a gyerekekért, az Úr Isten 
munkájában! Feladat, szolgálat, 
fáradtság – de szárnyaló szabad-
ság és öröm is egyben! Mert nem 
hiábavaló! 

Istenünk adjon ebben a nyár-
ban is még sok örömteljes napot, 
amiben megélhetjük hitünkben 
a szilárdságot, a rendíthetetlen-
séget, a szolgálatban a buzgósá-
got, hogy ne legyen hiábavaló fá-
radozásunk és pihenésünk sem! 
Ámen!

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

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

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!
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•  Görögország/Korfu repülővel 
apartmanban önellátással már 66.900 Ft/fő-től+ill.  

•  Dubai repülővel 4–5* szállodában 
reggelivel már 165.000 Ft/fő-től+ill.

•  Lisszabon városnézés 3* Hotelben 
reggelis ellátással már 59.990 Ft/fő-től+ ill.

•  Olaszország Lido di Jesolo egyénileg 
önellátással 4–5 fős apartmanban 209.900 Ft/apartman

Vegyes ajánlataink:

Már hálózat épül a gyakorló óvoda kezdeményezésére
A megyében első, de orszá-
gos viszonylatban is újnak 
számító óvodapedagógia 
kísérletnek is tekinthető az, 
ami a PTE IGYFK Gyakorló 
Óvodája kezdeményezésé-
vel zajlik immáron harmadik 
éve, nyolc intézmény bevo-
násával.

Ennek lezárásaként a program-
ban részt vevő nagycsoportos 
óvodások három napot tölte-
nek egymás településén. A szek-
szárdi gyerekek idén Medinán 
és Zombán töltöttek hosszabb 
időt, és csupa olyan programban 
vettek részt, amelyre év közben 
nincs lehetőség, s amely mind-
mind az új élmények megélését, 
a felfedezés örömét hozta magá-
val. Tengelicen malomlátoga-
tás, kastély és templombejárás, 

kézműves foglalkozás szerepelt 
programban. Zombán belakták 
az ősparkot – más volt a játék 
egy ilyen környezetben –, bejár-
ták a szomszédos lovas pályát, 
a helyi óvoda látogatása során 
a székely és német népviselet 
ruháival és tárgyaival ismer-
kedhettek – életkori sajátossá-
guknak megfelelően interaktív 
módon. Egyes népi hangsze-
rekkel, vagy gyógynövényekkel 
életük során először találkoztak.

Az éppen iskolába készülő 
ovisokat ilyen koncentráltan 
nem érik ismeretszerzéssel, lá-
tókörük bővülésével járó élmé-
nyek, s a tevékenykedés során 
iskolaérettségükre is fokozato-
san fény derül. Szekszárdon és a 
környező településeken viszont 
igen – köszönhetően egy elkö-
telezett óvodapedagógusnak, 

Szentesné Nagy Évának, a PTE 
Gyakorló Óvoda szakvezető 
óvónőjének.

– Újszerű megközelítése ez 
az óvodai nevelésnek, hogy a 
gyerekek játékosan-tevékenyen 
ismerkedjenek meg a világ-
gal, mindenekelőtt a közvetlen 
környezetükkel – jegyezte meg 
elöljáróban Szentesné, aki im-
már 17 éve oktat környezetis-
meret módszertant a szekszárdi 
főiskolai karon. – Az egész 15 
éve egy élményprogrammal 
indult: azóta dolgozik együtt a 
gyakorló óvoda a sióagárdival. 
Az a szándék vezérelt, hogy ezt 
még szélesebb körben terjesz-
szük – tette hozzá.

A jelekből ítélve sikeresen, 
hiszen míg az első évben még 
csak három óvoda vett részt a 
projektben, az idén már kilenc, 

s már most tizenhat intézményt 
számlál a jövő évi programra 
jelentkezők száma.

– Igaz, hogy a táborban csú-
csosodik ki a program, de va-
lójában az egész nevelési évben 
zajlik. Azáltal, hogy szakmai-
lag és emberileg is összehozza 
az óvodapedagógusokat, akik 
folyamatosan „ötletelnek”, ter-
veznek, és ami a legfontosabb: 
egymástól tanulnak, legyen az 
gyógynövényes vagy éppen 
néptáncos program – hang-
súlyozta Szentesné Nagy Éva. 
A szakember kiemelte: peda-
gógia haszna is tetten érhető 
annak, hogy az óvodák közötti 
együttműködésnek köszönhe-
tően a gyerekek más környe-
zetben, más óvónővel, nem 
az addig megszokott módon 
viselkedtek...  B. Gy.

Alapélelmiszerekből álló adománnyal segít a COOP
Idén csaknem 80 tonnányi élelmisze-
radományt nyújt a különleges ellátást 
igénylő gyermekeknek a Coop Segély 
Alapítvány és a CO-OP Hungary Zrt., 
összesen 20 millió forint értékben. Tol-
na megyében 219 gyermek részére ju-
tott adomány.

A Coop Segély Alapítvány és a CO-OP 
Hungary Zrt. a 2011-ben megkezdett tá-
mogatási program folytatásaként – az Em-
beri Erőforrások Minisztériumával együtt-
működve – idén 7726 különleges ellátást 
igénylő gyermeket támogat országszerte 20 
millió forint értékű, 78 tonnányi alapélelmi-
szerekből álló adománnyal. A Coop Segély 
kamionja július 6-án érkezett Szekszárdra.

„Magyarországon előállított, tartós, sa-
játmárkás termékekből álló adományt 
minden helyszínen a COOP üzletlánc ve-
zetői a területen dolgozó munkatársakkal 
együtt adják át. Személyes részvételünkkel 
tiszteletünket szeretnénk kifejezni az in-
tézményekben dolgozók, az általuk végzett 
lelkiismeretes, mély hivatástudatot igény-
lő pedagógiai, ápolási munka, valamint a 
gyermekek iránt. Az egységcsomagokba a 
COOP által gyártatott alapélelmiszerek, így 
például liszt, tej, olaj, tészta, rizs kerültek” 
– mondta Viola Szabolcs, a Kop-Ka Zrt. ve-
zérigazgatója a Tolna Megyei Gyermekvé-

delmi Központ és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat I. számú Gyermekotthonában 
tartott, adományátadással egybekötött saj-
tóeseményen.

„Ott kezdődik a nagyemberség, hogy az 
ember észreveszi, hogy mások is élnek a 
földön őkívüle, és amit tesz, úgy teszi, hogy 
nemcsak magára gondol, hanem másokra 

is” – ezzel a Szabó Magda idézettel köszönte 
meg a COOP-nak a támogatást dr. Tarnai 
Nikoletta, a Tolna Megyei Kormányhivatal 
igazgatója.

„Ha van lehetőség, nem csak egyszer, vagy 
kiemelt alkalmakkor kell jót tenni” – kezdte 
beszédét Ács Rezső. Szekszárd polgármes-
tere szerint ezért külön öröm, hogy az ado-
mányátadásra az év közepén került sor, már 
nem először. Úgy fogalmazott, hogy a folya-
matos adományozáson keresztül jól látszik, 
hogy a cég minden munkatársa fontosnak 
tartja és hozzájárul a jó ügyhöz. „Szeren-
csére a szekszárdi cégek körében jellemző 
a társadalmi szerepvállalás, de remélem, 
még többen követik majd a COOP példá-
ját” – mondta Ács Rezső, hozzátéve, hogy a 
város önkormányzatának kiemelten fontos 
a család és a gyermekek támogatása, ezért 
is értékeli nagyra a COOP térségben való 
példamutató működését.

A programban Tolna megyében 219 főt, 
közel 2.5 tonna súlyú élelmiszeradomány-
nyal támogatott a COOP. A cég célja, hogy 
ráirányítsa a figyelmet a hátrányos helyze-
tű, különleges szükségletű gyermekek tá-
mogatásának fontosságára, a nevelésükben 
résztvevő intézmények munkatársainak ál-
dozatos munkájára, valamint példát kíván 
mutatni más vállalatok számára is a segít-
ségnyújtásra.  SZV
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Nyerő típusú játékosokkal feljebb lépne az UFC
A hétvégén indul az NB III-
as labdarúgó bajnokság 
2017/18-as idénye. A Kö-
zép-csoportban szereplő 
Szekszárdi UFC gárdája az 
újonc Tiszakécske otthoná-
ban kezdi a pontvadászatot.

Több helyen változott az elmúlt 
szezont a hetedik helyen záró 
sárga-feketék kerete a nyáron. 
A gárda meghatározó focistái 
közül a kapus Pokorni Péter Aj-
kán, míg Puskás Gábor a Pécsi 
MFC-ben folytatja, de a távo-
zott Havasi Dániel, Horvát Gá-
bor, Márkvárt Patrik, és Szabó 
Milán is, míg Rátkai Gábor és 
Ranga Máté a megyebajnokság-
ban folytatja. A felnőtt keretet 
érintő hír továbbá, hogy Hor-
váth Bálint és Koch László is 
abbahagyta az aktív játékot, de 
mindketten maradtak, hogy a 
szakmai stáb munkáját segítsék.

Az UFC három hét pihenőt 
követően július 3-án kezdte meg 
a felkészülést, a 3. héten napi két 
tréninget vezényelt Kvanduk 
János vezetőedző. Az együtt 
maradt fiatal „mag” mellé – és 
a távozók pótlására – a klubve-
zetés három azonnal bevethető 
labdarúgót szerződtetett a nyári 
átigazolási időszakban. A kapus 
Filipánics Bálint az NB II-es 
BFC Siófoktól, a középpályás 

Turi Tamás Szentlőrincről, míg 
a csatár Bata Csongor az ETO 
FC Győrtől érkezett. Utóbbi 
ismerős lehet a szekszárdi szur-
kolóknak, hiszen a SZEOL ép-
pen a támadó góljával szerzett 
a három pontot a két gárda sze-
gedi mérkőzésén. A szakvezetés 
bízik benne, hogy Bata a házi 
gólkirály Fejes Péterrel együtt 
eredményes támadó egységet 
alkot majd az új idényben. A 
stáb néhány tehetséges fiatalt 
(Bakó Viktor, Tóth Dávid) is 
szeretne beépíteni a felnőtt 
együttesbe, a kapus Schäffer 
Kevin már felkerült az NB III-
as csapat keretébe.

– Összességében elégedett 
lehetek a felkészülés során el-
végzett munkával – mondta el 

kérdésünkre Kvanduk János ve-
zetőedző. – Nyolc edzőmeccsen 
léptünk pályára, ezek rendre 
szoros eredményeket hoztak. 
Az ESMTK elleni találkozón 
egészen kiválóan futballoztunk, 
a pillanatnyi formánk azonban 
már nem ennyire fényes... Per-
sze, majd az éles mérkőzések 
eldöntik, hogy sikerült az ala-
pozásunk, de az bizonyos, hogy 
egy jó szellemű, sikerre éhes 
társaság jött össze.

Kvanduk János szerint a Kö-
zép-csoport erősödött – a tré-
ner szerint a Pécsi MFC, a Du-
naújváros, a Szeged és a nyáron 
„bevásárolt” Tiszakécske négyes 
tűnik a legerősebbnek –, ennek 
ellenére képesnek tartja csapatát 
a meglepetés(ek)re.

– Kezdeményező, gólratörő 
és eredményes játékot várok az 
együttestől, amelyet elég erős-
nek érzek ahhoz, hogy a bajnoki 
címért harcoló élcsapatokkal is 
partiban legyünk – folytatta az 
edző. – A tavalyinál jobb sze-
replést remélek: a legjobb öt-hat 
gárda közé várom a csapatot.

 - fl -
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Szekszárdi Nyomda Kft.

A Szekszárdi Nyomda Kft. keres 30–40 év közötti 
férfi munkatársat gépmester munkakörbe.

Előnyt jelent bármilyen műszaki végzettség.

Amit kínálunk:
• 2 műszakos munkarend,
• betanítást biztosítja a cég,
• betanulást követően kiemelkedő bérezés,
• munkaruházat,
• vidékieknek munkába járás támogatása,
• hosszú távú, stabil munkalehetőség.

Önéletrajzokat elektronikus úton kérjük 
a következő E-mail címre megküldeni: 

bacsjozsef@szekszardinyomda.hu (02510)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
augusztus 14-től augusztus 18-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02523)

MENÜ Augusztus 14. Augusztus 15. Augusztus 16. Augusztus 17. Augusztus 18.

„A”
1050 Ft

Sertésragu-
leves Csontleves Zöldborsó-

leves
Zellerkrém-

leves
Májgombóc-

leves

Burgonyás 
tészta,

csemege 
uborka

Paradicsomos 
káposzta,

sült oldalas

Csirkepörkölt,
tészta,

savanyúság

Rántott csirke-
combfilé,

burgonyapüré,
paradicsom-

saláta

Lecsós 
sertésszelet,

párolt rizs

„B”
1050 Ft

Sertésragu-
leves Csontleves Zöldborsó-

leves
Zellerkrém-

leves
Májgombóc-

leves

Bakonyi 
csirkeragu, 
párolt rizs

Spagetti 
carbonara

Tavaszi 
rizseshús

Zöldséges 
marharagu, 

nudli

Aranygaluska, 
vaníliasodó

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában, 

coleslaw 
saláta

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában, 

coleslaw 
saláta

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában, 

coleslaw 
saláta

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában, 

coleslaw 
saláta

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában, 

coleslaw 
saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Roston 
csirkemell, 

görög saláta

Roston 
csirkemell, 

görög saláta

Roston 
csirkemell, 

görög saláta

Roston 
csirkemell, 

görög saláta

Roston 
csirkemell, 

görög saláta

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

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). 

(02509)

NYÁRI AJÁNLATAINK,
SZÜRETI ELŐZETES!

• Esővíz tároló edények, hordók
• Cefrés hordók és fedeles savanyúságos edények

• Befőttes üvegek, lapkák nagy választékban
• Hordómosó és kezelő anyagok

• Szüretelő kádak, tartozékok
• Szüretelő ollók, ládák, zsákok, vödrök

Vegyszer nélkül, csak természetesen!
POLYVERSUM! 

Új biológiai gombaölőszer szőlő botritisz ellen!
Már kis kiszerelésben is, 

3 napos várakozási idővel.
További információk a boltokban.

Kertészeti Szaküzlet 7100 Szekszárd, Piac tér (emelet)
Gellér Kereskedőház 7100 Szekszárd, Vasvári utca 37.

Kertészeti ABC 7100 Szekszárd, Mikes u. 24. (Hajóház alatt )
(02531)

A vb-részvételért eveznek
A hétvégén visszatér Ráckevére 
a kajak-kenu sport: szombaton 
és vasárnap itt rendezik meg 
a kajak-kenu maratoni szakág 
világbajnoki válogatóversenyét.

A viadal a Kis-Dunán, a 
Malom-öböl és a Senki-sziget 
északi csücske közötti szaka-
szon zajlik, a futószakaszt a 
strandon jelölték ki a szerve-
zők. A vb-re kvalifikáló ver-
senyen kis számú, de annál 
erősebb mezőnyöket jósolnak 
a szakemberek. Az egyéni és 
páros futamokban olyanok is 
rajthoz állnak, akik korábban 
az Európa-bajnoki válogatót 

kihagyták, Dél-Afrikába azon-
ban szívesen utaznának…

Nem lesz tehát könnyű dolguk 
a Szekszárdi KKSE kajakosainak, 
akik két korosztályban igyekez-
nek kivívni az indulást. Az ifik-
nél a friss Európa-bajnok Korsós 
Zsófia-Nagy Viktória duó páros-
ban, majd másnap egyéniben áll 
rajthoz, míg a fiúknál Bodnár 
Balázs egyesben, és Horváth 
Ádámmal K2-ben is vízre száll. 
Az U23-as korosztályban Szeke-
res Zsolt egyedül, és a fővárosi 
Aranyosi Gáborral párosban is 
megkísérli kiharcolni a világbaj-
noki részvételt.  SZV

A Szekszárdi UFC őszi, 
hazai meccsei:

Augusztus 19. (szombat):
Szekszárdi UFC – Rákos-
mente 17:30.
Szeptember 2. (szombat):
 Szekszárd – Makó 17:30.
Szeptember 16. (szombat): 
Szekszárd – Dabas 16:30.
Október 1. (vasárnap): 
Szekszárd – Bp. Honvéd II. 
16:00.
Október 14. (szombat): 
Szekszárd – Vecsés 15.00.
Október 28. (szombat): 
Szekszárd – Szentlőrinc 
14:30.
November 18. (szombat):
Szekszárd – Kozármisleny 
13:30.
November 25. (szombat): 
Szekszárd – Tiszakécske 
13:00.
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ÁCS REZSŐ polgármester
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
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület

Augusztus hónap harmadik szer-
dáján 17–18 óráig. Szekszárdi I. 
Béla Gimnázium (Kadarka u. 
25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ
POLIXÉNA képviselő
VI. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület

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
Augusztus hónapban előzetes be-
jelentkezés alapján: +36–20/298–
3018. Baka István Általános Isko-
la (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

AGÓRA MOZI
Augusztus 13., vasárnap
15:00 –  Minden, minden
17:00 –  Minden, minden
19:00 –  A setét torony
Augusztus 14., hétfő
17:00 –  Minden, minden
19:00 –  A setét torony
Augusztus 15., kedd
17:00 –  Pappa pia
19:00 –  A setét torony

Augusztus 16., szerda
17:00 –  Pappa pia
19:00 –  A setét torony

Augusztus 17., csütörtök
15:00 –  Az Emoji-film 3D
17:00 –  Pappa pia
19:00 –  RAID – A törvény 

nemében
Augusztus 18., péntek
15:00 –  Az Emoji-film 3D
17:00 –  Pappa pia
19:00 –  RAID – A törvény 

nemében
Augusztus 19., szombat
15:00 –  Az Emoji-film 3D
17:00 –  Pappa pia
19:00 –  RAID – A törvény 

nemében

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
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 alap-
jaiban rendezte át a világzene 
fogalmát! 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 összeállí-
tani, ahol a virtuozitás, a he-
gedűk, a citera szólói, az éne-
kesnők egyedisége írja felül a 
pillanatokat.

Közreműködik: Lajkó Fé-
lix (hegedű, citera), Brasnyó 
Antal (brácsa), Szabó Csobán 
Gergő (bőgő), Tintér Gabri-
ella (ének), Csizmadia Anna 
(ének).

22:30 – Ünnepi tűzijáték, 
vízjáték és lángshow

 
SZEKSZÁRD VÁROS NAPJA
2017. augusztus 26–27.

Szekszárdon 1905. augusz-
tus 29-én alakult meg az első 
városi képviselő- testület, ez 
alkalomból minden évben két 
napos rendezvénysorozattal 
ünnepeljük a Város Napját. A 
programsorozatot helyi étke-
sek, borászok és kézművesek 
teszik teljessé. A fellépők kö-
zött több szekszárdi kötődésű 
művész is fellép, büszkén be-
mutatva a város kulturális ér-
tékeit, tehetségeit és sokszínű-
ségét.

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

kedő (Babits Mihály Kulturá-
lis Központ)

■  16:00 – Holló Együttes: Ván-
dormuzsikusok – gyerekkon-
cert

■ 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

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

Telefon: 74/511-808

Digitális olvasógép
gyengén látóknak!

(02517)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2017. augusztus 1–31-ig tart.
(02516)

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

(02520)

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Területi Nyugdíjas 
Alapszervezete és a Szek-

szárdi Nyugdíjasok Területi 
Érdekszövetsége értesíti tagjait, 
valamennyi nyugdíjast és nagy-
családost, hogy kedvezményes 

áron továbbra is megrendelhető: 
burgonya: 30 kg/zsák, vörös-

hagyma: 15 kg/zsák.
Megrendelést felveszünk:  

2017. augusztus 14-től augusztus 
25-ig a Vöröskereszt Székházá-
ban (Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.) 

naponta 08:00 – 10:00 óráig
Tel.: +36–70/933–8361,

valamint a Nyugdíjas Területi 
Érdekszövetségnél (Szekszárd, 

Hunyadi u. 4.) hétfői és csütörtö-
ki napokon 08:00 – 10:00 óráig.

A Szekszárd-Újvárosi  
Római Katolikus Társaskör

Vezetősége
2017. augusztus 18-án, 
pénteken 17:00 órakor 

A SZENT ISTVÁN NAPI 
ÜNNEPSÉGET tart 

a Szent István Házban,
(7100 Szekszárd,  

Rákóczi u. 69–71.)
melyen a kenyérszentelés 

után mindenkit 
megvendégelünk.

Az ünnepség keretében át-
adásra kerül

a Társaskör Közgyűlése által 
2011. január 23-án alapított 

kitüntetést, a
„Horváth Károly Esperes Díj 

– A Társaskörért”
Az ünnepségen részt vesz 
Horváth István országy-
gyűlési képviselő úr, Ács 
Rezső polgármester úr és 

Szekszárd Város képviselő-
testülete is.

Kérem, látogassanak el a 
Társaskör Szent István Napi 

Ünnepségére!

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA  

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd Dózsa Gy. u.1.

Ideje: 2017. augusztus 14-én . 
(hétfő) 8.00-9.00 h-ig.

2017. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat, a 
Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 

Érdekszövetsége tagjait  
és minden rászorulót.
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Telefon: +36–30/254–5440 • www.aranycsillag7.hu

Ásványékszer
webáruháza! 

• Kineziológia,
• párkapcsolati tanácsadás
• alternatív szexuálterapia

• mediáció (békés konfliktuskezelés),
• Theta Healing,
• egyéb terápiák a boldogabb életért.

Dékány Tímea
(02525)

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!

(02522)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02515)

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

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780

(02532)


