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FOTÓ: KISS ALBERT → 3. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Trianon 98
A belvárosi római katolikus 
templomban tartottak váro-
si megemlékezést június 4-én, 
hétfőn a trianoni békediktátum 
98. évfordulójáról. A Nemzeti 
Összetartozás Napján dr. Hor-
váth Kálmán kormánymegbí-
zott mondott beszédet.
 → 2. oldal

Pedagógusnap
Rubin díszoklevelet vehetett át 
a Pécsi Tudományegyetem Pe-
dagógusnapi Ünnepi Szenátu-
si Ülése alkalmából tartott ün-
nepségen Kurucz Antalné. A 90 
éves tanító, vezető szakfelügye-
lő 1948-ban szerzett pedagógus 
diplomát.
 → 5. oldal

Június 23.
Zavarba ejtően gazdag prog-
rammal várják a vendégeket jú-
nius 23-án, a megyeszékhelyen: 
szombat este és éjjel rendezik 
ugyanis a Múzeumok Éjszaká-
ját, de ekkor tartják a város vé-
dőszentje előtt tisztelgő Szent 
László Napot is.
 → 7. oldal

Bajnok a SZAC
A nőknél a címvédő Szekszárd 
AC, a férfiaknál pedig a Cell-
dömölk nyerte az asztalitenisz 
Extraliga Szekszárdon rende-
zett négyes döntőjét. A Ma-
darász Dóra vezérelte szek-
szárdiak zsinórban harmadik 
elsőségüket gyűjtötték be.
 → 13. oldal
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NÉVNAP–TÁR
Június 10. (vasárnap) – Margit, Gréta
Margit: görög-magyar eredetű; jelentése: a tenger leánya vagy a világosság 
gyermeke.
Gréta: babilóniai-görög-német-magyar eredetű; jelentése: tenger leánya 
vagy a világosság gyermeke.
Június 11. (hétfő) – Barnabás, Barna
Barnabás: arámi-héber eredetű; jelentése: a vigasztalás fia.
Barna: arámi-héber eredetű, jelentése: vigasztalás fia, a prófétai igéret fia. 
Június 12. (kedd) – Villő
Villő: magyar-szláv eredetű, jelentése: egy tavaszköszöntő népi szokásból  
(villőzés) eredő név; lomb; tündér.
Június 13. (szerda) – Antal, Anett
Antal: latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.
Anett: héber-francia eredetű; jelentése: kellem, báj, kecsesség.
Június 14. (csütörtök) – Vazul, Herta
Vazul: görög-szláv-magyar eredetű; jelentése: királyi. 
Herta: német eredetű; jelentése: merész, bátor.
Június 15. (péntek) – 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. (szombat) – Jusztin, Arany
Jusztin: latin eredetű; jelentése: igazságos, igazságszerető.
Arany: magyar eredetű; jelentése: aranyos, aranyműves.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 10.
(vasárnap)

Június 11.
(hétfő)

Június 12.
(kedd)

Június 13.
(szerda)

Június 14.
(csütörtök)

Június 15.
(péntek)

Június 16.
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Forrás: idokep.hu/szekszard
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Gyémánt díjat kapott a Háry mesefesztivál
Gyémántdíjjal és védjeggyel 
ismerte el a szekszárdi Háry 
János Mesefesztivált a Ma-
gyar Marketing Szövetség 
konferenciáján.

Ismét eredményesen szere-
pelt Szekszárd az Országos 
Városmarketing Díj kapcsán 
életre hívott megmérettetésen. 
A meghirdetett hét tárgykör 
közül a tolnai megyeszékhely 
rendezvény-esemény kategóri-
ában nyújtotta be pályázatát, a 
12 fős szakmai zsűri pedig vá-
rosmarketing gyémántdíjjal és 
védjeggyel jutalmazta a Háry 
János Mesefesztivált. A díjat dr. 
Haag Éva alpolgármester vette 

át a fővárosban, a Magyar Mar-
keting Szövetség által szervezett 
Márkamonitor Márkaépítés 
konferencián (képünkön).

A 2018-ban immáron harma-
dik alkalommal megrendezett 
Mesefesztivál célja, hogy fia-
tal tehetségeket mutasson be a 
Szekszárdon, illetve a térségben 
élő gyermekeknek, akik a prog-
ramok alkalmával testközelből 
élhetik át a mesevilág varázs-
latát. Az idén is nagy sikerrel 
zajló rendezvényen a közön-
ség megismerkedhetett neves 
meseírókkal, illusztrátorokkal, 
előadó-művészekkel.

Szekszárd városa már kétsze-
res gyémánt-díjasnak mond-

hatja magát, hiszen tavaly a 
Szekszárdi Szüreti Napok is ki-
érdemelte a rangos elismerést.  
 Forrás: Polgármesteri Kabinet
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Példaértékű szemlélet: ovikat támogat a CabTec Kft.
Ismét jó példát mutatott a 
társadalmi szerepvállalásra a 
szekszárdi CabTec Kft., mely 
ezúttal az 1-es és a 2-es szá-
mú, valamint a Gyermeklánc 
óvodát támogatta eszközök 
beszerzésével, egymillió fo-
rint értékben.

Ács Rezső polgármester a 1-es 
számú óvoda Bajcsy-Zsilinsz-
ky utcai épületében kedden 
megtartott sajtótájékoztatón 
példaértékűnek nevezte a 
CabTec Kft. szemléletét, mely-
nek köszönhetően immár har-
madik alkalommal gazdagod-
hatnak eszközökkel egymillió 
forint értékben a szekszárdi 
nevelési intézmények. Mint 
azt a városvezető kiemelte, az 
autóipari beszállító azért kez-
dett adományozásba Török 
Csaba, a társaság szekszárdi 
telephelyének vezetője kezde-
ményezésére, mert a CabTec 
fontosnak tartja, hogy támo-
gassa az óvodákat, iskolákat, 
melyeknél a vállalkozásnál 
dolgozó szülők gyermekeit is 
nevelik, tanítják.

Felidézte, a 600 főt foglalkoz-
tató társaság, mely Szekszárd 
egyik legnagyobb munkaadója, 
2015 és 2016 után idén harmad-

szor nyújt támogatást iskolák-
nak, illetve óvodáknak, többek 
között informatikai eszközök, 
játékok formájában.

A polgármester kiemel-
te, ezúttal is az intézmények 
dönthették el, hogy milyen 
eszközökre van a leginkább 
szükségük. Hozzáfűzte, az 1-es 
számú ovi többek között játé-
kokat kapott, a 2-es számú óvo-
da Mérey utcai épülete számára 
fejlesztő eszközöket vásároltak, 
míg a Gyermeklánc óvoda ke-
rékpárokkal gazdagodott a fel-
ajánlás révén.

Ács Rezső emellett fontosnak 
nevezte, hogy a CabTec a városi 
rendezvényeket is rendszeresen 
támogatja azért, hogy ezáltal is 
visszaadjon valamint annak a 
településnek – és ezen keresz-
tül a lakóinak – ahol munkáját 
végzi.

Kocsis Krisztina, a társaság 
HR menedzsere elmondta, azért 
is kezdtek az adományozásba, 
hogy a vállalkozás még inkább 
„betagozódjon” abba a környe-
zetbe, melyben tevékenységét 
kifejti. A városi rendezvények-
nek nyújtott támogatás kapcsán 

megosztotta, Szekszárd lakói 
szerves részét képezik a társaság 
mindennapjainak, ezért termé-
szetes, hogy a vállalat által meg-
szerzett jövedelem egy részét 
ilyen módon visszajuttassák a 
közösségnek, a településnek.

A gyermekek, szülők és 
dolgozók nevében Sebestyén 
Györgyi, az 1-es számú óvo-
da vezetője köszönte meg az 
adományt. Mint részletezte, az 
óvoda három épülete többek 
között tíz keményfa-asztallal 
gyarapodott, de beszereztek 
két mérőeszközt is, melyek se-
gítségével azonosítani tudják a 
különböző tehetségterületeket 
az óvodában zajló tehetséggon-
dozó programban.

Sebestyén Györgyi ugyancsak 
nagyon fontos adománynak ne-
vezte a kapott játékokat, amik-
nek köszönhetően változato-
sabban telhetnek a gyermekek 
napjai.

A CabTec Kft. segítségével 
beszerzett játékokat a sajtó-
tájékoztatót követően rögtön 
szét is kapkodták a gyermekek, 
akik az öntőformák segítségével 
egyre-másra készítették a vára-
kat, sütemények és fagylaltokat 
a fasori óvoda homokozójában.

 S. V.

Ma is ugyanaz a nemzeti érdek
A belvárosi római katolikus 
templomban tartottak váro-
si megemlékezést a trianoni 
békediktátum 98. évforduló-
járól hétfőn, a Nemzeti Össze-
tartozás Napján.

Az önkormányzat és a Babits 
Mihály Kulturális Központ ál-
tal szervezett ünnepségen dr. 
Horváth Kálmán kormány-
megbízott emlékező beszédé-
ben felidézte: a XIX. sz. végén 
egyre komolyabb feszültségek 
alakultak ki az északi félteke 
hatalmai között. Magyarország 
vezetői, élükön gróf Tisza Ist-
vánnal, nem kívánták a hábo-
rút, de hazánk az Osztrák-Ma-
gyar Monarchia tagállamaként 
belesodródott abba.

Arról is szólt, hogy a Nagy 
Háború előtt a Magyar Király-
ság területén a szélsőséges li-
berális, szocialisztikus eszmék 
kezdtek terjedni. Raffay Ernő 
történészt idézve elmondta: a 
magyarországi szabadkőmű-
vesség tudatosan szembefor-
dult az ország magyar népének 
legfontosabb létérdekével, ami 
az ország területi integritásá-
nak megőrzését, és a keresztény 
nemzetállam megmaradását je-
lentette.

– Ma sincs ez másképp. Szél-
sőséges baloldali eszmékkel 
fertőzik a magyar embereket, 
európai politikusok akarják 
meghatározni, hogy mi a ma-
gyar érdek – vont párhuzamot 
dr. Horváth Kálmán. A migrá-
ció kérdésére utalva hangsú-
lyozta: a „kis Magyarországnak” 
és a Nagy Magyarországnak 
ugyanaz a nemzeti érdeke.

A kormánymegbízott bru-
tálisnak nevezte a trianoni bé-
keszerződés következményeit. 
Hozzátette: Trianon következ-
ménye a 2. világháború is, me-
lyet követően a magyarokat 
még brutálisabban próbálták 

a földbe döngölni. Délvidéken 
közel 40 ezer magyart irtottak 
ki, majd jött a több mint 40 
évig tartó szovjet megszállás. 
Erdélyből és Moldvából a szé-
kelyeket és a csángókat kitelepí-
tették, a magyarlakta vidékeken 
szisztematikus falu, templom 
és temető rombolás történt, de 
a Felvidékről is kitelepítették, 
vagy Magyarországra üldözték 
a magyar lakosságot.

A 2010-ben megalkotott 
Alaptörvény – kiemelten an-
nak nemzeti hitvallás része – a 
Magyar Hősök emléknapjáról, 
a nemzeti összetartásról és a 
kettős állampolgárságról szü-

letett törvények, mind-mind a 
nemzettudat megerősítését, a 
határon túli magyarokért való 
felelősségvállalást szolgálják, 
hogy ne történjen velünk még 
egyszer olyan történelmi ka-
tasztrófa, mely a nemzet halálát 
jelentheti – zárta beszédét dr. 
Horváth Kálmán.

Kovács Ferenc katolikus se-
gédlelkész többek között ar-
ról szólt, hogy földet, területet 
szét lehet osztani, darabolni, de 
szíveket, érzéseket nem. Hang-
súlyozta: a szeretet az egyetlen 
megoldás, ez az, amit őseinktől 
megtanulhatunk és ez az igazi 
bölcsesség, amit a fiataloknak 
is tovább kell adni.

Az emlékező beszédeket kö-
vetően a Szekszárdi SZC Ady 
Endre Szakképző Iskola és Kol-
légium diákjai adtak irodalmi 
műsort Orbán György össze-
állításában, melyben magyar 
költők, határon túli magyar 
diákok vallottak a szülőföldről 
és az elszakítottságról. A meg-
emlékezés végén a Szent György 
Lovagrend tagjai mondták el a 
Magyar Hiszekegy első sorait, 
majd a Szózat közös eléneklése 
után a megemlékezők – élükön 
a város vezetőivel, önkormány-
zati képviselőkkel, hivatalveze-
tőkkel – gyertyát gyújtottak az 
Országzászlónál. 

 S. V.

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

Ács Rezső polgármester méltatta a szekszárdi CabTec Kft. társa-
dalmi szerepvállalasát, amelyet példaértékűnek nevezett 

Gyűjts szelektíven!

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. 
szelektív gyűjtési akciót hirde-
tett még márciusban. A váloga-
tott papírt, műanyagot és fémet 
a hulladékudvarban leadók a 
mennyiségtől függően pontokat 
kaptak, amelyeket virágpalán-
tákra válthattak, vagy kártyán 
gyűjthették fürdőbelépőért 
cserébe. Az akciót most a nagy 
érdeklődésre – illetve a PET-pa-
lackok szezonjára – tekintettel a 
nyár végéig meghosszabbították.

A cég szolgáltatási területén 
működő óvodák egy hónap alatt 
közel 13 tonna szelektív hulla-
dékot gyűjtöttek össze, amiért 
minden résztvevő ovi ajándék 
játékcsomagot kap.   SZV
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Pedagógusnap: újabb fejlesztések Szekszárd iskoláiban
Fontosnak tartja az önkor-
mányzat a város oktatási in-
tézményeiben folyó munkát, 
ezért szeretne minden segít-
séget megadni ahhoz, hogy 
a pedagógusok megfelelő 
körülmények között végez-
hessék munkájukat.

Ezekkel a szavakkal is köszön-
tötte Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere május 31-én a Vá-
rosi Pedagógus Nap alkalmából 
a megyeszékhely tanítóit, taná-
rait, óvodapedagógusait a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
márványtermében.

– Szeretnénk, hogy a szek-
szárdi gyermekek minden lehe-
tőséget megkapjanak sikeressé 
válásuk érdekében – nyomaté-
kosította Ács Rezső a városve-
zetés szándékát. „Megváltozott 
a gyerekek hozzáállása” a pe-
dagógusok munkájához, ebből 
fakadóan a tanároknak komoly 

kihívásokkal kell szembe néz-
niük – amellett, hogy sokszor 
plusz munkát kell végezniük es-
ténként, vagy hétvégén. Ezeket 
a kihívásokat meg kell tanulni 
kezelni.

Hangsúlyozta, a gyerek visel-
kedéséért nem feltétlenül ő a 
hibás, mert sokszor „otthonról 
nem tudott mást hozni”. Ilyen-
kor nő meg az óvoda és iskola 
szerepe, ahol felismerik és se-
gítenek a speciális eseteken. 

Ennek is köszönhetően válhat 
egy nehéz körülmények közül 
érkező gyermek sikeres felnőt-
té, amelynél nagyobb elismerés 
nincs egy pedagógusnak.

A nehézségek, kihívások mel-
lett számtalan siker is akadt: hi-
szen jó pár szekszárdi diák ért 
el komoly eredményt országos, 
vagy nemzetközi versenyen, 
amely bizonyítja, hogy vannak 
tehetséges gyerekek Szekszár-
don – mondta Ács Rezső. A 

sikerekért ugyanakkor a pol-
gármester szerint sokat kell dol-
gozni, s azokhoz a pedagógusok 
munkájára is szükség van.

 – Számíthattok ránk és mi is 
számítunk a munkátokra, segít-
ségetekre a jövőben is – jelen-
tette ki a városvezető, aláhúzva: 
a jól működő oktatásban közös 
a felelőssége a pedagógusoknak 
és az önkormányzatnak.

A város részéről ezért komoly 
beruházások, fejlesztések való-
sulnak meg e téren a követke-
ző két évben is. Több iskola és 
óvoda újul meg, megteremtve 
ezzel a minőségi nevelés-okta-
tás feltételeit. Ács Rezső egyút-
tal jó pihenést kívánt a nyárra 
a pedagógusoknak, akik a koc-
cintást követően Malek Andrea 
és zenekara műsorát hallhat-
ták. Az énekes-előadóművész 
egy modern köntösbe bújtatott 
népdalcsokorral érkezett Szek-
szárdra.  Gy. L.

Rubin diplomát vehetett át a 90 esztendős Tanító
A Pécsi Tudományegyetemen 
május 26-án rendezett Peda-
gógusnapi Ünnepi Szenátusi 
Ülés keretében a PTE-n és jog-
elődeiben 50, 60, 65 és 70 éve 
diplomát szerzett hallgatók 
vehettek át oklevelet.

Az egyetem szenátusa ünnepség 
keretében köszöntötte az idős 
pedagógusokat. Diplomaszerzé-
sük jubileuma alkalmából, több 
mint fél évszázadon keresztül a 
szakmájukban végzett munká-
juk elismeréseképpen jubileum 
díszoklevelet adományozott az 
egykori hallgatóknak.

Tolna megyéből a 90 eszten-
dős Kurucz Antalné nyugalma-
zott tanító, pszichopedagógia 
szakos tanár, megyei vezető 
szakfelügyelő részült elismerés-
ben, aki első oklevélszerzésének 
70. évfordulóján rubin díszok-
levelet vehetett át az egyetem 
rektorától, dr. Bódis Józseftől. 
Az ünnepeltek közül ő volt a 
legidősebb pedagógus.

Kurucz Antalné Takács Ro-
zália a dombóvári tanítónő-
képzőben szerzett népiskolai 
tanítói oklevele átvétele után 
néhány hónappal, 1948. ok-
tóberében tanyasi iskolákban 
(Szakcs-major, Nak-Nosztány 
puszta) kezdte el pedagógusi 
pályafutását, majd rövid ideig 
Majoson, Nagymányokon és 
Iregszemcsén is dolgozott.

Kölesd-Borjádon 1952-től 
1959-ig igazgató-tanítói beosz-
tásban alsó tagozatos összevont 
osztályokat tanított és népmű-
velő munkát végzett a borjádi 
fiatalok körében. Ez követően a 
Gyönki Általános Iskola és Szak-
munkásképző pedagógusaként 
végzett innovatív munkát: ipari 
iskolások osztályfőnöke volt, a 
hátrányos helyzetű gyermeke-
ket felkarolta, részt vállalt az új 
diákotthon megszervezésében, 
s országos hírnevet szerzett az 
egész napos nevelés komplex 
programjának kidolgozásában és 
magas színvonalra emelésében. 

Megyei vezető szakfelügye-
lőként került Szekszárdra, ahol 
a tanítók alap és komplex to-
vábbképzéseinek megszervezése 
hozott sikereket számára. Segí-
tőtársa és a tapasztalatait átadó 
munkatársa lett a tanítóknak. A 
pszichopedagógia szakos tanári 
diploma átvételét követően – a 
szakfelügyelői munka mellett – 
részt vett a Tanítóképző Főisko-
la alapításában és az oktatásban. 
Tanított a Garay gimnáziumban, 

de alapító tagja volt az 5. számú 
Általános Iskolának is. Munkáját 
1982-ben „Kiváló pedagógus ki-
tüntetéssel ismerték el. 

Borjádi és gyönki tanítványai 
Pedagógus Napon évről-évre 
tisztelettel köszöntik nevelőjü-
ket, a Tanító nénit. Így volt ez 
idén június 2-án is, amikor ün-
nepség keretében sok tanítvá-
nya és családja körében köszön-
tötték a 90 éves, rubin diplomás 
Kurucz Antalnét.   SZV

Arany Katedra Díj
A pedagógusnapi ünnep-
ségen a PTE rektora Arany 
Katedra Díjat adományo-
zott azoknak a főiskolai és 
egyetemi oktatóknak, így 
prof. dr. Horváth Bélának, 
a PTE KPVK dékánjának, 
akik kiemelkedő oktató-ne-
velő munka mellett jelentős 
eredményeket érnek el a te-
hetséggondozás területén is.

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
június 11-től június 15-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03419)

MENÜ Június 11. Június 12. Június 13. Június 14. Június 15.

„A”
1050 Ft

Lencseleves 
gazdagon

Paradicsom-
leves Tarhonyaleves Brokkolikrém-

leves Kertészleves

Csokis
gombóc

Tavaszi
rizseshús, 

cékla

Zöldborsó-
főzelék, 
rántott

csirkemell

Bolognai 
spagetti,

sajt

Sült csirke-
comb, 

hagymás tört 
burgonya,

savanyúság

„B”
1050 Ft

Lencseleves 
gazdagon

Paradicsom-
leves Tarhonyaleves Brokkolikrém-

leves Kertészleves

Paradicsomos 
káposzta,

sült oldalas

Csülök 
Pékné módra,

savanyúság

Zöldséges 
marharagu, 
burgonyás 

nudli

Óvári
sertésszelet, 
friss saláta, 

öntet

Rántott sajt, 
rizs, tartár-

mártás

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott sertés-
borda, sonkás 

jázmin rizs, 
vegyes vágott 

savanyúság

Rántott sertés-
borda, sonkás 

jázmin rizs, 
vegyes vágott 

savanyúság

Rántott sertés-
borda, sonkás 

jázmin rizs, 
vegyes vágott 

savanyúság

Rántott sertés-
borda, sonkás 

jázmin rizs, 
vegyes vágott 

savanyúság

Rántott sertés-
borda, sonkás 

jázmin rizs, 
vegyes vágott 

savanyúság

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Roston csirke-
combfilé,

mediterrán 
tésztasalátával

Roston csirke-
combfilé,

mediterrán 
tésztasalátával

Roston csirke-
combfilé,

mediterrán 
tésztasalátával

Roston csirke-
combfilé,

mediterrán 
tésztasalátával

Roston csirke-
combfilé,

mediterrán 
tésztasalátával

Mi a webjogsi? 
A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely 
a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind 
a tanulásban, mind az ügyintézésben – a lehető legtöbb 
internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb 

rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató (03427)
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Kulturális pezsgés járja át a várost június 23-án
Zavarba ejtően gazdag prog-
rammal várják a vendégeket 
június 23-án, a megyeszék-
helyen: szombat este és éjjel 
rendezik ugyanis a Múzeu-
mok Éjszakáját, de ekkor tart-
ják a Szent László Napot is.

A Szent Iván éjjeléhez legkö-
zelebb eső szombaton esedé-
kes Múzeumok Éjszakája idén 
egybe esik a város védőszentje, 
Szent László ünnepével. A köz-
reműködő intézményeknek kö-
szönhetően június 23-án pazar 
programkínálat várja az érdek-
lődőket Szekszárdon.

A megyei múzeumban tar-
tott sajtótájékoztatón dr. Haag 
Éva alpolgármester úgy fogal-
mazott: ezen a napon egyfajta 
„kulturális pezsgés” járja majd 
át a várost. A zavarba ejtően 
gazdag programsorozat ösz-
szeállításában közreműködők 
közül elsőként Ódor János be-

szélt a Múzeumok Éjszakájának 
„forgatókönyvéről”. A megyei 
múzeum igazgatója a sok-sok 
programból a főépületben 20:00 
órakor nyíló új tárlat, a „Hábo-
rútól háborúig. Képes várostör-
ténet 1918–1945” című időszaki 
kiállítás megnyitóját emelte ki.

A Vármegyeházi kiállító tér-
ben a „Koszovói és sárközi hím-
zés” tárlathoz kapcsolódóan 

táncházzal is várják az érdeklő-
ket, míg a Babits emlékházban 
a 70 éve született Baka Istvánra 
emlékeznek barátai.

A programok, így az MNL 
Tolna Megyei Levéltára rendez-
vényei is egy karszalaggal (300 
Ft) látogathatók. Dr. Várady Zol-
tán igazgató elmondta, a levéltá-
ri séták mellett előadásokkal és 
kiállításokkal várják az érdeklő-

dőket. Az IIlyés Gyula Megyei 
Könyvtár programjai közül Lieb-
hauser János igazgató a pincétől 
a padlásig tartó sétákat említette, 
de a „megbocsájtás napján” lesz 
ingyenes beiratkozás is.

Zsikó Zoltán, a Babits Mihály 
Kulturális Központ ügyvezetője 
a Szent László Napról szólva el-
mondta: a hagyományos „Szek-
szárd íze” pörköltfőző verseny 
17:00 órakor indul a Béla király 
téren, majd 18:00 órától dr. Bíró 
László püspök tart szabadtéri 
szentmisét a Szent János és Pál 
kápolna szomszédságában.

A Magyar Bor Napján szer-
vezett Koccintásra 20:00 órára 
várják a szekszárdiakat, akik he-
lyi termelők boraival emelhetik 
magasba poharaikat a borvidék 
sikerére. A Szent László Nap 
Zséda 21:00 órakor kezdődő kon-
certjével zárul a Béla király téren, 
ahol étkes sátrak és kézművesek 
is várják a vendégeket.  SZV

Nem halványul Baka István emléke szülővárosában
Huszonöt éve hiányzik a szek-
szárdi közéletből Baka István, 
aki idén lenne 70 éves. A sze-
repjáték-költészet és a költői 
képalkotó technika egyik, ha 
nem legmarkánsabb képvise-
lőjének személye ezer szállal 
kötődik a megyeszékhelyhez.

„Valamennyi megemlékezés al-
kalmat ad arra, hogy közelebb 
hozzuk a költészetét, irodalmát a 
köztudathoz” – hangsúlyozta Or-
bán György a Baka István (1948. 
július 25. – 1995. szeptember 20.) 
nevét viselő alapítvány kuratóri-
umának elnöke az emlékév prog-
ramjairól május 30-án, a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeumban 
tartott sajtótájékoztatón. 

Az alkotó 1995-ös halálát kö-
vetően a felesége és gyermekei 
által létrehozott alapítvány szá-
mos kötetbemutatón, előadóes-
ten, hangversenyen, kiállításon, 
versmondó versenyen, felolva-

sóesten, művészeti táboron és 
rendhagyó irodalomórán van 
túl, de kötetekkel is tisztelegtek  
Baka személyének.

Az eltelt időszakban Baka 
monográfiák is napvilágot lát-
tak, korunk technikai fejlődésé-
nek lenyomata pedig az a hon-
lap (www.baka.hu), amely mind 
gazdagabb képet mutat az alko-
tóról – ajánlotta a megjelentek 

figyelmébe Orbán György az 
adatbázist.

A jövőt illetően Baka István 
életművének középiskolai „ta-
níthatóságát” tűzte ki célul az 
alapítvány, amely egy pedagó-
gus-továbbképzés akkreditálá-
sát követően válhat valósággá. 
Mindemellett a Baka István Ál-
talános Iskolával is folytatnák a 
művészeti táborok szervezését.

Baka István emléke előtt idén 
számos rendezvénnyel tiszte-
legnek: június 30-án zárul egy 
esszépályázat, amelyre középis-
kolások és egyetemisták jelent-
kezését is várták. Június 23-án, a 
Múzeumok Éjszakáján pódium-
beszélgetést rendeznek a Babits 
Emlékházban.

Július 25-én születésnapi 
megemlékezést tartanak az alsó-
városi temetőben. Szeptember 
14-én a megyei múzeum könyv-
tártermében szerveznek íróta-
nácskozást, míg október 18-án 

a Vármegyeháza díszterme ad 
otthont egy Baka István, Lányi 
Péter emlékhangversenynek.

„Én itt vagyok – üzenet 
Új-Huligániából” címmel Kár-
pát-medencei vers-, énekelt 
vers- és prózamondó verseny és 
műhely lesz október 20–21-én a 
kulturális központban. A Baka 
iskolában szeptember 18-án 
4. osztályosok vetélkedője zaj-
lik majd az alkotó életéről, míg 
másnap faültetéssel egybekötött 
irodalmi műsort tartanak. Szep-
tember 20-án Baka István sírjá-
nál koszorúznak és szerveznek 
irodalmi műsort. Ugyanezen a 
napon Kis Pál Istvánnal rendha-
gyó irodalomórán vesznek részt.

Október 25-én Baka István 
Művészeti Versenyt tartanak, 
ahol a vers- és prózamondás, a 
kommunikáció, a szövegalko-
tás és az ének kategóriájában 
vetélkednek 3-8. évfolyamos 
diákok.   Gy. L.
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Koncerttel gyűjtött zenepavilonra a Rotary
Jótékonysági koncerttel ün-
nepelte 20. születésnapját a 
Rotary Club Szekszárd. A gyűj-
tés természetesen – ahogyan 
azt már megszokhattuk – nem 
öncélú: a Rotary Szekszárd ez-
úttal zenepavilont álmodott 
a városba. Ennek apropóján 
hirdettek jótékonysági hang-
versenyt május 31-re. 

A Rotary Club Szekszárd már 
számtalan kezdeményezés 
mögé állt oda a megyeszékhe-
lyen. Nekik (is) köszönhetően 
újult meg például a Kilátóról a 
városra tekintő három kereszt, 
aztán ott van a Munkácsy utcai  
és Remete forrás csobogója. 

Ezúttal egy zenepavilont ál-
modott a városba a szervezet. 
Volt már ilyen Szekszárdon, 
imádták is az emberek, így vár-
hatóan a zenekedvelő közönség 
nagy örömmel veszi majd bir-
tokba azt, ha elkészül. Hogy az 
álom valóra is váljon, a Rotary 
gyűjtésbe kezdett.

A rotarysták saját pénzükből 
fedezik a club működési költsé-
geit, emellett munkájuk is ön-
kéntes, így garantálják, hogy az 
adományok száz százaléka célba 
ér. Nincs ez másként a tervezett 
Zenepavilonnal sem.

A Rotary Club Szekszárd 20. 
születésnapja alkalmából várta 
a zenekedvelő közönséget má-
jus 31-én a Művészetek Házá-
ba. A jótékonysági koncerten a 
szekszárdi Liszt Ferenc Zeneis-

kola művésztanárait, tehetséges 
növedékeit, valamint a Rotary 
által támogatott vendégművé-
szeket hallhatta a közönség.

Adományozni nem csak a 
helyszínen lehetett – az ajánlott 
összeg 1500 forint volt –, már 
korábban is érkezett adomány 
a zenepavilonra, így a szekszár-
diak közös összefogása nyomán 
közelebb került a város a meg-
valósításhoz. 

 - mwj -

A polgármester is gratulált a világversenyre utazó diáknak
Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere hivatalában 
köszöntötte a múlt héten a 
Stockholmi Ifjúsági Víz Díj 
magyarországi döntőjének 
nyertesét, Rappay Bencét és 
felkészítő tanárát, Barocsai 
Zoltánt. 

Mint  azt megírtuk Bence, az 
I. Béla Gimnázium diákja a 
„Dombvidéki vízgazdálkodás 
és fejlesztési lehetőségek a Csa-
tári-völgyben” című projektjé-
vel lett első, s így ő képviselheti 
majd hazánkat a nemzetközi 
verseny stockholmi döntőjé-
ben augusztus 25. és 30. között. 
Bencének Áder János köztársa-
sági elnök személyesen adta át 
a díjat a múlt hét hétfőn a Sán-
dor-palotában.

A gimnázium végzős tanulója 
Ács Rezső polgármesternek el-
mondta: komplex vizsgálatok, 
többek között helyszíni mérések 
és laboratóriumi vizsgálatok, 
valamint kérdőíves felmérés 

nyomán jutottak el a javasolt 
megoldáshoz.

Rappay Bence – aki közgaz-
dasági területen szeretne tovább 
tanulni – tudatta, a megoldás 
öt kisebb, összesen 10 hektár 
vízfelületű tó, illetve víztározó 
létrehozása lenne, amit a patak 
felduzzasztásával lehetne elérni. 
Emellett a talajerózió csökken-
tése érdekében teraszokat és 
sáncokat kellene kialakítani a 
völgyben.

Hangsúlyozta, ha létrejönné-
nek a tavak, víztározók, azzal a 
Csatári-völgy egészében szava-
tolni lehetne a stabil talajvíz-
szintet, talajnedvességet, mely 
évtizedekre biztosíthatná a sző-
lőtermesztés és az egyéb mező-
gazdasági tevékenységek jövőjét 
a területen.

Ács Rezső polgármester tu-
datta, mivel a tapasztalatok 
és előrejelzések szerint egyre 
melegszik a klíma, minden-

képpen érdemes foglalkozni a 
víztározók létrehozásával, mely 
igen gyakorlatias javaslat a diák 
részéről. Hozzátette, a terület 
tulajdonosainak hozzáállása 
kérdéseket vet fel. Mint mondta, 
meg kell vizsgálni az elképzelt 
tavak hasznosítási lehetőségeit, 
valamint szakemberekkel is át 
kellene gondolni a műszaki, ki-
vitelezési kérdéseket. Ács Rezső 
úgy fogalmazott, ha működőké-
pes lenne a megoldás, akkor az 
esetleg Szekszárd más részein is 
alkalmazható volna.

Barocsai Zoltán felkészítő 
tanár felhívta a figyelmet, hogy 
Bence az elmúlt az elmúlt évek-
ben tíz országos helyezést ért el 
kutatásaival. Hozzátette, diák-
ja két évvel ezelőtt ugyanezen 
a versenyen 3. helyezett lett. 
Eredményei közül kiemelte to-
vábbá, hogy az idén ugyanezzel 
a projekttel bronzérmet szerzett 
Szerbiában, a 25. Fiatal Tudósok 
Nemzetközi Konferenciáján. 

 S. V.

Falánk idő
Turczi István kortárs költő 
vendégeskedett Szekszárdon 
május 30-án az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtárban. 

Szekszárdon a „Fantázia és 
Fúga, avagy beszélgetések 
Turczi Istvánnal” című kötetet 
ismerhették meg az érdeklő-
dők. A költővel Berka Attila, a 
Spanyolnátha és a kötet szer-
kesztője beszélgetett. Az inter-
júkötet igyekszik visszaadni 
Turczi egyedülálló stílusát és 
bemutatni életét. Az életmű in-
terjút Gáspár György, a Petőfi 
Irodalmi Múzeum főmúzeoló-
gusa készítette „lassú, csöndes, 
visszafogott” stílusban.

„Az ember találkozik önma-
gával” – mondta az interjúkról 
a József Attila- és Prima Pri-
missima díjas költő, a Parnassus 
folyóirat és kiadó alapító főszer-
kesztője. Szekszárdon ebből és 
Turczi István egyéb műveiből 
kaphatott ízelítőt a közönség. 
 - mwj -
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ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03423)

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

(03418)
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Hála gála az Önkéntesek Napján
Idén is megrendezte a hagyo-
mányos Önkéntesek Napját és 
a Hála Gálát a Mentálhigiénés 
Műhely, a Szekszárdi Civil Ke-
rekasztal és Szekszárd város 
önkormányzata, június 1-én.

A programra évről-évre sokan 
látogatnak el, a fellépők és a kö-
zönség egyaránt aktív részese az 
eseménynek. Idén is benépesült a 
Babits Mihály Kulturális Központ 
előtti sétány, azaz a Szent István 
tér a hónap első napján. Az Ön-
kéntesek Napján a Szekszárd ön-
kéntesei, civil szervezetei nagyon 
aktívak. Nem csoda ez, hiszen a 
civilek egész évben lelkesen vég-
zik választott tevékenységüket.

Az Önkéntesek Napját Csil-
lagné Szánthó Polixéna, a Hu-

mán Bizottság elnöke nyitotta 
meg. Az eseményen bemutat-
kozott többek között a Ge-
menc TáncSport Egyesület, a 
Szívküldi Dalkör, a Baka István 
Általános Iskola zenés-labdás 
tánccsoportja, a Szekszárdi 

Magyarnóta Klub, az Iberi-
can Táncegyesület, de ott volt 
a Szekszárdi Gitárkvartett is, 
hogy csak néhányat említsünk 
a fellépők közül.

A bemutatók sorát a Hála 
Gála követte, ahol átadták a 

Szomjú-díjat. Az elismerést 
először 2003-ban vehették ár az 
arra érdemesek. A díjjal a szek-
szárdi lakatosmester, Szomjú 
György előtt tisztelegnek, aki 
tevékenységével hatalmas tisz-
teletet vívott ki a XIX. század 
végén. A szakma elismert mes-
tere volt, emellett híres volt ön-
zetlenségéről.

A díjjal Szekszárd az áldo-
zatos, önzetlen munkát köszö-
ni meg a díjazottaknak. Idén 
Szomjú-díjat vehetett át a Nők 
Szekszárdért Egyesület és dr. 
Horváth Marcell, a Tolna me-
gyei nyugdíjas szervezetek ér-
dekszövetségének elnöke. A 
nap a Mody Blues Band hála 
koncertjével zárult. 

 - mwj -

„Ne gyújts rá! A cigi égő!”
Egészségügyi felmérés, több-
féle szűrővizsgálat zajlott 
többek között szombaton a 
Prométheusz parkban.

Egy szekszárdnyi ember életét 
követeli közvetlenül a dohány-
zás évente hazánkban, ezért 
rendezett „Ne gyújts rá! A cigi 
égő!” címmel dohányzásmentes 
napot a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház Egészségfejlesztő 
Irodája, a CORA Egészségvédő 
Alapítvány, a szekszárdi önkor-
mányzat és a Polip Egyesület 
együttműködésével szombaton, 
Szekszárdon.

A rendezvény iránt már dé-
lelőtt volt érdeklődés: akad-
tak, akik a Garay gimnázium-
ban kosárlabdáztak, mások 
ugyanitt az előadásokra voltak 
kíváncsiak, egy csapat pedig 
kerékpáros felvonulást tartott 
a városban.

Szűrővizsgálatokat a Promét-
heusz parkban végeztek a kór-
ház dolgozói, illetve az őket 
segítő önkéntes diákok. Az erre 
az alkalomra speciálisan felsze-
relt buszban például érszűkület 
mérést és légzésfunkciós vizsgá-
latokat végeztek, de felmérték az 

ütőér-rendszer, az artériák álla-
potát is.

Dr. Benczúr Béla címzetes 
egyetemi docens, a Balassa Já-
nos Kórház osztályvezető főor-
vosa, kardiológus diabetológus, 
hypertonia- és koleszterin-spe-
cialista, a CORA Egészségvédő 
Alapítvány kuratóriumának 
soros elnöke – egyúttal a ren-
dezvény fő szervezője – örömét 
fejezte ki, hogy a gimnázium-
ban és a városban segítőkész 
partnerekre találtak.

A dohányzásmentes nap ön-
kéntesei zöld, a sportolók fehér-
ben, az egészségügyi dolgozók 
jellemzően pirosban pólóban 
vettek részt az eseményen. Ez 
utóbbi szín a nők egészségére 
is ráirányította a figyelmet. Dr. 
Benczúr Béla tájékoztatása sze-
rint ugyanis több nő hal meg 
szívbetegségben, mint férfi, er-
ről azonban kevesen tudnak. Az 
előadásokon szó volt a szív-ér-
rendszeri, légzőszervi, dagana-
tos betegségek és a dohányzás 
összefüggéseiről, volt újraélesz-
tési tréning, egy korábbi erős 
dohányos pedig arról beszélt, 
miként szokott le a cigarettáról.  
 SZV

Két évtized fiatalokkal, fiatalokért

Húsz éves a Polip Ifjúsági 
Egyesület. A jubileumot ze-
nével ünnepelték a fiatalok: 
a Prométheusz Parkban több 
zenekar lépett színpadra a 
hagyományos Nyárnyitó bu-
lin, június 2-án. 

A Polip Ifjúsági Egyesület 20 
éve működik Szekszárdon. Két 
évtizede adnak teret és helyet 
a város és a környék fiatalja-
inak. A 20. szülinapot a ha-
gyományos Nyárnyitó bulival 
ünnepelték. Június 2-án vár-
ták a fiatalokat a Prométheusz 
Parkba.

„Szia Szekszárd! Kezdjük meg 
együtt a nyarat!” – szólt a leg-
népszerűbb közösségi oldalon az 
egyik zenekar invitálása. A fia-
talok ezúttal nem csak közösségi 
oldalon voltak aktívak, hanem a 
való életben is, hiszen rengete-
gen vettek részt a Nyárnyitó bu-
lin, ahol ifjú tehetségek léptek 
színpadra. Ott volt az Odol Ar-
rano, a The Fifth Page, a HuMen 
official és az Idióták zenekar is. 
Az eseményen minden évben 
részt vesz a RÉV Szekszárd, idén 
is vittek az eseményre magné-
ziumos vizet, hogy lendületben 
tartsák az ifjúságot.  - mwj -

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/
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Június 3-ai rejtvényünk megfejtése: Federico García Lorca, Bernarda Alba háza
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kun Etelka. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését június 14-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Mi erősek pedig tartozunk az-
zal, hogy az erőtlenek gyenge-
ségeit hordozzuk…” 
 (Római levél 15,1)

Mi erősek! – oh, milyen nagy-
képűnek tűnő szavak ezek, s 
milyen sok huncut és hazug 
pöffeszkedés, diktatúra és má-
sokat rabságba kényszerítő ál-
mosoly és békekötés hangzatos 
magabiztossága csendül ki be-
lőle. Óh, milyen fájón szólnak 
a hangok, hiszen a gyengék, 
a kicsik, a vesztesek hátán, 
agyán és halántékán csattan-
tak egykor és manapság is nem 
egyszer.

Az erősek szava szent, aka-
rata érvényes, szándéka meg-

kérdőjelezhetetlen – határvonal 
meghúzása, családok és szívek 
szakadása, a testvér idegenné 
válása semmiség, bagatell dolog, 
a gyengék jussa.

„Mi erősek pedig – tartozunk 
...” – mondja, hiszi és teszi Pál. 
Mert a hatalom, az erő kötelez – 
a MÁSIK felé. Az erősek „jussa” 
a lehetőség a jóra, az odafordu-
lásra, a lehajlásra, a felemelésre. 
Így mondja: „... tartozunk azzal, 
hogy az erőtlenek gyengeségeit 
hordozzuk.”

Manapság, s régente is így 
volt, az adósság terhet jelent, 
szabadulni vágyik az ember tőle. 
A kölcsön kapott érték kötelez 
arra, hogy legalább olyan érték-
ben, ha nem jobban, kerüljön 

vissza ahhoz, aki adta. Nyűg és 
szenvedés kötődik e szóhoz. 

Ám mennyire szép ez a tar-
tozás mennyei ízzel! Végtelen 
nagy ajándékot kap az ember: a 
mindenség Ura odahajol az ele-
setthez, a semmihez, a porhoz, 
hogy élete leheletével emberré 
tegye. Formálja, dédelgeti, ne-
veli és alakítja azért, hogy azzá 
váljon, Aki. Szabad emberként, 
felelős és istenképű örömmel 
élhet, formálhatja a világot és 
teheti szebbé, jobbá. Ez a sza-
badság – amit ajándékba, s nem 
kölcsön! kaptunk –, ez kötelez el 
bennünket arra, hogy a felénk 
kinyújtott kezet megragadva 
sajátunkat nyújtsuk ki. A mel-
lénk térdelő szeretetet elfogadva 

odatérdeljünk mások mellé. Az 
értünk kereszten görnyedő Úr 
vérében meggyógyultan, gerin-
cesen megálljunk a meggörnyed-
tek mellett. A testvérré lett Fiú 
szavait hallva, örömhírt vivőkké 
váljunk.

Furcsán fájó, de hívó párok:
100 éve – ma; Trianon – nem-

zeti összetartozás; az erősek 
gyengesége – a gyengék ereje; 
diktatúra – hit; bosszú – re-
ménység; uralom – szolgálat; ő 
– én; én – te; mi – Ő. 

„Én erős … (név), pedig tar-
tozom azzal,hogy az erőtlenek 
gyengeségeit hordozzam, és ne 
a magam kedvére éljek.” Ámen!  
 Kaszóné Kovács Karola

 református lelkipásztor

Szünetel a
tüdőszűrés

A Tolna Megyei Balassa János 
Kórház értesíti a lakosságot, 
hogy a Tüdőszűrő Állomás fel-
újítása miatt 2018. június 18. 
és 22. között szünetel a lakos-
sági tüdőszűrés Szekszárdon.

Kérjük, hogy akinek tüdőszű-
rési eredménye ebben az idő-
pontban járna le, az június 18. 
előtt végeztesse el a vizsgálatot!

Rendelési idő: hétfőn 08:00-
tól 16:00 óráig, keddtől pénte-
kig 08:00-tól 13:30-ig. A leállás 
az eredménykiadást nem érinti.
Megértésüket és együttműkö-
désüket köszönjük!

89. Ünnepi Könyvhét 
a Tolna Megyei Illyés Gyula 

Könyvtárban

2018. június 11. (hétfő)
17:00 Környezettudatos és ta-
karékos háztartási ötletek Nagy 
Rékától, Ökoanyutól
2018. június 13. (szerda)
16:00 Faragó Laura Kossuth-dí-
jas népdalénekessel Gacsályi Jó-
zsef beszélget
17:00 Gutai István Kocsikerék 
a nyakcsigolyán című kötetének 
bemutatója

Szeretettel fogadják Újváros új gyógyítóját
„Igazán jó orvos csak az le-
het, aki a dolgok mélyére 
hatol” – így beszélt valaha 
egy regényírónk. A megálla-
pítás kétségkívül fennáll egy 
olyan emberre nézve, aki ma-
napság Újvárosban gyógyít, 
küzd az ott lakók egészségé-
ért, jobb közérzetéért.

Már az első telefonbeszélgeté-
sünk alkalmával alaposság, em-
berközpontúság áradt dr. Tusori 
Magdolna válaszaiból, megerő-
sítve korábbi feltételezésem. Az 
újvárosi körzet új háziorvosának 
gyermekkora egy alföldi sváb fa-
luhoz, Császártöltéshez kötődik.

– Középiskolába a bajai III. 
Béla Gimnáziumba jártam, az 
orvosi egyetemet Szegeden vé-
geztem. Szekszárdra a rezidens-
képzés ideje alatt kerültem, ahol 
először neurológiából szereztem 
szakvizsgát – meséli. – A Szek-
szárdi Járási Hivatal járási tiszti 
főorvosaként dolgozhattam, 
de hiányzott a betegellátás, és 
Szekszárdon éppen betöltetlen 
volt egy felnőtt háziorvosi pra-
xis. Úgy döntöttem, megpróbá-
lom – mondja az időközben 
háziorvostanból is szakvizsgát 
szerzett doktornő.

 
– Miként élte meg a szakmán 

belüli váltást?

– A változások eddig csupa 
pozitívumot hoztak az életem-
be. Sok ismerős, barát és nem 
utolsó sorban tapasztalat az, 
amivel gyarapodhattam.

– Hozzávetőleg hány fő tarto-
zik a praxisához?

– Nagyjából 1300 betegem 
van, s naponta átlagosan negy-
venen fordulnak meg rende-
lésünkön. A Wigand tér 1. 
szám alatti rendelőnk felújítás, 
átalakítás alatt áll, erre az idő-
re átköltöztünk a Szent István 
Házba. A rendelési időnk és el-
érhetőségünk a korábbi maradt.

– Korosztályi szinten milyen a 
megoszlás?

– Kezdetben a páciensek na-
gyobb részben az idősebb gene-

rációhoz tartoztak. Az utóbbi 
egy-két évben viszont a fiata-
labb betegek is bejelentkeznek 
hozzánk, gyakran családostól.

– Miként látja az elmúlt pár 
esztendő tükrében a háziorvosi 
szakma megbecsülését?

– Pályázat útján rendelőket 
újítanak fel, s ezt pozitív és szük-
séges dolognak tartom. Ugyan-
akkor a túlzott adminisztráció 
sok időt és energiát vesz el a 
tényleges betegellátástól. Megy-
győződésem, hogy a járóbeteg 
ellátásról nagy terhet venne le a 
kevesebb adminisztráció – s így 
a várólisták is csökkennének –, 
ha az alapellátásban dolgozók a 
háziorvosláson kívül az egyéb 
szakvizsgájukkal szerzett jogo-
sultságaikat is használhatnák. 

Gondolok itt például a szakor-
vosi javaslat alapján felírható 
készítményekre, elrendelhető 
vizsgálatokra és kezelésekre. 
Úgy látom, az orvosi hivatást 
nagyobb megbecsüléssel – nem 
feltétlenül anyagi, mint inkább 
erkölcsi –, kevesebb bürokráci-
ával, valamint az oktatási rend-
szer újabb kihívásokhoz történő 
igazításával vonzóbbá lehetne 
tenni.

– Akadt mostanában valami-
lyen kedves, vidám esete?

– Humoros szituációk gyak-
ran előfordulnak. Egy alka-
lommal például egy idős, na-
gyothalló betegem – miután 
a vizsgálatot végigüvöltöztem 
vele, hogy megértsük egymást – 
elköszönés előtt elővette a halló-
készülékét és berakta a fülébe...

– Újváros sajátos, szinte ta-
pinthatóan emberi léptékű kö-
zeggel bír. Így érzi Ön is? 

– Három éve dolgozom itt 
háziorvosként. Szekszárdra is 
mondják, hogy „egy nagy falu” 
– Újvárosra ez különösen igaz. 
Egy kisebb közösség, ahol szin-
te mindenki ismeri a másikat. 
A páciensek nagy szeretettel fo-
gadtak, amiért hálás vagyok. Az 
asszisztensem, Vargáné Knor 
Ildikó már 23 éve dolgozik a 
körzetben, így az ő tapasztalata 
is óriási támogatás számomra.  
 - gyimóthy -
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Közös tekerés a békenagykövettel

Zelei József kerékpáros béke-
nagykövet járt az elmúlt hé-
ten Szekszárdon. A sportem-
ber túrája során az egészséges 
életmódot népszerűsíti, de a 
bringás közlekedés biztonsá-
gára is felhívja a figyelmet.

Zelei József tizenötödik éve 
kerekezik a békéért, 2004-től 
bejárta Európa minden orszá-
gát, letekert 80 ezer kilométert, 
érintve öt kontinens száz álla-
mát. A békenagykövet 2014-től 
a magyar hősök és az I. világhá-

ború centenáriumának emléké-
re biciklizik, 2016-ban fogadta 
Ferenc pápa is. Idén május 23-
án indult országjáró béketúrá-
ra, mely során felkeres minden 
megyeszékhelyet. Útja során a 
sportot, az egészséges életmó-

dot népszerűsíti, és felhívja a 
diákok figyelmét a biztonságos 
kerékpáros közlekedésre.

Június 1-én a polgármesteri 
hivatalban találkozott Ács Re-
zső polgármesterrel, aki ellátta 
kézjegyével és a város pecsétjével 
„A magyarok békekönyvét”. Ezt 
követően stílszerűen kerékpárra 
pattantak, és a Baka István Álta-
lános Iskola diákjaival és tanára-
ival az intézményig tekertek.

Az iskola udvarán aztán előbb 
egy juhar békefát ültettek el kö-
zösen, majd Zelei József rövid 
előadást tartott a biztonságos 
közlekedésről a Baka suli tanu-
lóinak, akik kerékpáros ügyes-
ségi pályán is lemérhették felké-
szültségüket.  SZV
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Zsinórban harmadszor lett bajnok a Szekszárd AC
A nőknél a címvédő Szek-
szárd AC, a férfiaknál pe-
dig a Celldömölk nyerte az 
asztalitenisz Extraliga Szek-
szárdon rendezett négyes 
döntőjét.

Kék asztalok a városi sport-
csarnok küzdőterét lefedő 
piros borításon – látványnak 
sem volt utolsó az elmúlt hét-
végi országos asztalitenisz csa-
patbajnokságon. A külcsínnek 
megfelelő volt a belbecs is. A 
külföldön játszó magyarokat 
leszámítva a legjobb hazai já-
tékosokat láthatta a közönség: 
például a válogatott Madarászt 
a Szekszárd AC-ben, vagy Per-
ger Szandrát és Fazekas Máriát 
a rivális Budaörsből. A férfi-
aknál a Celldömölk színeiben 
asztalhoz álló Szita Mártont és 
Fazekas Pétert, a címvédőként 
érkező Pécsből pedig Demeter 
Gyárfást emelhetnénk ki.

A sportág eseményeit álta-
lában jellemző gyér látoga-
tottsággal szemben Szekszár-
don száznál is több nézőt is 
vonzott a két napon át zajló 
Extra Liga négyes döntő. Eb-
ben nagy része volt a Celldö-
mölkről érkező közel harminc 
fős szurkoló tábornak, amely 
asztalitenisz eseményen ritkán 
látható jó hangulatot teremtett 
a hétvégén.

A szombati elődöntőkből – a 
papírformának megfelelően – 
az Orosházát 7:0-ra „elgázoló” 
címvédő Szekszárd AC és a fő-
városi Erdért ellen 6:1-re dia-
dalmaskodó Budaörs került a 
vasárnapi fináléba. Az alapsza-
kasz két sima szekszárdi sike-
re után nem ígért különösebb 
izgalmakat a döntő, különösen 
azután, hogy az első három 
partit követően 3:0 volt az állás 
hazaiak javára.

Mielőtt azonban a Türei Fe-
renc–Szily György edzőpáros 
végképp hátradőlhetett volna, a 
SZAC színeiben utolsó meccsét 
játszó, a világranglistán az első 
ötvenben jegyzett orosz Poli-
na Mihajlova Pergel után nagy 

meglepetésre Fazekastól is kika-
pott. Miután előbbi a litván Pas-
kauskiene ellen is nyerni tudott, 
újra nyitott lett a finálé (4:3).

Csemegének ígérkezett a vá-
logatott két meghatározó játé-
kosa, a párosban Eb-bronzér-
mes Madarász Dóra és Pergel 
Szandra csatája. A találkozót 
az egy-egyes állás után labda-
biztosabbá váló szekszárdi lány 
nyerte 3:1-re, míg i-re a pon-
tot a búcsúzó Mihajlova tette 
fel. Ennek így kellett lennie: az 
orosz két éven át volt légiósa a 
Szekszárdnak, és fontos szere-
pet játszott a csapat nemzetkö-
zi sikereiben mind a Bajnokok 
Ligájában, mind a Klubcsapa-
tok Szuperligájában.

A férfiak négyes döntőjét a 
története nyolcadik Extra Liga 
aranyérmét szerző Celldömölk 
nyerte a címvédő PEAC ellen. 
A győztes csapatok 750 ezer, a 
másodikak 375 ezer, a harma-
dik és negyedik helyezettek 250 
ezer, illetve 125 ezer forintot 
kaptak.

A díjakat és érmeket Ács 
Rezső, Szekszárd polgármes-
tere, dr. Kovács Antal, a Paksi 
Atomerőmű Zrt. kommuni-
kációs igazgatója, valamint dr. 
Nátrán Roland, a Magyar Asz-
taliteniszezők Országos Szö-
vetség elnöke adta át. 

 B. Gy.
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Az Extra Liga végeredmé-
nye, nők: 1. Szekszárd AC 
(Madarász Dóra, Polina 
Mihajlova, Ruta Paskauski-
ene, Imre Leila, Bálint Ber-
nadett, edzők: Szily György, 
Türei Ferenc), 2. Budaörs 2i 
SC, 3. Budapesti Erdért SE, 
4. Pet Bau ASE Orosháza.

Férfiak: 1. Celldömölk 
(Fazekas Péter, Katus Krisz-
tián, Kriston Dániel, Szi-
ta Márton, Simon Ferenc, 
edzők: Klampár Tibor, Iván 
Csaba), 2. PTE-PEAC Ka-
lo-Méh, 3. BVSC-Zugló, 4. 
Floratom Szeged AC.

FELADATOK:
•  Ügyfélszolgálatra érkező ügyfelek 

kiszolgálása
• Ügyfélkapcsolatok ápolása
• Adminisztratív feladatok ellátása
• Kimenő hívások kezdeményezése
•  Meglévő ügyfeleknek új termék értékesítése
ELVÁRÁSOK:
• Középfokú végzettség (érettségi)
•  Magabiztos, határozott fellépés az ügyfelek-

kel történő kommunikáció során
•  Kiemelkedő kapcsolatteremtő és problé-

mamegoldó képesség
•  Felhasználói szintű számítástechnikai is-

meretek
• Megbízható, precíz munkavégzés

ELŐNY:
• Felsőfokú végzettség
• Értékesítési tapasztalat
• Ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat 
• Egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete 
• Távközlési piac és szolgáltatások ismerete
• B kategóriás jogosítvány
AMIT KÍNÁLUNK:
• Alkalmazotti jogviszony
• Béren kívüli juttatások, cafeteria 
•  Folyamatos tanulási és előrelépési lehe-

tőség
•  Dinamikusan fejlődő, tőkeerős vállala-

ti háttér
• Elkötelezett tagokból álló erős csapat

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Szekszárd.

MUNKAVÉGZÉS IDEJE:
napi munkaidő 8 óra.
MUNKAKEZDÉS:

azonnal, megegyezés szerint.

Jelentkezéseket az info@tarr.hu-ra 
címen, fényképpel ellátott önélet-

rajzzal várjuk „Szekszárd 
ügyfélszolgálati előadó” tárggyal.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2018. június 20. 

A TARR Kft. pályázatot hirdet
ügyfélszolgálati értékesítő és ügyintéző
munkakör betöltésére Szekszárd településen.

(03434)

Az utánpótlásra építene a megyeszékhely női futsal klubja
Alig ért véget az élvonalbe-
li női futsal bajnokság, az 
Agenta Girls Szekszárd FC-nél 
már a jövőt tervezik.

Negyedik szezonját zárta Mics-
kó Márk vezetőedző irányításá-
val a megyeszékhely NB I-es női 
futsal csapata, s a négy év alatt 
most először nem sikerült ér-
mes helyen végezniük Horváth 
Katalinéknak. Kevésen múlott, 
hogy végül lemaradtak a dobo-
góról, miután a szomszédvár 
Tolna-Mözs elleni bronzcsata 
mindkét felvonásában bünte-
tőkkel maradtak alul. „A hely-
zetkihasználás döntött, mert 
több lehetőségünk volt, még-
sem tudtunk legalább egy góllal 
többet lőni ellenfelünknél” – 
mondta Micskó Márk.

– Magasra tették a lécet az 
utóbbi két évben megszerzett 
ezüsttel és bronzzal...

– A szezon elején az 1-4. hely 
valamelyikét céloztunk meg. 
Ezt el is értük, de van bennem 
hiányérzet, nem is kevés. Saj-
nos a bajnokság második felére 
fokozatosan elfogyott a csapat. 
Idén több olyan dologgal szem-

besültem, ami eddig nem volt 
jellemző a csapatunkra. Né-
hány játékosban csalódtam is, 
de akadtak pozitív történések 
is, ami pedig örömmel tölt el. 
Merem állítani, hogy a döntő-
ben lett volna a helyünk, de a 4. 
hely ellenére sem kell csügged-
nünk, menni kell tovább.

– Gondolom, lesznek válto-
zások a keretben?

– A felnőtt csapatunk át fog 
alakulni. Lesznek távozók és ér-
kezők, ami egy csapat életében 

természetes. Vannak kiszemeltje-
ink, akiket többször megnéztem 
már és nagyon elégedett voltam 
a látottakkal. Fiatal játékosokra 
építenék, akik fejlődni, előrelép-
ni akarnak, s ezért képesek nap, 
mint nap tenni is. Ők a maradó, 
rutinos játékosainkkal nagyon jó 
elegyet képeznének. Ez a cél. Mű-
ködési és strukturális átalakításra 
is törekszem. Van tehát feladat 
bőven, de én ezt szeretem.

– A fiatalokat említette az 
imént... 

– Az új szezontól az utánpótlás-
nevelésre helyezzük a hangsúlyt. 
Szeptemberből már U7-es kor-
osztálytól szeretnénk csapatokat 
indítani. Célunk, hogy Szekszár-
don és vonzáskörzetében olyan 
lehetőséget nyújtsunk a focizni, 
futsalozni vágyó lányoknak, hogy 
szívesen jöjjenek. A legkisebbek 
Bozsik-tornákon indulhatnak, a 
nagyobbaknak U13-as és U15-
ös tornákat szervezünk, az U16-
os korosztállyal pedig nyújtott 
pályán is indulunk.

– A motiváció lehet a fiata-
loknak, hogy a csapatból a kö-
zelmúltban hárman is szerepel-
tek a nemzeti csapatban.

– Horváth Katalinon, Hargas 
Annamárián és Megyes Ágnesen 
kívül ráadásul Ganczer Hajnalka 
és Buchmüller Petra is ott volt a 
bő keretben. Három éve kezdtük 
el az utánpótlás-programunkat, 
aminek hála több játékos már az 
első csapattal edz, sőt keretbe is 
került. Kágyi Rebeka például a 
bajnokság végére ötödik ember-
ré lépett elő. Számunkra a sikeres 
jövő az utánpótlásunkban rejlik, 
ezért kiemelten fogunk figyelni 
lányainkra.   SZV

Kizakisz ismételt Prágában
Idei tízedik tornagyőzelmét 
aratta Kizakisz Nikolaosz, a 
szekszárdi Yorgos SE asztali-
teniszezője. A megyeszékhely 
első saját nevelésű fiú válogatott 
játékosa ezúttal a május utolsó 
hétvégéjén megrendezett prágai 
nemzetközi viadalon állhatott 
fel a dobogó legfelső fokára.

Nikolaosz – aki 2017 után 
másodszor tudott nyerni a cseh 
fővárosban – mini-cadet (U11) 
korosztályban állt asztalhoz a 
nemzetközi utánpótlás versenyen. 
A 64-es főtáblán első kiemeltként 
kezdte a tornát, majd mindösz-
sze két játékot veszítve jutott a 
döntőbe. A válogatott színeiben, 
egyéniben nyolcadik alkalommal 
induló szekszárdi fiatal a finálé-
ban a szlovák Samuel Arpasnal 
bizonyult jobbnak 3:0 arányban.

Kizakisz csapatban a szarvasi 
Szántosi Dáviddal az oldalán a 
pre cadet (U13) korosztályban a 
második helyen végzett. A Yor-
gos SE tehetsége legközelebb  a 
franciaországi mini Európa-baj-
nokságon képviseli a magyar szí-
neket, augusztus 24-én.  SZV

SPORTHÍREK
Labdarúgás. Győzelemmel 
zárta az NB III-as labdarú-
gó bajnokság 2017/2018-as 
idényét a Szekszárdi UFC. 
Kvanduk János együttese a 30. 
fordulóban Fejes (2) és Csi-
gi góljaival idegenben győzte 
le 3–1-re a Kozármislenyt. A 
megyeszékhely gárdája – az 
utolsó körben megelőzve a 
megyei rivális paksiakat – 39 
ponttal a 8. helyen végzett. Az 
UFC házi gólkirálya a 15 talá-
latig jutó Fejes Péter lett.

Íjászat. Több érmet gyűjtöttek 
az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 
sportolói a májusi versenye-
ken. A 3D-s bajnokság foktői 
nyitó fordulójában a kadet 
lányok között Barta Nikolett, 
míg a serdülőknél testvére, 
Viktória lett első helyezett. 
A magyarkanizsai örömíjász 
versenyen Balogh József arany, 
Almási József és Hajdu Vilmos 
ezüstérmet szerzett a veterán 
korosztályban. A Történelmi 
VS idei első fordulójában az 
Aliscás lányok kibérelték a 
dobogót: Németh Réka Anna 
lett az első megelőzve Barta 
Viktóriát és Nikolettet. A má-
jus 13-i, szabadkai veterán 3D 
viadalon Müller György első, 
Piros László pedig harmadik 
helyezett lett.FO

TÓ
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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.

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később kö-
zöljük. Előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Szekszárd, Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2018. június 19. (kedd) 16:00 – 
17:00. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 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 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

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

AGÓRA MOZI
Június 10., vasárnap

14:30 –  Vigyázz, kész, Morc!
17:00 –  Átejtve
19:30 –  Egy lélegzetnyire
Június 11., hétfő

17:00 –  Szerelembe gurulva
19:30 –  Átejtve
Június 12., kedd

17:00 –  Szerelembe gurulva

19:30 –  Átejtve

Június 13., szerda
17:00 –  Szerelembe gurulva
19:30 –  Átejtve
Június 14., csütörtök
17:00 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 2D
19:30 –  Gotti
Június 16., szombat
14:30 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 2D
17:00 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 2D
19:30 –  Gotti

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. június 11. (hétfő) 19:00  
– Színházterem
Hazudj inkább kedvesem

Orfeum bérlet, 4. előadás. 
Adott egy vonzó, ám kissé hazu-
dós feleség, egy roppant megértő, 
de rendkívül elfoglalt férj, a ked-
ves, ám feledékeny családi barát 
és a megbízható, bár kissé merev 
szobalány. Szenteste a feleség és a 
szobalány a családi szertartást ké-
szítik elő, amikor... Szereposztás: 
Júlia – Tóth Enikő, Eliza – Román 
Judit, Lorenzo – Csonka András, 
Carlos – Kerekes József. 

Jegyár: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2018. június 12. (kedd) 14:30 
– Bakta galéria
Tanévzáró kiállítás

A Garay János Általános Iskola 
és AMI tanévzáró kiállításának 
megnyitója. Köszöntőt mond: 
Zsikó Zoltán ügyvezető igazgató. 
A tárlatot megnyitja: Pekari Ber-
nadett intézményvezető. Közre-
működik: Garay iskola és AMI 
dráma csoportja. 

A kiállítás megtekinthető jú-
lius 12-ig hétköznapokon 08:00 
– 20:00 óráig, szombaton 08:00 
– 10:00 óráig.

2018. június 12. (kedd) 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem

Magyar Művészek Európá-
ban, 10. előadás: „Kik laknak a 
rue Hegesippe Moreau utca 15-
ben?”. Dr. Aknai Tamás művé-
szettörténész előadása. 

A belépés díjtalan.

2018. június 16. (szombat) 16:00
– Rendezvényterem
Táncház – zenél a Tarsoly Zenekar

A Bartina Néptánc Egyesület és 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Táncház sorozata, 4. alkalom.

Program: 16:30 – 17:00 Babá-
zó (1,5–3 éves korig, szülői fel-
ügyelettel), foglalkozásvezető: a 
Bartina Néptáncegyüttes női kara

17:00 – 18:00 Játszó (3–6 éves 
korig, szülői felügyelettel), fog-
lalkozásvezetők: Matókné Kapási 
Julianna és Nyemcsokné Kárpáti 
Katalin.

18:00 – 19:30 Gyermek-
táncház (7–12 éves korig), fog-
lalkozásvezetők: Tóth-Mihó Eri-
ka és Tóth Zoltán.

20:00 – 24:00 Felnőtt táncház 
(13 éves kor felett), 20:00 órától 
felnőtt tánctanítás – bogyiszlói 
táncrend. Foglalkozásvezetők: 
Huszárikné Böröcz Zsófia és 
Nyemcsok Pál. 

Jegyárak: 300,- Ft – 2.000,- Ft/fő.

2018. június 18. (hétfő) 18:00 
– Művészetek Háza
Rendkívüli Léleképítő

Zongoramuzsika transzcen-
dens hangnemekben – Liszt 
Ferenc hangnem-szimbolikája. 
Esztó Zsuzsanna jótékonysági 
zongorakoncertje. A Léleképítő 
sorozat szervezője: dr. Tóth Csa-
ba Attila. A belépés díjtalan.

2018. június 21. (csütörtök) 19:00
– Vármegyeháza kert
Nyárköszöntő opera est

Műsoron: áriák, duettek és 
tercettek Donizetti, Rossini, Mo-
zart, Schubert, Kacsóh, Mosonyi 
és Erkel darabjaiból. Fellépők: 
Farkas Erzsébet, Szvétek László, 
Sárkány Kázmér. Zongorán köz-
reműködik: Horesnyi Mónika. 

A belépés díjtalan.

Babits Mihály Kulturális Központ
NYÁRI NYITVA TARTÁS

2018. június 15-től augusztus 20-ig

BABITS MIHÁLY
KULTURÁLIS KÖZPONT:
•  hétköznapokon  

08:00 – 18:00 óráig
•  szombaton és vasárnap 

zárva

MŰVÉSZETEK HÁZA:
• hétfőn: zárva
•  keddtől vasárnapig:  

09:00 – 17:00 óráig
MOZI ÉS JEGYPÉNZTÁR:
•  a hét valamennyi napján 

14:00 – 20:00 óráig
A nyitvatartási idő a rendezvényektől függően módosulhat!

INTÉZMÉNYÜNK VALAMENNYI ÉPÜLETE
2018. JÚLIUS 16–29-IG NYÁRI LEÁLLÁS MIATT

ZÁRVA TART.

Pályázat: „Közcsatornára történő
rákötés támogatása 2018”

Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy Szekszárd MJV 
Önkormányzata pályázatot 
hirdet „Közcsatornára törté-
nő rákötés támogatása 2018” 
címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szekszárd 
Megyei Jogú Város közigazga-
tási területén élő magánszemé-
lyek, akiknek a belterületi ingat-
lanuk előtt kiépített közcsatorna 
vezeték húzódik és ingatlanjuk 
műszakilag ráköthető a hálózat-
ra. A vissza nem térítendő tá-
mogatást (ingatlanonként egye-
di elbírálás alapján, de legfeljebb 
a bekerülési költség 50%-a) a 
bekötővezeték műszaki megva-
lósítására (tisztítóidom elfolyó 
oldaláig) lehet felhasználni. 

A pályázatot 2018. november 
15-ig Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatal Vá-
rosigazgatási és Rendészeti Osz-

tályán személyesen, vagy postai 
úton ajánlott küldeményként 
lehet benyújtani. 

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapján, 
a www.szekszard.hu címen a 
Digitális ügyfélszolgálat/Kör-
nyezetvédelem menüpont alatt, 
valamint átvehető a Polgármes-
teri Hivatal Városigazgatási és 
Rendészeti Osztályán szemé-
lyesen (Szekszárd, Béla király 
tér 8.) hétfőn és szerdán, 8:00 és 
16:00 óra között.

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

 Szekszárd MJV 
 Polgármesteri Hivatala

•  2018. június 11. (hétfő) 
08:00 – 17:00 
Ajándék: üdítő

•  2018. június 15. (péntek) 
08:00 – 11:00 
Ajándék: üdítő

•  2018. június 18. (hétfő) 
08:00 – 17:00 
Ajándék: üdítő

•  2018. június 25. (hétfő) 
08:00 – 17:00 
Ajándék: toll / kulcstartó

MEGHÍVÓ 
A Gárdonyi Zoltán Református Együttes

tisztelettel és szeretettel meghívja 
Önt, családját, barátait, ismerőseit

2018. június 17-én (vasárnap) 17:00 órakor 
kezdődő évadzáró hangversenyére 

a szekszárdi evangélikus templomba. 

Áhítat: Rácz József, a Tolnai Református Egyházmegye 
esperese 

Közreműködők: 
Farkas Gréta (11.B – fuvola)
Szücs Péter (10.A – klarinét)

Lozsányi Tamás orgonaművész 
Konferál: Juhász Gergely (10.B) és Posta Endre Hunor (10.B)

Vezényel: Naszladi Judit
A Gárdonyi Kórus a perselypénzt 

az evangélikus egyházközségnek ajánlja fel.

Meghívó Léleképítőre

VÁSÁRY TAMÁS Kossuth-díjas
zongoraművész előadása.

Helyszín: Garay János Gimná-
zium, díszterme (Szekszárd, 

Szent I. tér 7–9.)
Időpont: 2018. június 11.

(hétfő) 18:00 óra
Minden érdeklődőt szeretettel 

hív és vár a Léleképítő házigaz-
dája dr. Tóth Csaba Attila.

Idén több év kihagyás után ismét megrendezésre kerül a „Tiszta, 
rendezett, virágos porta!” elnevezésű program. Azok jelentkezését 
várjuk, akik saját, vagy mások portáját példaértékűnek gondolják a 
város szebbé tételében.
Jelentkezni 2018. június 15-től augusztus 10-ig lehet, önként vagy 
másokat ajánlva, a következő 5 kategóriában: • társasházak, • családi 
házak, • tanyák, • telephelyek, • vendéglátó- és kereskedelmi egységek.
A zsűri előreláthatóan augusztus végén látogatja meg a benevezett portákat.
A zsűri szempontjai:
•  udvar, előkert, homlokzat, járdaszegély díszítése, esztétikai összhatása;
•  intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység kategóriában az 

épületek környezetének tisztasága, rendezettsége, környezetszépí-
tés minősége, összhangja;

• terület gyommentessége;
• járda, vízelvezető árok tisztasága, rendezettsége.
Jelentkezni a következő elérhetőségen lehet, pontos név, cím meg-
adásával: e-mail: kiss.anett@szekszard.hu • tel.: +36–20/559–3805
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(03421)

+36–70/366–4768

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03416)

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

HUN-CUCC
Helyi termék, kézműves, termelői bolt

a TESCO üzletsoron

• Gyümi gyümölcslé

• Huncut pálinka

• Homoktövis velő

• Fonott kosarak

• Jan chili

• Lovász méz

• Kissler házisör

• Fűszerek

• Solio olajok

• Fácánkerti tészták

• Csató kerámiák

•  Decsihegyi finom-

ságok (szörp, lekvár)

• Mözsi liszt

• Balogh kecskesajt

BORÁSZOK:
• Dúzsi,
• Fekete,
• Ferger-Módos,
• Mauthner,
• Márkvárt Papa,
• Neiner,
• Sárosdi,
• Sebestyén,
• Schieber,
• Tüske,
• Vesztergombi,
• Virághegyi.

Pálinka bérfőzés

Termelők
jelentkezését

várjuk! (03432)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(03417)

A LEGJOBB NYÁRI PROGRAM!
SZEDRESI „POMPÁS” LOVAS TÁBOR!

A szedresi Lovas Udvarház, ahogy az eddigi években,
2018-ban is szervez lovas tábort.

A bentlakásos táborban a gyerekeket a Lovas Udvarház Panzió kas-
télyépületeiben szállásoljuk el. A szobáink kétágyasak, mindegyikhez 

tartozik WC-vel és zuhanyzóval felszerelt fürdőszoba.
A gyermekek étkeztetését a Panzió konyhája biztosítja.

PROGRAM:
A gyerekek a fő program – a lovaglás – mellett elsajátíthatják 

a lóápolás,szerszámismeret, és a lóismeret alapjait.
Ezen kívül pedagógus felügyelete mellett egyéb szabadidős

tevékenységben is részt vehetnek: a kirándulástól a kocsikázásig, 
a kézműves foglalkozástól a szalonnasütésig.

Korhatár: bejárós táborban min. 8 év, bentlakó táborban min. 10 év
Ajánlott felszerelés: zárt lapos cipő, szűk szárú nadrág, és kobak 

(biciklis sisak is jó).

Elérhetőség: Lovas Udvarház, Szedres Apáti puszta
Web: www.lovasudvarhaz.hu • E-mail: info@lovasudvarhaz.hu

Telefon: +36–30/257–4612
Csatlakozzon a szedresi „Pompás” lovas tábor baráti kör 

Facebook csoporthoz is!

Napi bejárós táborok:
Július 30. – augusztus 3.
 Ára: 24.000,- Ft/fő

ÉRKEZÉS: HÉTFŐ 7:30-tól
 HAZAUTAZÁS: PÉNTEK 15:30-tól

Tábor bentlakással: 
Június 24–29. | Július 22–27.

Ára: 45.000,- Ft/fő
ÉRKEZÉS: VASÁRNAP 15:00-tól | 
HAZAUTAZÁS: PÉNTEK 15:30-tól

(03433)


