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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Útfelújítás indul
Felújítják az 56-os út szekszár-
di tehermentesítő szakaszát a 
felüljárótól a csatári körforga-
lomig és megújul a Palánki út 
is. Emellett jelzőlámpás keresz-
teződést alakítanak ki a Tartsay 
utca és a Szent-Györgyi Albert 
utca találkozásánál.
 → 3. oldal

Elismerések
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közgyűlése 
június 21-i – lapzártánk után 
véget ért –ülésén, a megtárgyalt 
napirendek pontok előtt került 
sor a „Szekszárd Év Rendőre” és 
„Szekszárd Év Tűzoltója” kitün-
tető címek átadására.
 → 5. oldal

Szakképzés
A tanév vége jó alkalmat kínál 
a mérleg megvonására, különö-
sen mosst, amikor kiemelt fel-
adat a szakképzés átalakítása, 
megerősítése. A tapasztalatok-
ról Ábrahám Norbert, a Szek-
szárdi Szakképzési Centrum 
főigazgatója beszélt.
 → 7. oldal

Nyolcadik az UFC
Nyolcadik helyen zárta az NB 
III-as labdarúgó bajnokság Kö-
zép-csoportjának 2017/2018-
as pontvadászatát a Szekszárdi 
UFC együttese, amely a kitűzött 
minimális célt elérte ugyan, 
de Kvanduk János vezetőedző 
azért nem elégedett.
 → 13. oldal
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NÉVNAP–TÁR
Június 24. (vasárnap) – Iván
Iván:  1.) a régi magyar Ivános rövidülése;  

2.) orosz eredetű; jelentése: Isten kegyelmes.

Június 25. (hétfő) – Vilmos, Maxim
Vilmos: latin-germán eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.
Maxim: latin eredetű; jelentése: nagy növésű, magas. 

Június 26. (kedd) – János, Pál
János: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten  
kegyelmes.
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Június 27. (szerda) – László
László: szláv eredetű; jelentése: hatalom + dicsőség.

Június 28. (csütörtök) – Levente, Irén
Levente: magyar eredetű; jelentése: levő, létező. 
Irén: görög eredetű; jelentése: béke.

Június 29. (péntek) – Péter, Pál
Péter: héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla.
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Június 30. (szombat) – Pál
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
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közepesen felhős | szeles nap
max. 24o , min. 10o

zápor | elszórtan zivatarok lehetnek
max. 24o , min. 13o

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 26o , min. 15o

közepesen felhős  | magas UV-B 
sugárzás
max. 29o , min. 17o

zápor
max. 29o , min. 17o

zápor
max. 28o , min. 17o

közepesen felhős
max. 29o , min. 18o

Szociális otthon jön létre a kórház palánki telephelyén
Az épület felújítása után vár-
hatóan még az idén a Balassa 
János Kórház palánki telep-
helyére költözik a sárpilisi 
szociális otthon. 

A Tolna Megyei Balassa János 
Kórházban évek óta zajlik egy 
racionalizálási folyamat, amely 
mind gazdasági, mind szakmai 
szempontból hatékonyabban 
működést eredményez. A fo-
lyamat részeként a korábban 
Palánkon működő krónikus 
belgyógyászati osztály és az el-
megyógyászati rehabilitációs 
osztály is az intézmény köz-
ponti telephelyére költözött, 
ami hatékonyabb betegellátást 
garantál – idézte fel dr. Németh 
Csaba, a kórház főigazgatója a 
június 15-én, a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatón.

Mint mondta, a palánki te-
lephelyen lehetőség nyílik arra, 
hogy az épület szociális otthon-

ként működhessen tovább. Dr. 
Németh Csaba megjegyezte, a 
telephely két „pavilonja” jelen-
leg is ilyen funkciót tölt be.

Horváth István országgyűlési 
képviselő elmondta, megnyílt 
annak a lehetősége, hogy a pa-
lánki telephelyet átadják a Tolna 
megyei szociális ellátó részére és 
a sárpilisi szociális otthon átköl-
tözzön ide. Hozzátette, ezáltal a 
szociális ellátó is optimalizálja 
működését, és a költözés az el-

látottak számára is előnyökkel 
jár. Horváth István hangsúlyoz-
ta, Sárpilis polgármesterével és 
a református egyházzal közö-
sen azon dolgoznak, hogy az 
otthonból egyházi fenntartású 
intézmény váljon. A képvise-
lő kiemelte, az átszervezéssel a 
megye szociális és egészségügyi 
ellátó kapacitása minőségben, 
és hatékonyságban is erősödik.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere arról szólt, hogy a 

palánki telephely szociális in-
tézményként való hasznosítása 
fontos lépés a városi férőhelyek 
növelése szempontjából. Most 
huszonöt hellyel bővül a szo-
ciális ellátó rendszer időseket 
kiszolgáló része, ám további fé-
rőhelyeket kell kialakítani.

Mészáros Anikó, a Szociális 
és Gyermekvédelmi Főigaz-
gatóság Tolna Megyei Kiren-
deltségének igazgatóhelyettese 
tudatta, jelenleg 126 főre van 
engedélyük. A felújítást köve-
tően nem csak 150 főre nőhet 
a létszám, de új munkahelyek is 
jöhetnének létre.

Sárpilisről mintegy 60 lakó 
költözhet át Palánkra, ahol ké-
nyelmesebb élettér várja majd 
a lakókat. Az épület rekonst-
rukciójára egy KEHOP-os pá-
lyázatnak köszönhetően nyílik 
lehetőségük. A felújítást köve-
tően még az idén szeretnének 
beköltözni.   S. V.
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Megújul a tehermentesítő- és a Palánki út
Felújítják az 56-os út szek-
szárdi tehermentesítő sza-
kaszát a felüljárótól a csatári 
körforgalomig és megújul a 
Palánki út is. Emellett jelző-
lámpás kereszteződést ala-
kítanak ki a Tartsay utca és 
a Szent-Györgyi Albert utca 
találkozásánál. A felújítás és 
az átépítés közel 850 millió 
forintba kerül.

Útfelújításokkal és jelzőlám-
pás kereszteződés kialakításá-
val folytatódnak a biztonságos 
közlekedést erősítő fejlesztések 
Szekszárdon – mondta el a jú-
nius 18-án megtartott sajtótájé-
koztatón Ács Rezső.

Szekszárd polgármestere tu-
datta, a Szent-Györgyi Albert 
és a Tartsay utcák találkozásá-
nál jelzőlámpás kereszteződést 
alakítanak ki (képünkön). A 
fejlesztésre nagy szükség van, 
ugyanis a munkakezdés előtti és 
utáni időszakban tapasztalható 
nagy forgalom miatt a kereszte-

ződésben nehézkes kanyarodás. 
A jelzőlámpás kereszteződés ki-
alakításához együttműködés jött 
létre az önkormányzat, a Magyar 
Közút Zrt. Tolna Megyei Igazga-
tósága és a Dél-dunántúli Köz-
lekedési Központ Zrt. (DDKK) 
között. A városvezető hozzátette, 
a közlekedési társaság telephelye 
is a közvetlen közelben található, 
így a kereszteződés úgy kerül ki-
alakításra, hogy a buszok közle-
kedése is megoldott legyen.

A polgármester ugyancsak 
tudatta, megújul az 56-os út 

szekszárdi tehermentesítő sza-
kasza a felüljárótól a csatári 
körforgalomig. A közel 3,5 km-
es útszakaszt három ütemben 
újítják fel. A munkát a felüljáró 
és a vasútállomás közötti, vala-
mint a Sárvíz utca és a csatári 
körforgalom közötti szakasz 
felújításával kezdik. A beruhá-
zás ezt követően az Interspar 
áruház és a Sárvíz utca közötti 
szakasz felújításával folytatódik 
– közölte Becze Szabolcs.

A Magyar Közút Zrt. Tol-
na Megyei Igazgatóságának 

vezetője tudatta, a munkát a 
Soltút Kft. végzi el, a határidő 
2018 novembere. A Tartsay és 
a Szent-Györgyi Albert utcák 
találkozásánál létrejövő jelző-
lámpás kereszteződésben ka-
nyarodósávokat is kialakítanak 
a járművek számára. A teher-
mentesítő út felújítása és a ke-
reszteződés átépítése összesen 
543 millió forintba kerül – fűzte 
hozzá Becze Szabolcs.

Szintén megújul az 5112-es 
számú út a 6-os és 63-as út ta-
lálkozásától (Vöröskereszt) egé-
szen az 56-os főút és a Palánki 
út találkozásánál lévő körforga-
lomig. A mintegy 3,7 kilométer 
hosszú útszakaszon burkolat-
cserét hajtanak végre. A kivite-
lező Euroaszfalt Kft. várhatóan 
heteken belül elkezdi a munkát, 
a kivitelezés határideje idén ok-
tóber. Az út rekonstrukcióját 
mintegy 296 millió forintból 
végzik el, melyet hazai forrásból 
finanszíroznak. 

 S. V.
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Két és fél milliárdos E.ON-beruházás Tolnában
Az idén mintegy 2,5 milliárd 
forintot fordít az E.ON beru-
házásokra és üzemeltetésre 
Tolna megyében – jelentette 
be kedden Gelencsér Lajos, 
az E.ON Dél-Dunántúli Áram-
hálózati és a Gázhálózati Zrt. 
vezérigazgatója Szekszárdon. 

Az összegből 1,8 milliárd forin-
tot az áramhálózat, 700 millió 
forintot a gázhálózat fejleszté-
sére és karbantartására fordí-
tanak. A vezérigazgató tudatta, 
a beruházásokat az újonnan 
jelentkező energiaigények ki-
elégítése és a biztonságos ener-
giaellátás biztosítása érdekében 
végzik el a szekszárdi önkor-
mányzattal való szoros együtt-
működésben.

Kincses Endre, az E.ON 
Dél-dunántúli Áramhálózati 
Zrt. szekszárdi üzemének ve-
zetője elmondta, a biztonságos 
és zavartalan energiaellátás ér-
dekében többek között földká-
beleket cserélnek a Kadarka, a 
Szent László és a Kossuth Lajos 
utcában. A város déli részén 
földkábelekkel kötnek össze két 
transzformátor állomást, így 
egy esetleges meghibásodás ese-
tén gyorsabban lehet újra áram-
mal ellátni a környéket. Emel-

lett megújul a kisfeszültségű 
légvezetékes hálózat a Bencze 
Ferenc, a Halas és a Vasvári ut-
cában, valamint a közvilágítás 
hálózata a Bajcsy-Zsilinszky 
utca múzeum és buszpályaud-
var közötti szakaszán, illetve 
átépítik a Szekszárd és Szálka 
közötti középfeszültségű légve-
zetékes hálózatot is.

Ezeken túlmenően új kábele-
ket fektetnek le az ipari parkban 
jelentkező többlet villamosener-
gia igény biztosítására, valamint 
bővítik a Samsonite üzemet 
kiszolgáló transzformátorállo-
mást – tudatta Kincses Endre. 
Hozzáfűzte, egy társasház épí-

téséhez is új villamos hálózatot 
alakítanak ki.

Már keresik az alkalmas föld-
területet a Tolna-Mözs kör-
nyékén 1,7 milliárd forintból 
megépítendő új transzformátor 
alállomás számára. A 2020-ig 
megvalósuló beruházást a Szek-
szárdon és környékén működő 
vállalkozások megnövekedett 
energiaigénye indokolja.

Horváth György, az E.ON 
Dél-dunántúli Gázhálózati Zrt. 
szekszárdi üzemének vezetője 
arról szólt, hogy a megyeszék-
hely földgázvezeték-hálózata vi-
szonylag fiatal, így néhány évig 
még biztosan nem lesz szükség 

nagyobb rekonstrukciós beavat-
kozásra. A gázhálózatra való 
csatlakozás ingyenessé válása 
után tavaly mintegy ötszörösé-
re nőtt az igények száma. Föld-
gázleágazó vezeték létesítésére 
mintegy 1800 új igény érkezett, 
melyből 1433 üzemi szinten 
jelentkezett. Az idén ebből vár-
hatóan 700 leágazás készülhet 
el. Emellett mintegy 200 igény 
érkezett az E.ON-hoz gáz-elosz-
tóvezeték meghosszabbítására.

Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere örömét fejezte ki, 
hogy az E.ON számára egya-
ránt fontos a lakosság és az ipar 
energiaigényeinek kielégítése, a 
szolgáltatás folytonosságának 
biztosítása. Utóbbival kapcso-
latosan tudatta, a villamose-
nergia-hálózat fejlesztését az 
is indokolja, hogy hamarosan 
megindul a Modern Városok 
Programban létrehozandó, 100 
hektáros új ipari park fejlesz-
tése Szekszárd keleti részén, 
ahova reményeik szerint az első 
betelepülő cégek is megérkez-
nek. Zárásként elmondta, az 
energiaszolgáltató a szekszárdi 
rendezvényeket is rendszeresen 
támogatja, ezzel társadalmi sze-
repvállalása is példamutató. 

 S. V.
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Az év szekszárdi tűzoltóját és rendőreit díjazták
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata közgyűlése 
június 21-i – lapzártánk után 
véget ért –ülésén a megtár-
gyalt napirendek pontok 
előtt került sor a „Szekszárd 
Év Rendőre” és „Szekszárd Év 
Tűzoltója” kitüntető címek át-
adására.

A közgyűlés áprilisi döntésé-
vel – a Szekszárd Város Nap-
jának megállapításáról és a 
helyi kitüntetések és elismerő 
címek alapításáról és adomá-
nyozásának rendjéről szóló 
önkormányzati rendelet alap-
ján – 2017. évre vonatkozóan 
a „Szekszárd Év Tűzoltója” ki-
tüntető címet Csele Gyula tű. 
zászlós részére ítélte oda.

A közgyűlés 2017. évre vo-
natkozóan közrendvédelmi 
szakterületen Benke János r. 
főtörzszászlós, valamint bű-
nügyi szakterületen dr. Szabó 
Vilmos r. főhadnagy részére 
a „Szekszárd Év Rendőre” ki-
tüntető címet adományozta. 
A Szőlő-Szem Mozgalom Civil 
Bűnmegelőzési Egyesületnek a 
rendőrkapitányság támogatását 
is élvező javaslatára a közgyű-
lés Győri Balázs r. hadnagyot 
pénzjutalomban részesítette. 
Az elismeréseket Ács Rezső 
polgármester adta át.

Csele Gyula tű. zászlós 
1996 szeptembere óta tűzoltó. 
Szakmai képzettsége kiváló, 
valamennyi szekszárdi ké-
szenléti szer kezelésében nagy 
szakmai tapasztalattal rendel-
kezik, akár különleges szerről, 
akár fecskendőről van szó. 
Elméleti tudását, gyakorlati 
ismereteit folyamatosan fej-
leszti, fiatalabb kollégáit segíti 
a munkavégzés és a kiképzés 
során. A káresetek felszámo-
lása során önállóan, magabiz-
tosan, a legjobb tudása szerint 
tevékenykedik.

Szerény egyénisége mögött 
mindig megmutatkozik a se-
gítőkészsége, szakmai tudása. 
Példás családi élete alapja ki-
magasló szolgálati tevékeny-
ségének. Több jelentős káre-

setnél volt jelen, és szakmai 
tudásával elősegítette azok 
felszámolását.

Csele Gyula zászlós a betű és 
szellemiség szerint is betartja 
a tűzoltó esküben tett fogadal-
mát. Bármikor berendelhető 
és bevethető jelentősebb tűz- 
vagy káreset felszámolásához. 
Magatartásával és hozzáállá-
sával – az elismerésre őt fel-
terjesztő – csoport tagjainak 
példaként szolgál.

Dr. Szabó Vilmos r. főhad-
nagy 2006 szeptembere óta 
teljesít rendőri szolgálatot. Pá-
lyáját a fővárosban, gazdaság-
védelmi nyomozóként kezdte. 
A BRFK Korrupciós és Gazda-
sági Bűnözés Elleni Főosztá-
lyán 2013 júniusától főnyomo-

zói, majd kiemelt főnyomozói 
beosztásban dolgozott.

A Szekszárdi Rendőrkapi-
tányság Vizsgálati Osztályára 
2016 augusztusában került, 
ahol azóta a Gazdaságvédelmi 
Ügyek Csoportjának vezető-
jeként tevékenykedik, vezetői 
feladata mellett előadóként 
bűnügyek vizsgálatát is vég-
zi. Precíz, alapos munkájának 
köszönhetően a csoportja által 
vizsgált bűnügyek (csalások, 
sikkasztások, okiratokkal kap-
csolatos bűncselekmények) 
eredményesen kerülnek át-
adásra az Ügyészségnek.

A rábízott feladatokat ki-
emelkedő gyorsasággal, a leg-
jobb tudásának megfelelően 
elvégzi. Teherbírása kiemelke-

dő, munkához való hozzáállá-
sa példaértékű. Huzamosabb 
időn keresztül végzett szakmai 
munkája, magas színvonalú 
felkészültsége teszi érdemessé 
az Év Rendőre elismerésre.

Benke János r. főtörzszász-
lós 1989 áprilisában objektu-
mőrként kezdte meg hivatásos 
szolgálatát a Szekszárdi Ren-
dőrkapitányságon, majd 1990 
és 1993 között járőrvezető-
ként, 1993 augusztusától pedig 
Kölesd körzeti megbízottjaként 
dolgozott. A Közrendvédelmi 
Osztály Szabálysértési Előké-
szítő Csoportjában 2016 ápri-
lisától lát el referensi feladatot. 
Mind a korábbi, mind a jelen-
legi beosztását nagyfokú szak-
mai odafigyeléssel hajtja végre.

Benke János r. főtörzszászlós 
2012-ben a „Rendkívüli helyt-
állásért érdemjel” arany foko-
zatát vehette át a belügyminisz-
tertől, míg 2013-ban „Kölesd 
közszolgálatáért” elismerést 
kapott. Eredményes szakmai 
tevékenysége elismeréseként 
2016-ban rendőrségi tanácso-
si címben részesült. Munkája 
során tanúsított empatikus, 
segítőkész magatartása példa-
ként állítható a teljes személyi 
állomány elé.

Győri Balázs r. hadnagy 
2014 júliusában kezdte meg pá-
lyafutását a Szekszárdi Rendőr-
kapitányság Bűnügyi Osztá-
lyának Nyomozó Alosztályán. 
Jelenleg az alosztály Betörési 
csoportjában sorozat-jelleggel 
elkövetett lakás- és tanyabetö-
rések felderítésén dolgozik.

Példaértékű hozzáállása, 
határozottsága és a szakmai 
iránti elhivatottsága az alosz-
tály egyik legjobb nyomozó-
jává emelte. Magas színvona-
lú felkészültsége, példaértékű 
munkabírása segítségével je-
lentősen hozzájárul Szekszárd 
és a környező tanyavilág biz-
tonságának javításához, ezért 
a Szőlő-Szem Mozgalom Civil 
Bűnmegelőzési Egyesület által 
alapított különdíjra és az azzal 
járó pénzjutalomra érdemes. 
 SZV
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Hűséggel végzi önkéntes munkáját a nagycsaládosokért
Egy gyermek felneveléséhez 
is tengernyi türelem kell, hát 
még öthöz. Heim Károlyné, 
Terike egy pillanatra sem bán-
ta meg, hogy ennyi csemetét 
vállalt, hiszen – mint mondja 
– a sok szeretet kárpótolta 
érte. Ezért is vette ki részét 
1988 őszén a Szekszárdi 
Nagycsaládosok Egyesületé-
nek alapításából, bizonyítva: 
több gyermek felneveléséhez 
nem bátorságra, „csupán” 
szeretetre van szükség.

– A család és a családban növek-
vő gyermek érték, ami mosoly-
ban és egészséges lelkületben 
mérhető, nem anyagi javakban 
– vallja az elnök asszony, aki 
férjét követően, 2010-től töl-
ti be a vezetői tisztséget. Több 
évtizedes, áldozatos munkáját 
a közelmúltban Hűség-díjjal is-
merte el a Nagycsaládosok Or-
szágos Egyesülete (NOE). A díjat 
– amely helyi szervezetek javas-
latára egyszer adományozható 
– május 12-én a fővárosi Szent 
Margit Gimnázium dísztermé-
ben tartott NOE közgyűlésen 
vette át Kardosné Gyurkó Kata-
lin elnöktől és dr. Kutassy Jenő 
elnökhelyettestől (képünkön).

– Milyen szempontokat fogal-
maztak meg egyesületük tevé-
kenysége kapcsán?

– Mindenekelőtt a család 
fontosságának hangsúlyozását. 
Támogatásunkról biztosítjuk a 
nagycsaládosokat abban, hogy 
egymást segítő közösséggé ko-
vácsolódjanak. Épp ezért, kul-
turális programokat szervezünk 
számukra a szabadidő hasznos 
eltöltéséért, és helyzetük meg-
könnyítése érdekében vásár-
lási akciókat is lebonyolítunk. 
Egyesületünk alappillére az ön-
kéntesség: a vezetők közül öten 
állandó szervezési, képviseleti 
tevékenységet folytatnak, míg 
a nagyobb eseményeken a tag-
ság segítségére is számíthatunk. 
Alapításunkkor fő célként ha-
tároztuk meg azt, hogy a nagy-
családosságot pozitív példaként 
állítsuk be.

– Mely programjaikra emlék-
szik szívesen vissza?

– A vidám, játékkal és közös 
főzéssel zárult gyermeknapokra a 
Dombori Gyermektáborban, vagy 
a balatoni fürdőzésekre csakúgy, 
mint a „Családok éve” alkalmával 
megrendezett Mini konferenciák-
ra. Utóbbi országosan egy időben 
zajlott, amelyet később kilenc eu-
rópai államban is lebonyolítottak. 
Szép emlékeket őrzök az Al-Du-
nai Régiós Családi Napról is, vagy 
a NOE őszi találkozóiról, amikor 
egy alkalommal Tolna megye 
várait, nevezetes gyűjteményeit, 
templomait jártuk végig. 

– Mely területeken lehetne 
élénkíteni a nagycsaládosok 
ügyét?

– Szeretnénk foglalkozni ka-
masz gyerekekkel, közös tábo-
rokat szervezni velük. Sajnos, 
az úgynevezett Z és Y generá-
ciót már nehéz bevonni a civil 
munkába. Úgy látjuk, mai ro-
hanó világunkban, ahol nagy 
a megfelelési kényszer a mun-
kahely irányába, az emberek 
fáradtak, nem igazán foglalkoz-
nak mások ügyes-bajos dolga-
ival. Nincsenek fiatalok, akik 
tovább vigyék a jó célt szolgáló 
tevékenységeket. Kicsit mi is itt 
tartunk... A régi tagok azonban 
szerencsére szívesen és lelkesen 
vesznek részt programjainkon. 
 - gyimóthy - 

A Szekszárdi Nagycsaládo-
sok Egyesületének tagjai jú-
liusban az Al-Dunai Régiós 
Családi Napon vesznek részt 
Patcán, a Katica-tanyán. 
Ugyanebben a hónapban 
Veszprémbe készülnek a IX. 
Családkongresszusra, szep-
temberben pedig a NOE őszi 
találkozóján vendégesked-
nek Tatán. A 41 tagcsalád-
dal működő szervezetből két 
család nemrég érkezett haza 
a lengyelországi Szczecinből, 
ahol az Európai Nagycsalá-
dos Konferencián és ELFAC 
közgyűlésén vettek részt.

Ifjú tehetségek
Összesen százhét, a 2017/2018-
as Tolna megyei tanulmányi 
versenyeken kiemelkedően 
teljesítő diák részesült elisme-
résben a Garay János Gimnázi-
umban június 15-én megtartott 
ünnepségen. A Tolna Megyei 
Önkormányzat Tolna Megye 
Talentuma díját három szek-
szárdi: Dong Shiyuan Dániel 
és Oláh Péter, a Garay János 
Gimnázium diákja, valamint 
Görcsös Ákos, a Baka István Ál-
talános Iskola tanulója is átve-
hette dr. Gábor Ferenc megyei 
főjegyzőtől.  S. V.

Csele Gyula tűzoltónak gratulál Ács Rezső polgármester

A „Szekszárd Év Rendőre” címmel elismert Benke János főtörzs- 
zászlós (jobbról) és dr. Szabó Vilmos főhadnagy mellett Győri 
Balázs hadnagy (balról) vehetett át különdíjat
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Feledhetetlen élmények, varázslatos tájak Erdélyben
A Szekszárdi Baka István 
Általános Iskola diákjai má-
jusban egy hetet tölthettek 
Erdélyben a „Határtalanul!” 
program jóvoltából.

A pályázat célja, hogy a tanu-
lók megismerjék a határon túli 
magyarok történelmét, szokása-
it. Az előkészítés során a Baka 
iskolások tájékozódtak a rájuk 
váró színes programokról, tá-
jakról, és átismételték az Erdély 
történelméről tanultakat is.

Május 14-i indulást követő 
öt nap során számos program 
várt rájuk: kirándulás, város-
nézés, emlékhelyek, neveze-
tességek látogatása, és persze 
némi szabadidő is. A kirándulás 
legfontosabb állomásai Arad, 
Déva, Vajdahunyad, Nagy-
szeben, Gyergyószentmiklós, 
a Békás-szoros, a Gyilkos-tó, 
Korond, Székelyudvarhely, Far-
kaslaka, Torda, Kolozsvár és 
Nagyvárad voltak.

Idegenvezetőjüknek, Lehel 
bácsinak köszönhetően nagyon 
sok érdekes dolgot megtudhat-
tak Erdélyről. A dévai árvaház-
ba pedig sok adománnyal felpa-
kolva érkeztek.

Gyönyörű tájakon jártak: 
közülük a Békás-szorost, a Tor-
dai-hasadékot, illetve a sóbá-
nyát emelték ki, de a Gyilkos-tó 
is mindenkit elvarázsolt. Több 
esetben igazi kihívást jelentet-
tek a túrák: hol a föld mélyébe 
ereszkedtek le, hol függőhi-

dakon keltek át, vagy keskeny 
sziklaperemen tették próbára 
bátorságukat.

Történelmi jellegű kitérőket is 
tettek: Aradon a vértanúk tisz-
teletére emelt szobrot koszo-
rúzták meg, de jártak Bethlen 
Gábor szülőházában is, Farkas-
lakán pedig Tamási Áron sírját 
keresték fel.

Szuper élményekkel és bará-
tokkal gazdagodtak a gyergyó-
szentmiklósi magyar általános 
iskola meglátogatása során. Szó 

szerint belekóstolhattak a helyi 
ízekbe is, mert egy hegyi esztena 
látogatása során zakuszka, orda 
és csipkebogyólekvár is terítékre 
került. A túrát követő csodás ki-
látás pedig feledhetetlen marad…

A történelem, a természet, a 
kultúra sokfélesége mind-mind 
mély nyomot hagyott a Baka is-
kolásokba, akik közül többen is 
megfogadták, visszatérnek még 
e lélegzetelállító tájra.

„Nagyon örülünk, hogy elju-
tottunk Erdélybe, és láthattuk, 
hogyan élnek a határon túli 
magyarok. Szívesen gondolunk 
vissza az évfolyamtársainkkal 
erre a hétre, és gyakran nézeget-
jük az ott készült képeket. Ha-
zatérve a térképre nézve látjuk, 
milyen parányi morzsáját csipe-
gettük a teljes kenyérnek, mely 
itt fekszik mellettünk, s csak 
arra vár, hogy belekóstoljunk” 
– zárul Andi Péter, Füle Zsófia, 
Nádasdi Panni, Réz Réka és Si-
pos Kata beszámolója.   SZV
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Növényszobrot formáztak a Kolping iskolások
A Szekszárdi Kolping Katoli-
kus Szakképző Iskola és AMI 
szaktanára, Pech Gábor még 
2017 októberében értesült 
a Zöldtárs Alapítvány és az 
önkormányzat közös pályá-
zatáról, melynek keretében 
zöldfelület létesítésére, és 
általában véve a környezet 
szebbé tételére lehetett pá-
lyamunkát benyújtani.

A parkgondozónak tanuló di-
ákokat tanító pedagógus egy 
növényszobor megalkotására 
vállalkozott középiskolásai se-
gítségével, amelynek megvalósí-
tása közben új gyakorlati isme-
retanyagokkal gazdagodhattak 
valamennyien, nem mellékesen 
pedig az eredetileg kitűzött célt 
is teljesítethették.

A zöld utat kapott pálya-
munka során több alkalommal 
egyeztették tanulókkal a nö-
vényszobor felállításának ter-
vét, rangsorolták a főbb mozza-

natokat. Közösen rajzolták meg 
az elképzelt alakzatot, terveztek, 
számolgattak. A szobor helyéül 
az iskola előtti területet szemel-
ték ki, de a közművek miatt – az 
önkormányzattal egyeztetve – 
végül a Pázmány téri Szent Mi-
hály Arkangyal templom előtti 
zöldfelületet választották.

A keresztet formázó „alko-
tást” május 30-án állították fel, 
viszont a növényszobor csak 
akkor nyeri el végleges alakját, 

ha a sarokpontokra ültetett nö-
vények benövik az alakzatot, és 
teljes pompájukban mutatkoz-
hatnak. Erre várhatóan 24–36 
hónap alatt kerülhet sor.

A Szekszárdon egyedülálló 
növényszobor megvalósításá-
ban a Kék Madár Alapítvány és 
a Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesületének munka-
társai és tagjai segédkeztek a 
Kolping iskola tanulóinak. 

 SZV

Szekszárdi szakképzés: a jó szakembert „kézről kézre adják”
Befejeződött a tanítás a 
szakképző iskolákban is. Ez 
jó alkalom a mérleg megvo-
nására, különösen egy olyan 
periódusban, amikor kiemelt 
feladat a szakképzés átalakí-
tása, megerősítése. A tanév 
tapasztalatairól ÁBRAHÁM 
NORBERT, a Szekszárdi Szak-
képzési Centrum főigazgató-
ja beszélt.

– Főigazgató úr, a szakmun-
kásképzés területén mennyire 
tekinthető eredményesnek az 
elmúlt időszak marketingmun-
kája?

– Az igazi eredmények ezek-
ben a napokban, a beiratkozás 
során lesznek számunkra is 
láthatóak. Azt már érzékeljük, 
hogy volt értelme a kampány-
nak: a szülők figyelme job-
ban ráirányul a szakképzés, a 
szakmaszerzés területére. A 
folyamatos figyelemfenntartás-
ra szükség van és szükség lesz 
ezután is. Az a segítség, amelyet 
az önkormányzattól – és konk-
rétan Ács Rezső polgármester 
úrtól – kaptunk, hogy mindig 
jött és velünk együtt népszerű-
sítette a szakképzést – az Ady 
Szakképző Iskola tekintetében 
a műszaki képzést – az mind-
mind beérik. Mindez nemcsak 
az Ady, de a másik három tagin-
tézményünkről is elmondható.

– Keressük a pályaorientáció 
egyéb lehetőségeit, hogy az álta-
lános iskolásokat minél koráb-
ban „megtalálhassuk”. A végső 
cél az, hogy boldog felnőttek 
kerüljenek ki az iskoláinkból, ez 
viszont csak nagyon komoly pá-
lyaválasztási tanácsadáson ala-
pulhat. A gyerekeknek és a szü-
lőknek fontos pontosan tudniuk, 
hogy merre tovább az általános 
iskolából, hogy konkrétan meg-
ismerjék, mit jelent például az, 
hogy villanyszerelőnek, aszta-
losnak tanul valaki. Lehet, hogy 
van a fejekben egy elképzelés, de 
azt vesszük észre, hogy az nem 
mindig találkozik a valósággal. 

– Az elmúlt esztendő adatai 
alapján mely szakmák tekint-

hetőek sikereseknek, melyek igé-
nyelnek további erősítést?

– A gépészet területén – és itt 
most a fémipart is beleértem – az 
autós szakmák, a forgácsolók, a 
hegesztők azok, akik egyre na-
gyobb megbecsülésnek örvende-
nek. A munkáltatók jelzései, úgy 
tűnik, nemcsak az iskolákba ér-
nek el, de a szülők és a gyerekek 
fülébe is eljut, hogy mennyit is 

lehet keresni azzal, ha valaki egy 
hároméves szakmát szerez. Egy-
re nagyobb e pályák presztízse, 
és megy a verseny a gyerekekért. 
A vállalkozók megkereséséből 
látom, hogy a fémipari terület 
mindenképpen sikeresnek te-
kinthető, bár a munkahelyekhez 
képest még mindig kevés a vég-
zett gyerekszám. A villamosipa-
ri terület sikere nyilvánvalóan 
Paks működéséhez köthető, és 
megjósolható, hogy az atomvá-
rosi beruházás miatt a minősített 
hegesztők alkalmazása is nagyon 
fontos lesz rövid időn belül. Ah-
hoz a most végzett gyerekeink-
nek már el kell kezdeniük úgy 
dolgozni, hogy minősíttetni tud-
ják magukat és a cég is megtegye 
ezt, ahol dolgozni fognak. 

– Elgondolkodtató ugyanak-
kor, amit az építőiparban hallunk, 
hogy akár az ács, akár a kőműves 
szakok milyen nehezen indulnak. 
Ezeknek a szakmáknak az elis-
mertsége a jelentkezők felől még 
nem érte el a szükséges mértéket, 

miközben a mindennapokban 
azt tapasztaljuk, hogy egyre na-
gyobb e területen a munkaerő-
hiány. Én azt gondolom, hogy ez 
lesz a következő évnek a fókusza: 
valószínű, hogy a megítélés meg-
változtatásán kell segítenünk. 
Tény, hogy fizikai munkáról van 
szó, viszont ma már egy kőmű-
ves napi 35 ezer forint alatt nem 
megy el dolgozni, és akkor még 

nem visz mást magával, csak egy 
kőműveskalapácsot meg egy va-
kolókanalat, az összes többit a tu-
lajdonosnak kell beszereznie. És 
azt is tudjuk, hogy a jó kőművest, 
a jó ácsot, a jó asztalost „kézről 
kézre adják” az emberek, mert a 
jó hírük hitelesíti őket.

– Mennyiben más a mai 
szakképzés, mint, mondjuk az 
egy-másfél évtizeddel ezelőtti?

– Minden területen megjelen-
tek az egyre modernebb eszkö-
zök. A gyerekeket felkészíteni, 
abba a versenyhelyzetbe belehe-
lyezni, amikor majd elmennek 
munkát vállalni, nagy kihívás. 
Nem véletlenül jó a duális képzés 
gondolata olyan tekintetben, hogy 
nem mindig az iskolának kell a 
legdrágább, a legújabb eszközöket 
beszereznie. A gyerekek azoknál 
a vállalkozásoknál legyenek gya-
korlaton, akik abból élnek, hogy a 
legmodernebb eszközeik vannak, 
hiszen ennél praktikusabb nincs, 
ezzel mindenki nyer.

– A Vendéglátó Szakképző 
Iskolának például nagy kihívás, 
hogy felkészítsen egy szakácsot 
a Szekszárdon és környékén is 
nagy lépésben fejlődő gasztro-
kultúrára. Ezért jó, hogy a duá-
lis képzésben a gyerek az adott 
étteremnél vagy szállodánál van 
gyakorlaton, ahol a legújabb 
technológiát a naponta azzal 
dolgozó szakácstól tanulja meg. 

– A Bezerédj Szakképző Isko-
lában, a pénzügy-számvitel vo-
nalon ugyanez a helyzet. Folya-
matosan fejlődik a kormányzati 
infrastruktúra, az ügyintézés – 
gondoljunk csak az e-ügyinté-
zésre. Itt is a gyakorlati helyek 
praktikuma mutatja meg, ho-
gyan kell mindezt elképzelni. 
Egy logisztika bemutató-órán, 
amelyen magam is ott voltam, 
a tanárnő a legjobb példákat 
mindig a gyakorlati helyekről 
hozta: „Emlékeztek, amikor 
kinn voltunk ebben meg ebben 
az áruházban, mekkora raktára 
van, mennyire gyorsan megy az 
áru ki-be?” Ez az életszerű pél-
da is alá tudja támasztani, hogy 
nagy szükség van a gyakorlati 
helyekről vett tapasztalatok be-
építésére az oktatásba. Nagyon 
erős kapcsolatnak kell fennma-
radnia a munkahelyekkel, mert 
nélkülük nem tudjuk megfele-
lően felkészíteni a gyerekeket 
választott pályájukra.  

 - orbán -

Egy jó kávé
A következő hetekben a Sző-
lő-Szem egyesület elnökségi 
tagjai reggelente felkeresnek 
egy-egy tanyagazdát, hogy A 
Kávé Háza jóvoltából egy finom 
kávéval lepjék meg őket, s köz-
ben meghallgassák a tanyavilág-
ban élők problémáit, segítsenek 
választ keresni a kérdésekre.

Olvasóink is segíthetnek a 
szekszárdi tanyavilágban élők 
helyzetén, amennyiben támogat-
ják az egyesület munkáját, hogy 
az vonóhoroggal és utánfutóval 
szerelhesse fel Suzukiját, amivel 
aztán adományokat, tűzifát és 
élelmiszert juttatnak a tanyavilág 
rászorulóinak, de segítik a tanya-
gazdák munkáját szemételszállí-
tás és szurdok takarítás esetén is.

Az egyesületnek szánt támo-
gatást az alábbi számlaszámra 
küldhetik: Szőlő-Szem Egye-
sület, Hungária Takarékszövet-
kezet 71900058-10037366. A 
közlemény rovatba kérjük, tün-
tessék fel: adomány. Köszönjük!
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június 25-től június 29-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03456)

MENÜ Június 25. Június 26. Június 27. Június 28. Június 29.

„A”
1050 Ft

Sertésgulyás Karalábéleves Mediterrán 
gyümölcsleves Csontleves Fokhagyma-

krémleves

Mákos-
meggyes nudli, 

vaníliasodó

Rakott
burgonya,

savanyúság

Kapros 
tökfőzelék, 

csirkepörkölt

Vasi pecsenye, 
rizs,

friss vegyes  
saláta

Temesvári 
tokány,
tészta

„B”
1050 Ft

Sertésgulyás Karalábéleves Mediterrán 
gyümölcsleves Csontleves Fokhagyma-

krémleves

Bakonyi
csirkeragu,

rizs

Carbonara 
penne, 

trappista sajt

Rántott halfilé, 
majonézes 

kukorica

Kolbászos-
tarhonyás 

lecsó

Mediterrán 
csirkemell, 

petrezselymes 
burgonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Falusi rántott 
szelet,

majonézes
burgonyasaláta

Falusi rántott 
szelet,

majonézes
burgonyasaláta

Falusi rántott 
szelet,

majonézes
burgonyasaláta

Falusi rántott 
szelet,

majonézes
burgonyasaláta

Falusi rántott 
szelet,

majonézes
burgonyasaláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Csirkemell 
kakukkfüves 
padlizsánnal 

grillezve,
jázmin rizs

Csirkemell 
kakukkfüves 
padlizsánnal 

grillezve,
jázmin rizs

Csirkemell 
kakukkfüves 
padlizsánnal 

grillezve,
jázmin rizs

Csirkemell 
kakukkfüves 
padlizsánnal 

grillezve,
jázmin rizs

Csirkemell 
kakukkfüves 
padlizsánnal 

grillezve,
jázmin rizs

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03458)

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

(03455)MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

Dioptriás napszemüveglencse 
akció!

(03461)

MEGHÍVÓ

A felújított Jajdombi – keresztet
Bíró László püspök úr megáldja 
2018. június 24-én, 11:00 órakor.

Helyszín: Szekszárd, Bogyiszlói út 4. 
(a vízmű teleptől 100 méterre)

Szeretettel és ünnepi műsorral várja az érdeklődőket
dr. Kis Ernő és baráti köre.
Tecum pro Te – Veled,érted

Az Adventi Ablakból Szálkára. Huszonkét gyermek, két tanító és 
több szülő vett részt azon kétnapos táborozáson a Szálkai Ifjúsági 
Művésztelepen, amelyet a Szekszárdi Adventi Ablakok elnevezésű 
játékon nyert a Garay János Általános Iskola és AMI 2. B osztálya. 
 Gy. L.

FOTÓ: SZV

FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓ: KISS ALBERT

Jóga: egészséges test és tudat

Negyedik alkalommal csat-
lakozott Szekszárd a Nem-
zetközi Jóga Nap ihlette vi-
lágszintű mozgalomhoz. A 
megyeszékhely lakói a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
vehettek részt egész napos, 
ingyenes programon.

Június 21-e, az év leghosszabb 
napja, 2015 óta a Jóga Nemzet-
közi Napja. E naphoz közel szer-
te a világon jógáznak az embe-
rek. Sokan élnek együtt a jógával, 
viszont rengetegen vannak, akik 
ekkor próbálják ki ezt a testet és 
lelket egyaránt feltöltő mozgás-
formát és választják életformá-
juknak a jógát. A jóga valóban 
egy életforma, nem csupán a tes-
tet formálja kiválóan, de a lélek 
egészségét is táplálja, miközben 
irányt mutat a megfelelő ételek 
kiválasztásban is. Gyakorlása 

olyan komplex életmódváltás-
ra ösztönöz, amelynek nyomán 
egészen megújulhat az ember 
tudta, teste, lelke.

Szekszárdon június 17-én 
várták a jóga iránt érdeklőket 
a Babits Mihály Kulturális Köz-
pontba. A programokat egész 
nap ingyenesen látogathatták a 
vendégek. Szekszárdon negye-
dik éve rendezik meg a jóga na-
pot, s a rendezvény népszerűsé-
ge évről-évre nagyobb. Délelőtt 
ajurvédikus órán vehettek részt 
a látogatók Szabó Veronikával. 
A délután a nagyon népszerű 
hang-relaxációval indult, tibeti 
hangtálakkal, Holló Eszter ve-
zényletével, majd tradícionális 
sivananda hatha jógával foly-
tatódott. Volt még páros jóga is 
Jakab Mariannal és Szabó Vero-
nikával, s végül a nap nevető jó-
gával zárult.                            - mwj -

Újvárosi kamaramuzsika
Közös koncerttel kedveske-
dett a város polgárainak a 
Szekszárdi Kamarazenekar 
és a Gagliarda Kamarakórus, 
amely korábban még soha 
sem lépett fel együtt.
 
Az újvárosi Szent Mihály ar-
kangyal templomban június 
16-án megtartott hangversenyt 
Csillagné Szánthó Polixéna kö-
szöntője vezette fel. A közgyűlés 
Humán Bizottságának elnöke 

kiemelte: az Agóra megnyitása-
kor ugyan több kórussal együtt 
koncertezett a 38 éve működő 
Szekszárdi Kamarazenekar – és 
hallottuk már őket a Szekszárdi 
Madrigálkórussal is zenélni –, 
ám e két zenei formáció most 
mutatja meg magát először 
együtt a nagyközönségnek. A 
bizottsági elnök köszönetét fe-
jezte ki a kamarazenekart vezető 
Földesi Lajos hegedűművésznek 

és a kórust dirigáló dr. Szabó 
Szabolcs karnagynak a közös 
fellépésért.

A koncertre zsúfolásig megtelt 
az újvárosi templom: pótszéke-
ket és újabb padokat is el kellett 
helyezni, sőt a karzatot is meg 
kellett nyitni. A hangversenyen 
Ady Endre: Köszönet az életért, 
illetve Tóth Árpád Sugárkoszo-
rújából hangzott el részlet, de 
a közönség spirituálét is befo-
gadhatott. A kamara együttesek 

mellett hangversenyen Müller 
János orgonán, Tóth Mónika, 
Koch Ádám és Tamási János gi-
táron működött közre.

A koncerten jelenlévők valóban 
úgy érezhették magukat, mint 
amire Charlotte Gray kanadai író 
és történész szavai a meghívóban 
utaltak: „a zene az emberiség egé-
szének hangja, bármely helyen 
és bármely időben. Jelenlétében 
mind egyek vagyunk.”  Gy. L.
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Június 17-ei rejtvényünk megfejtése: Erkel Ferenc, Hunyadi László
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Simon Péterné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését június 28-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A bűn rabszolgasága
Így tehát, testvéreim, nem va-
gyunk a régi emberi természe-
tünk uralma alatt. Nem kell, 
hogy annak a kívánságai szerint 
éljünk. Ha ugyanis a régi emberi 
természet szerint éltek, meg fog-
tok halni. Ha viszont a Szentlé-
lek segítségével abbahagyjátok 
a rossz dolgokat, akkor fogtok 
igazán élni.  (Róma 8, 12-13)

A Remény rabjai című film sze-
replői életfogytiglanra ítélt ra-
bok, akik szinte az egész életüket 
rabságban, a börtön falai között 
élik le. A börtön szabályai sze-
rint élnek, szinte nem is ismer-
nek más életet. Egyikük, Brooks 

még kiskorúként került börtönbe 
és miután több mint 40 letöltött 
év után szabadul, néhány hónap 
után felakasztja magát, mert nem 
tud beilleszkedni a szabad életbe. 
Annyira megszokta a rabságot: ott 
volt valaki, a szabadság viszont 
nem vonzó volt számára, hanem 
maga az ijesztő megsemmisülés, 
aminél a halál is jobb.

Az eredendő bűn azt jelenti, 
hogy mi mindannyian a bűn rab-
ságában születtünk, attól függetle-
nül, hogy éppen milyen családba 
születtünk, a lelkünk a bűn rab-
szolgaságába szokott bele. Jakab 
levele írja le, hogyan működik a 
bűn rabszolgasága: mindannyian 

a saját szívünk jó kívánságai által 
esünk csapdába, jó a szándékunk, 
de megromlik a kimenetele. A bűn 
az Isten iránti bizalmatlanság, és 
ami Isten iránti bizalmatlanság-
ból eredő döntés, az akármilyen jó 
emberi szemmel, de végül életelle-
nes lesz. És számunkra ez a termé-
szetes, ez az alapbeállítás. A saját 
magunkba fektetett bizalom alap-
ján kerülünk a gonosz hatalmába, 
aztán vergődünk, de hajlamosak 
vagyunk megszokni a rabságot.

Isten Szentlelke arra hív, hogy 
iránta való bizalomból fordul-
junk el gonosz útjainkról. Ővele 
éljünk, neki engedelmeskedjünk, 
nem rabságból, hanem szabadon, 
szeretetből.   Gyurkó Donát 
 metodista lelkész

Vigyáznak a vízre, óvják a Földet a Bélások

A Szekszárd város önkormány-
zata pályázata jóvoltából 50 
ezer forint támogatást nyert a 
Szekszárdi I. Béla Gimnázium a 
„Vigyázz a vízre, óvd a Földet!” 
című program megvalósítására.

A víz világnapján az iskola di-
ákjai kék ruhába öltöztek, hogy 
felhívják a figyelmet a természe-
tes vizek védelmére, a környe-
zetszennyezésre és a tiszta ivóvíz 
veszélyeztetettségére. Az öt „leg-
kékebb”, legkreatívabb osztály (9. 

A, 9. B, 9. C, 10. C, 11. A) nyert 
helyi termékeket (gyümölcslé, 
mézeskalács) és oklevelet. A 
program során készült képek 
felkerültek a közösségi oldalak-
ra, felhívva ezzel mások figyel-
mét is a víz védelme, tisztasága 
megőrzésének fontosságára.

A Föld napja keretében aztán 
szemétszedő túrát szerveztek, 
melyen az iskola 15 diákja vett 
részt a 9-11. évfolyamról. A 
Borvidék Félmaraton északi út-

vonalán, a Tolnai Lajos utca, Sa-
uli-völgy, Cserhát-tető, Kápolna 
tér útvonalon haladva az eldo-
bált szemét összegyűjtése során 
a diákokban tudatosult, hogy a 
környezetünk tisztaságáért ér-
demes tenni és példát mutatni 
másoknak is. Túránk végén, 
a Kápolna téren elfogyasztott 
ebéd közbeni beszélgetés során 
megállapították, hogy a Szek-
szárdi-dombság kivételesen szép 
táji adottságainak megőrzéséért 

időnként szükség van az újrater-
melődő szemét eltakarítására...

A már hagyományosnak 
mondható „klímaalapos” pályá-
zat mindkét programjával az öko-
szemlélet fejlesztését, a környezet-
tudatos gondolkodást erősítette 
az iskola diákjaiban. A szekszárdi 
I. Béla Gimnázium birtokosa az 
Ökoiskola címnek, mivel már 
hosszú ideje kiemelten fontosnak 
tartják a környezetvédelem jelen-
tőségének hangsúlyozását.  SZV

Diákmunka
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata várja azon 
diákok jelentkezését, akik 
szívesen dolgoznának 2018. 
július vagy augusztus hónap-
ban diákmunkásként, napi 6 
órában.

Feltétel: 16–25 év közöt-
ti életkor, nappali tagozatos 
tanulói vagy hallgatói jogvi-
szony, melyet igazolni tud. A 
részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon 
olvasható.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!
Tájékoztatjuk olvasóinkat, 

hogy a Szekszárdi Vasárnap  

július 1-jén jelenik meg  

utoljára a nyári szünet 

előtt, majd azt követően  

augusztus 12-én  

jelentkezünk új lapszámmal.

A nyári szünetben kövessék 

közösségi oldalunkat:

www.facebook.com/ 

szekszardivasarnap/

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

Idén több év kihagyás után ismét megrendezésre kerül a „Tiszta, 
rendezett, virágos porta!” elnevezésű program. Azok jelentkezé-
sét várjuk, akik saját, vagy mások portáját példaértékűnek gon-
dolják a város szebbé tételében.
Jelentkezni 2018. június 15-től augusztus 10-ig lehet, önként vagy 
másokat ajánlva, a következő 5 kategóriában: • társasházak, • csa-
ládi házak, • tanyák, • telephelyek, • vendéglátó- és kereskedelmi 
egységek.
A zsűri előreláthatóan augusztus végén látogatja meg a benevezett por-
tákat.
A zsűri szempontjai:
•  udvar, előkert, homlokzat, járdaszegély díszítése, esztétikai össz-

hatása;
•  intézmény, kereskedelmi és vendéglátó egység kategóriában az 

épületek környezetének tisztasága, rendezettsége, környezetsz-
építés minősége, összhangja;

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

FOTÓK: SZEKSZÁRDI I. BÉLA GIMNÁZIUM

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala
a munka törvénykönyvéről 

szóló 2012. I. törvény alapján
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Üzemeltetési 

Igazgatóságának 
Városfejlesztési és Üzemeltetési 

Osztály
Zöldfelület-karbantartó 

Csoportjába
zöldfelület-karbantartó
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honla-

pon, a Közügyek/Állás menü-
pontban tekinthető meg.
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A minimális elvárást teljesítette a Kvanduk-csapat
Nyolcadik helyen zárta az 
NB III-as labdarúgó bajnok-
ság Közép-csoportjának 
2017/2018-as pontvadásza-
tát a Szekszárdi UFC együt-
tese. Ezzel ugyan a szezon 
előtt kitűzött minimális célt 
elérte a gárda, de Kvanduk 
János vezetőedző azért nem 
elégedett...

– Tavaly nyáron bizakodó vol-
tam, hiszen 2017 tavaszán kitű-
nően teljesítettünk – emlékszik 
vissza a sárga-feketék vezető-
edzője. – Az osztályban jó já-
tékerőt képviselő játékoskeret 
jött össze, illetve maradt együtt. 
A 2017/2018-as bajnokság rajtja 
előtt bíztunk egy jó szereplés-
ben. Még a 3-5. helyek egyiké-
nek megszerzése sem tűnt elér-
hetetlennek...

A nyáron eligazolt Pokorny 
és Puskás megfelelő pótlását 
azonban nem tudta megolda-
ni a megyeszékhely NB III-as 
klubja, ráadásul a csoportok át-
szervezésével a szekszárdiakat is 
„tömörítő” Közép-csoportban 
nagyon erős mezőny jött össze.

- Mindent figyelembe véve 
a minimális célkitűzést jelentő 
8. helyre végül odaértünk, de a 
teljesítményünkkel messze nem 
vagyunk elégedettek – folytatja 
Kvanduk János. – Az eredmé-
nyesség szempontjából a legna-

gyobb probléma az volt, hogy 
azokon a mérkőzéseken, ahol 
dominálnunk kellett volna, nem 
tudtuk irányítani a játékot. Ha 
ez mégis sikerült, akkor meg a 
helyzetkihasználással akadtak 
gondjaink, így a mezőny hátsó 
felébe tartozó csapatok ellen ér-
tékes pontokat hullajtottunk el.

Az UFC addig stabilnak 
mondható hátsó alakzata az 
őszi szezon végén érthetetlen 
módon összeomlott. A Szek-
szárd négy mérkőzésen (Pécsi 
MFC, Iváncsa, Kozármisleny, 
Tiszakécske) mindössze 1 pon-
tot szerzett, és 2–13-as gólkü-
lönbséggel zárta az őszi szezont. 
Ekkor derült ki végleg, hogy a 
nyáron igazolt két játékos, Fili-
pánics kapus és a csatár poszton 
bevethető Bata – elsősorban 

csapatemberként – nincs segít-
ségére az együttesnek.

– A télen kapusposztra szer-
ződtetett Lékai Soma viszont az 
utóbbi évek legjobb igazolása 
volt: kitűnően beilleszkedett és 
remek teljesítményt nyújtott a ta-
vasszal. Bata szerepét a saját neve-
lésű Hegedűs Márk vette át, akit 
sajnos nem tudtunk megtartani: 
fiatal játékosunk ősztől a feljutó 
bajnok Tiszakécskében folytatja 
pályafutását –mondta a vezető-
edző. – Az igazsághoz hozzátar-
tozik, hogy a csapat – amelyben a 
15 találattal ismét házi gólkirályi 
címet szerzett, 26 éves Fejes Péter 
rutinos futballistának számít – át-
lagéletkora éppen csak elérte a 22 
évet, ráadásul makacs sérülések is 
nehezítették a szezonunkat – tette 
hozzá Kvanduk János.

A szekszárdiak több fiatallal 
kiegészült kerete – az U19-es 
csapatból Bakó Viktor és Ágics 
Péter, az U17-ből Wirth Dániel 
és Farkas Kevin csatlakozik – 
július 2-án kezdi el a felkészü-
lést. Az UFC 24 fős keretéből 18 
saját nevelésű futballistával vár-
ja az augusztus első hétvégéjén 
rajtoló új idényt.

Az átigazolási időszak június 
30-án jár le. A vezetőedző sze-
rint a legtöbb NB III-as klubbal 
nem tudnak versenyezni, így – a 
Közép-csoport beosztását sem is-
merve – pontos célt kitűzni nem 
lehet, de a 2018/2019-es pontva-
dászatban szeretnék legalább az 
idei szereplést megismételni.  - fl -
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Szemerei Levente remekelt a válogatottban
Szemerei Levente, a Szek-
szárdi Sportközpont atlétája 
június 16-án, Csehországban 
képviselte hazánkat és klub-
ját egy U20-as válogatott vi-
adalon.

Öt nemzet (Lengyelország, 
Szlovákia, Csehország, Szlové-
nia és Magyarország) legjobbjai 
érkeztek Vyškov-ba, hogy ösz-
szemérjék tudásukat.

Minden versenyszámban az 
adott nemzet két legjobb 20 
éven aluli versenyzője indult, így 
számonként tíz versenyző várta 
a rajtot. Szemerei Leventének 
az idei év komoly változásokat 
hozott: korosztály-váltásának 

köszönhetően az akadályfutás 
távja 2000 méterről 3000-re 
nőtt. Ebben a számban ez foko-

zattan számít, mivel nem csak a 
táv, de a gerendák száma is más-
félszeresére növekszik.

A szekszárdi atléta – kemény 
munkájának köszönhetően – 
9:26,3-as idejével a kitűnő 4. 
helyen ért célba az egy évvel 
idősebbek között, s mindössze 
hat másodperccel maradt le a 
dobogóról. 

Szőke Gergő tanítványa 
eddig minden válogatott ver-
senyén egyéni csúcsot futott, 
s nem volt ez másként most 
sem, hiszen 9:34-es rekordjá-
ból 8 másodperccel faragott 
le Csehországban. Remél-
jük, még sokat látjuk címeres 
mezben a szekszárdi atlétát, 
akinek célja természetesen a 
felnőtt válogatottság.  

 - rp -

Kajakos eszkimók, indiánok
Nagykanizsán rendezték meg a 
régiós eszkimó-indián bajnoksá-
got, ahol a Szekszárdi Kajak-Ke-
nu SE 19 gyermek I. és II. kor-
osztályú sportolóval vett részt. Az 
ügyességi versenyen húzódzko-
dás, célba dobás és 1500 m futás 
után szlalom kajakozás volt a fel-
adat. A szekszárdiak utóbbi ket-
tőben voltak erősek, így az egyik 
legjobban teljesítő klub lettek.

A szekszárdi helyezések:
1. Bodnár Bálint (2007) és Sche-
in Dániel (2008), 2. Bercsényi 
Bence (2007), 3. Havel Botond 
(2006), 4. Acélos Hanna (2008) 
és Mészáros Hunor (2006), 
5. Steiner Iván (2008), Juhász 
Tamara (2007) és Schein Péter 
(2009), 8. Balogh Zille (2008), 
9. Mózes Bálint (2008). 
 SZV

Már biliárdfocizhatunk is

Csütörtök délelőtt a Szekszárdi 
UFC nyári táborában palléro-
zódó gyerekek közreműködé-
sével adták át hivatalosan is a 
klub öltöző-komplexuma mel-
lett felépített poolball (biliárd-
focinak fordíthatjuk) pályát.

A pool biliárdot és a labdarúgást 
ötvöző, színes futball labdákkal 
játszott sportnak teret adó, műfű 
borítású, biliárdasztalt „mintá-
zó” pálya megvalósítása Kőfalvi 
Adél ötlete nyomán indult el. 
Két másik „futballista anyuka”, 
Szűcs Anita és Vizdár-Lőczi Gi-
zella segítségével jótékonysági 
megyei labdarúgó bált szervez-
tek a városi sportcsarnokba. A 
mintegy ötszáz fős vendégsereg-
nek köszönhetően a bevételből, 
felajánlásokból elkészülhetett 
a Tolna megyében egyedülálló 

pálya, amelyet június 21-én a 
bál védnökei, Horváth István 
országgyűlési képviselő és Ács 
Rezső polgármester jelenlétében 
adtak át hivatalosan (a gyerekek 
már június 10-én, az UFC esős 
családi napján felavatták).

A csütörtöki ünnepségen 
Horváth István és Ács Rezső is 
példaértékű, közösségépítő és 
értékteremtő kezdeményezésről 
beszélt, amely hasonlóan széles 
összefogással valósult meg, mint 
néhány éve az az öltözőkomple-
xum, amelynek „ölelésében” most 
helyet kapott a biliárdfoci pálya.

Az ünnepélyes átadón Kőfalvi 
Adél ötletgazda, szervező, Hor-
váth István országgyűlési képvi-
selő, Ács Rezső polgármester és 
Kárpáti Zoltán, az UFC elnöke 
vágta át a nemzeti színű szalagot. 
 - fl -
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Családi borászat
traktoros-erőgépkezelő
állást kínál Szekszárdon,

azonnali belépéssel,
egész éves foglalkozta-

tással, kiemelt bérezéssel. 
Érd: +36–30/830–2404.

(03469)

Fuvarozó vállalkozás
keres állandó belföldi 

munkákra (3,5–12 tonnás 
tehergépkocsikra) 
gépkocsi vezetőt.

Érd: +36–30/9468–536
(03470)

Aliscás sikerek
Június első hétvégéjén a 3D 
Grand Prix második versenyén, 
Várgesztesen az Alisca Nyilai 
Íjász Egyesület versenyzői közül 
Juhász Márton (PH HB) gyerek 
kategóriában győzött, míg édes-
apja, dr. Juhász László (PH HB) 
a felnőttek között  ötödik lett.

A DDR pályaíjász verseny 2. 
fordulóján, Kaposváron We-
hovszky Kíra Tícia és Bencze 
Gábor is aranyérmes lett saját 
kategóriájában. A június 9-i, 
magyarbólyi 3D vadászíjász 
versenyen Varga György saját 
kategóriájában és a távcéllövő 
versenyben is első lett.   SZV

A bajnokság végeredménye:
1. Duna Aszfalt TVSE 71 P.
2. Pécsi MFC 68 P.
3. Iváncsa KSE  60 P.
4. Dunaújváros 55 P.
5. Szeol SC 53 P.
6. Fc Dabas 44 P.
7. Szentlőrinc SE 44 P.
8. Szekszárdi UFC 39 P.
9. Bp. Honvéd-MFA II. 38 P.
10. Paksi FC II. 37 P.
11. Kozármisleny FC 34 P.
12. Rákosmente KSK 33 P.
13. Makó FC 31 P.
14. Hódmezővásárhely 30 P.
15. Mórahalom VSE 17 P.
16. Vecsési FC 16 P.
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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
A következő időpontot később kö-
zöljük. 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 24., vasárnap
14:30 –  Kutyaparádé
17:00 –  Túl szexi lány
19:30 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 3D
Június 25., hétfő
14:30 –  Kutyaparádé
17:00 –  Túl szexi lány
19:30 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 3D
Június 26., kedd
14:30 –  Kutyaparádé
17:00 –  Túl szexi lány
19:30 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 3D
Június 27., szerda
14:30 – Kutyaparádé
17:00 –  Túl szexi lány
19:30 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 3D

Június 28., csütörtök
14:30 –  Gombos Jim és  

Lukács, a masiniszta
17:00 –  Ocean’s 8 – Az évszá-

zad átverése
19:30 –  Felelsz vagy mersz

Június 29., péntek
14:30 –  Gombos Jim és  

Lukács, a masiniszta
17:00 –  Ocean’s 8 – Az évszá-

zad átverése
19:30 –  Felelsz vagy mersz

Június 30., szombat
14:30 –  Gombos Jim és  

Lukács, a masiniszta
17:00 –  Ocean’s 8 – Az évszá-

zad átverése
19:30 –  Felelsz vagy mersz

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. június 23. (szombat) 
– Béla király tér
Szent László Nap
17:00 „Szekszárd Íze” pörkölt-
főzés
18:00 Szent János és Pál Ká-
polna – szabadtéri szentmisét 
tart Bíró László püspök
20:00 Koccintás – Magyar 
Bor Napja. Jöjjön el Ön is és 
hozzon magával egy boros 
poharat, hogy a Magyar Bor 
Napján SZEKSZÁRD nyer-
hesse el a „Legnépszerűbb 
borvidéki település” címet. 
Köszöntőt mond: Ács Rezső 
polgármester. A pohárba valót 
a szekszárdi borászok bizto-
sítják.
21:00 Zséda koncert
Étkes sátrak, szekszárdi borok 
a Garay ÉlményPince jóvoltá-
ból.

2018. június 23. (szombat)  
– Művészetek Háza
Múzeumok Éjszakája

Az országos Múzeumok Éj-
szakája rendezvényhez kap-
csolódóan a Művészetek Háza 
24:00 óráig tart nyitva, a Folya-
mat társaság kiállítására ezen 
az estén a belépés díjtalan.

2018. június 24. (vasárnap)  
– Belvárosi templom
08:45 Szentmisét tart Bíró 
László püspök. Beszédet 
mond: Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere.
11:00 Tecum pro Te – Veled, 
érted. A felújított Jajdom-
bi-keresztet Bíró László püs-
pök úr áldja meg. Helyszín: 
Bogyiszlói út 4. (A Csörge-tó 
előtt bal oldalon).

2018. június 29. (péntek)
– Művészetek Háza
Szemtanú és „Dan folyótól Ei-
latig – Utazás Izraelen át” című 
kiállítások

Tárlatnyitó Izrael állam füg-
getlenségének 70. évfordulója 
alkalmából. A különleges kiál-
lításon láthatóak lesznek Izrael 

állam megalakulásának idején 
született dokumentarista fény-
képek, valamint absztrakt kép-
zőművészeti alkotások, ame-
lyek tükrözik azt a korszakot, 
amikor a múlt század közepén 
létrejött a zsidó állam. Ben Gu-
rion ugyanúgy feltűnik a fotó-
kon, mint a kibucok egyszerű 
lakói. A korabeli művek között 
magyar származású izraeli mű-
vészek alkotásai is szerepelnek.

A kiállítások megtekinthe-
tők: augusztus 5-ig (július 16. 
és 29. között az intézmény zár-
va tart). Nyitva tartás: hétfő ki-
vételével naponta 09:00 – 17:00 
óráig.

Jegyár: 500,- Ft, diák és nyug-
díjas: 300,- Ft.

2018. július 1. (vasárnap) 10:30
– Művészetek Háza
Holokauszt Emléknap

A holokauszt során el-
pusztított embertársaikra és 
hittestvéreikre emlékeznek 
Szekszárdon a valamikori zsi-
nagógában, a holokauszt 74. 
évfordulóján a Szekszárdi Zsi-
dó Hitközség szervezésében.

Szekszárdon a II. világhábo-
rút megelőzően 600, a város 
vonzáskörzetében (Őcsény, 
Decs, Tolna) pedig 150 zsi-
dó származású embert élt. Az 
1944-ben Auswitzba és a többi 
munka- és haláltáborba de-
portált, mintegy 650 zsidó sze-
mélyből mai ismereteink sze-
rint mindössze ötvenen tértek 
haza borzasztó fizikai és lelki 
állapotban.
Program:
•  Emlékbeszédet tart: Ács Re-

zső, Szekszárd polgármestere
•  Tücsök Zenés Színpad mű-

sora
•  Dávid Aharon rabbi liturgi-

kus megemlékezése. Közre-
működik: Anatolij Klavinsz-
kij kántor

•  Koszorúzás az épület előtti 
holokauszt emlékműnél

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületének nyári 
szünet előtt utolsó előadása 2018. június 26-án 13:30 órakor 
lesz Szekszárdon a Kórház Lila épületében. Vendég: Bíró Pál 
r.alaezredes, a TMRFK munkatársa. Előadásának címe: „Ne 

váljon áldozattá! – Mindenki közlekedik!”
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Felhívás – pályázat Civil Keretre 2018.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Humán Bizottsága nyílt pályá-
zatot hirdet a 2018. évi Civil Keretre.
Felosztható keret: 6.000.000 Ft
Pályázat célja: 
A civil szervezetek 2018. évi működésének 
támogatása, mind eszköz és infrastruktúra, 
mind humánerőforrás tekintetében, melyek 
elősegítik a szervezet fejlődését, működését.
Pályázók köre:
A szekszárdi székhelyű, telephelyű civil szer-
vezetek (egyesületek, alapítványok, közalapít-
ványok), amelyek a Civil Információs Cent-
rumban regisztráltak, valamint 
•  a Tolna Megyei Bíróság a felhívás megjele-

nése előtt legalább egy éve jogerősen nyil-
vántartásba vett és az alapító okiratuknak, 
illetve az alapszabályuknak megfelelően 
ténylegesen működnek

•  tevékenységüket Szekszárdon fejtik ki
•  köztartozásuk nincs, csődeljárás nem folyik 

ellenük, az önkormányzattól előző évben el-
nyert civil támogatásról elszámoltak

•  2018. május 31-ig teljesítették az Országos 
Bírósági Hivatal felé a beszámolói kötele-
zettségüket

A támogatás tartalma:
A támogatás a pályázó 2018. január 1. és 
2018. december 31. között keletkező műkö-

dési és ugyanezen időszakban a működés-
hez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, 
illetve a humánerőforrás költségeihez nyújt 
támogatást.

A pályázatban csak a fenti időszakra vonat-
kozó számlák számolhatók el, melyek pénz-
ügyi teljesítésének az elszámolási időszak vé-
géig meg kell történnie.

A támogatás önmagában nem lehet a mű-
ködés kizárólagos forrása (a szervezetnek 
legalább 30%-os önrésszel – melybe beszá-
mítható a természetbeni juttatás – vagy egyéb 
forrással kell rendelkeznie). A saját forrás 
legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-
ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a 
fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (ön-
kéntes) munka forintosított értékével.

A finanszírozás módja és mértéke: Egyösz-
szegű, utófinanszírozású, vissza nem téríten-
dő támogatás. A pályázatból elnyerhető támo-
gatás mértéke minimum 50.000 Ft, maximum 
200.000 Ft.
A pályázat benyújtásának módja:
•  A pályázatot egy eredeti példányban ma-

gyar nyelven, kizárólag a bizottság által erre 
a pályázati célra kiadott pályázati adatlapon, 
amely sem tartalmában, sem formájában 
nem változtatható,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyűlésének Humán Bizottsága ré-
szére címezve,

•  személyesen vagy postai úton,
•  borítékon jól láthatóan feltüntetve a pályá-

zati felhívás címét, a pályázó nevét és címét,
•  a kiírásnak megfelelően hiánytalanul (a pá-

lyázati formanyomtatvány minden kérdésé-
re választ adva), és az egyéb előírt dokumen-
tumok becsatolásával kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának helye: Polgármes-
teri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. július 20.
A pályázat elbírálásának módja: A pályáza-
tok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bi-
zottsága dönt 2018. szeptember 20-ig.

A pályázatok eredményéről a pályázó írás-
beli értesítést kap 2018. szeptember 30-ig.

A részletes felhívás és a pályázati adatlap le-
tölthető a www.szekszard.hu honlapról, illetve 
átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (Szekszárd, Béla király tér 8.)

Felvilágosítást Pócs Margit, a közművelő-
dési és civil kapcsolatok referense nyújt tele-
fonon vagy személyesen (telefon: 74/504–119, 
Humán Osztály).

 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
 Közgyűlésének Humán Bizottsága

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.

Az élet nyáron sem állhat meg! 
Adj vért! elnevezéssel indított 
nyári véradókampányt a Ma-
gyar Vöröskereszt és az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat. Június 
18-a és szeptember 2-a között 
mindenki, aki vért ad, egy sze-
mélyre szabott köszönőkártyát 

kap, amely egyben nyeremény-
szelvény is. Akik feltöltik a 
kártyán szereplő kódot a www.
voroskereszt.hu/veradasnya 
oldalon, értékes heti és havi 
nyereményre pályázhatnak, sőt 
a kampány végén egy fődíj is 
gazdára talál.

A kampány további részletei 
megtalálhatók a fenti weboldalon.

Sok szeretettel várunk min-
denkit véradásra.



2018. június 24.16
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(03457)

+36–70/366–4768

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03453)

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

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

(03454)

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 56.
Telefon: +36–74/319–593

E-mail: stefikft@freemail.hu

Nyitva tartás | hétfő – péntek 08:00 – 16:00

(03462)

MUNKANADRÁGOK
(melles és derekas)

AKCIÓJA
június 25-től,

amíg a készlet tart!
1 db 2.900,- Ft
2 db 4.900,- Ft


