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A TARTALOMBÓL

Dupla ünnep
Kettős ünnep elé nézünk a jövő 
héten: augusztus 20-án, az ál-
lamalapító Szent István királyt 
és az új kenyeret ünnepeljük, 
míg a hétvégén, Szekszárd Vá-
ros Napján az 1905. augusztus 
29-én megalakult első képvise-
lő-testületre emlékezünk.
 → 3. oldal

A csapvíz finom
Kampány indul a megyeszék-
helyen a szekszárdi csapvíz 
népszerűsítésére. Az új víz-
bázisról nyert, szigorúan el-
lenőrzött, kiváló minőségű, 
egészséges és olcsó szomjoltó 
a környezetünket is kíméli. A 
szolgáltató most ajándékkal is 
kedveskedik.
 → 3. oldal

Szemerei aranya
Ács Rezső polgármester a kö-
zelmúltban hivatalában fogad-
ta Szemerei Levente atlétát, 
a 3000 m akadályfutás friss 
felnőtt bajnokát, U20-as Euró-
pa-bajnoki negyedik helyezet-
tet, aki egy éve kis híján hátat 
fordított a versenysportnak.
 → 5. oldal
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Így ünnepelhetünk augusztus 20-án és a város napján
Koncertek és számos más 
program várja az idén az ün-
neplőket a Szent István Nap 
és Szekszárd Város Napja al-
kalmából.

Programokban gazdag lesz az 
augusztus vége Szekszárdon – 
mondta Ács Rezső a Szent István 
nap és Szekszárd Város Napja 
kapcsán megtartott sajtótájékoz-
tatón. A programkínálatról Zsikó 
Zoltán, a kulturális központ igaz-
gatója osztott meg részleteket.

A Szent István Nap ünnepi 
szentmisével veszi kezdetét a bel-
városi római katolikus templom-
ban, ahol ökumenikus kenyér-
szentelést és áldást tartanak. Ezt 
a Béla király térről induló ünnepi 
felvonulás követi, majd megko-
szorúzzák a Szent István szobrot. 
A térzenét a Magyar Nemzeti 
Rézfúvos Kvintett szolgáltatja.

A gyermekes családokat egye-
di, nagyméretű fajátékokkal 
várja a Virgonckodó Játszóház 

a Béla király téren. Este Geszti 
Péter ad koncertet életművéből, 
a napot ünnepi tűzijáték zárja.

Szekszárd Város Napja alkal-
mából egész napos programka-
valkádot szerveznek augusztus 
24-én és 25-én. A kétnapos 
nyárbúcsúztatón főként Szek-
szárdhoz kötődő művészek lép-
nek fel a Béla király téren, ahol 
vendéglátók és helyi termelők is 
várják az érdeklődőket.

Szombaton „Otthonunk, 
Szekszárd” címmel játékos vá-
rosismereti vetélkedőt tartanak 
az Egyed Antal Honismereti 
Egyesület közreműködésével. 
A színpadi programok délután 
négy órakor kezdődnek a Holló 
Együttes gyermekműsorával. 
Ezt a Tücsök Zenés Színpad, 
majd a Szekszárd Jazz Quartet 
és Kovács Gergő műsora követi. 
Este kilenc órai kezdettel Pápai 

Joci ad élő koncertet, majd disz-
kó zárja az estet DJ Shabba-val.

Ugyancsak szombaton tartják 
meg a „Virágos Magyarországért” 
pályázat regionális díjátadó ren-
dezvényét, az egykori Pollack pá-
lyán pedig Városnapi Fogathajtó 
versenyt tart a Szakcs-Szekszárd 
Lovas Barátok Egyesülete.

A vasárnapi programok dé-
lelőtt 11:00 órakor kezdődnek 
a Grimask Színház „Szenzáció” 
című előadásával, amit városi 
habparti követ. Délután két órá-
tól helyi mozgásművészeti cso-
portok mutatkoznak be, majd 
a Bartina Néptánc Közhasznú 
Egyesület műsora lesz látható. 
A nap zárásaként 18:00 órától a 
Mystery Gang zenél, majd fellép 
a Supernem. A hétvége házigaz-
dája Abaházi Csaba lesz.

A város napján, augusztus 29-
én ünnepi közgyűlésen adnak 
át számos elismerést és díjat a 
a polgármesteri hivatal díszter-
mében.   S. V.

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

Augusztus 19. (hétfő) – Huba
Huba: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Augusztus 20. (kedd) – Államalapítás ünnepe | István, Vajk
István: görög-német-magyar eredetű; jelentése: virágkoszorú. 
Vajk: török-magyar eredetű; jelentése: gazdag.

Augusztus 21. (szerda) – Sámuel, Hajna
Sámuel: héber eredetű; jelentése: Isten meghallgatott.
Hajna: magyar eredetű, Vörösmarty Mihály alkotta meg a hajnal szóból a Zalán 
futása című művében.

Augusztus 22. (csütörtök) – Menyhért, Mirjam
Menyhért: héber eredetű; jelentése: királyi fény. 
Mirjam: héber eredetű, jelentése: 1.) a) mirha, az ókor egyik legdrágább illatszere, 
2.) keserű(ség).

Augusztus 23. (péntek) – Bence, Szidónia
Bence: latin eredetű; jelentése: győztes. 
Szidónia: föníciai eredetű; jelentése: Szidón városából való nő.

Augusztus 24. (szombat) – Bertalan, Jonatán
Bertalan: arámeus-görög-latin eredetű; jelentése: Ptolemaiosz fia. 
Jonatán: héber eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 18.
(vasárnap)

Augusztus 19.
(hétfő)

Augusztus 20.
(kedd)

Augusztus 21.
(szerda)

Augusztus 22.
(csütörtök)

Augusztus 23.
(péntek)

Augusztus 24.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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elszórtan zivatarok lehetnek | 
magas UV-B sugárzás
max. 28o , min. 19o
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max. 27o , min. 18o

zivatar 
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Csapvíz, a környezettudatos választás
Biztonságos, egészséges, 
környezetkímélő és olcsó. A 
szekszárdi csapvíz népszerű-
sítésére most kampány indul 
a megyeszékhelyen.

A fogyasztási szokások átala-
kultak az elmúlt években, a 
vízfogyasztásban például egy-
re inkább a PET-palackos ás-
ványvizek vásárlására álltunk 
át. Ennek is köszönhető, hogy 
csak Szekszárdon évente mint-
egy 100 tonna műanyag hulla-
dék gyűlik össze – mondta Ács 
Rezső a városházán csütörtök 
délelőtt a témában megtartott 
sajtótájékoztatón.

A polgármester hangsúlyozta, 
a környezetterhelés csökkenté-
sének egy módja, hogy az ás-
ványvizek helyett áttérünk a szi-
gorúan ellenőrzött, egészséges, 
környezetkímélő és nem mel-
lesleg olcsó csapvíz fogyasztá-
sára. Ács Rezső emlékeztetett, a 
2015-ben átadott új vízbázisból 

nyert ivóvíz jó minőségű, va-
lódi alternatívája a palackozott 
ásványvíznek, ráadásul mindig 
„kéznél van” és sokkal olcsóbb 
is annál. Egy négytagú család – 
napi 8 liter elfogyasztásával szá-
molva – hetente mintegy 5000 
forintot költ ásványvízre, míg 
ugyanez a mennyiség csapvíz-
ből 36 forintba kerül!

A csapvíz fogyasztásának 
népszerűsítésére kampányt in-
dít a megyeszékhely, amely tagja 
a Klímabarát Önkormányzatok 

Szövetségének. A polgármes-
ter elmondta, regisztrációt 
követően minden szekszárdi 
család jogosult egy vizeskan-
csó és egy kulacs átvételére. Az 
ajándék-akció augusztus 21-
én indul, és a város honlapján 
(www.szekszard.hu) létrehozott 
felületen, illetve az ERÖV Zrt. 
InterSparban található ügyfél-
szolgálati irodájában lehet majd 
jelentkezni. 

A szekszárdiak körében vég-
zett felmérés eredménye szerint 

a válaszadók 80 százaléka áttér-
ne a csapvízre, ha annak minő-
sége elérné az ásványvizekét. 
Mint azt Artim Andrásné, az 
E.R.Ö.V. Zrt. vezérigazgatója 
a tájékoztatón elmondta, az új 
vízbázisból nyert víz minősége 
kifogástalan. A vastól és man-
gántól megtisztított, kalciumot 
és magnéziumot, illetve kevés 
kloridot és foszfátot tartal-
mazó víz egészséges, ráadásul 
kellemesen hűs, 15–17 fokos 
hőmérsékleten ér el a fogyasz-
tókhoz.

A felmérésből kiderül, hogy a 
válaszadók 66 százaléka kíván-
csi rá, hol és hogyan „készül” 
a csapvíz, ezért az érdeklődők 
számára a kampány keretében 
ingyenes látogatásokat szervez-
nek majd a bogyiszlói víztisztító 
létesítménybe.

Ács Rezső polgármester zá-
rásként hozzátette: számítanak 
a szekszárdi polgárok, vendég-
látóhelyek csatlakozására és 
ötleteire, hogyan tudnák még 
jobban népszerűsíteni a jó mi-
nőségű csapvizet.   - fl -

Szépülnek a játszóterek
Egy helyi vállalkozás, az Aust-
rotherm 2 millió forintos fel-
ajánlásának köszönhetően 
újult meg, illetve bővült a 
Kölcsey lakótelepi játszótér. 
A modern játszóeszközt már 
birtokba vették a környéken 
lakó gyerekek, a közelmúlt-
ban Ács Rezső polgármester, 
dr. Haag Éva alpolgármester, 
a körzet önkormányzati kép-
viselője és Bozsaky János, a 
cég ügyvezető igazgatója hi-
vatalosan is „átadta”.

A város első embere méltatta 
és követendő példának állította 
az Austrotherm társadalmi sze-
repvállalását. A sajtóeseményen 
a polgármester elmondta továb-
bá, hogy a Kölcsey lakótelep 
mellett hamarosan a Csokonai, 
a Május 1. és a Klapka utcában 

is megújul, bővül majd a játszó-
tér, az Energia Parkban pedig 
– egy szabadtéri fogadóórán el-
hangzott kérésnek megfelelően 
– 22 méter hosszan kerítés épül 
a játszótér és az úttest közé. 

A cég ügyvezetője hangsúlyoz-
ta, az Austrotherm jól érzi magát 
Szekszárdon. Bozsaky János hoz-
zátette, a vállalat vezetésének fon-
tos, hogy 30 dolgozójuk családjai, 
gyermekei milyen körülmények 
között töltik el szabadidejüket, 
ezért támogatták a fejlesztést.

Dr. Haag Éva alpolgármes-
ter nagyon szép és példaér-
tékű felajánlásnak nevezte az 
Austrotherm támogatását. A 
körzet képviselője hozzátette, 
az itt lakók ezentúl talán még 
szívesebben használják majd a 
megújult játszóteret.  - fl -

FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓ: KISS ALBERT

Babakocsival is egyszerűbb

A járdaépítési és felújítási prog-
rammal párhuzamosan a bel-
városban és környékén több 
helyszínen zajlik az átkelők, 
járdák akadálymentesítése.

Két évvel ezelőtt az önkormány-
zat saját forrásból 50 helyszínen 
50 gyalogátkelőhelyet akadály-
mentesített, az a munka folytató-
dik most. Nyár végéig 17 helyszí-
nen 37 akadálymentesítés valósul 
meg – jelentette be a Csokonai 
utcában tartott sajtótájékoztatón 
Ács Rezső polgármester.

A járda- és útcsatlakozások 
süllyesztett szegéllyel készülnek, 
így valamennyi kereszteződés 
könnyen járható lesz. A beruhá-
zás a kisgyermekes családokat 
éppúgy segíti, mint az idősek, 
vagy a mozgásukban akadályo-

zottak közlekedését. A fejlesztés 
„egybecseng” a polgármester 
szabadtéri fogadóóráin érkezett 
lakossági észrevételekkel.

A mintegy 10,5 millió forint-
ból megvalósuló munkálatokat 
szekszárdi vállalkozások végzik, 
a nyár végéig közel száz helyen 
lesz süllyesztett járdaszegély. 
A beruházás a Csokonai utca 
mellett érinti többek között az 
Arany J., a Béri Balogh Ádám, a 
Dózsa Gy., a Holub, a Wesselé-
nyi és az Ybl utcákat is.

Szinte valamennyi választó-
kerületben zajlik majd járdare-
konstrukció. Ács Rezső polgár-
mester a körzetek képviselőivel 
végig járja a helyszíneket, hogy 
a személyes találkozókon ígért 
vállalásokból mi valósult meg a 
területen.  - fl -
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FOTÓK: KISS ALBERT

Szemerei aranya: „mélyről” jött vissza a bajnok
Szekszárd polgármestere, 
Ács Rezső a közelmúltban 
hivatalában fogadta Szeme-
rei Levente atlétát, a 3000 m 
akadályfutás friss felnőtt baj-
nokát, aki egy évvel ezelőtt 
kis híján hátat fordított a ver-
senysportnak.

Immár hagyomány, hogy a vá-
ros polgármestere hivatalában 
fogadja a Szekszárd hírnevét 
európai, vagy világeseményen 
öregbítőket, legyen szó akár 
sport-, kulturális- vagy tudo-
mányos eseményről.

Ács Rezső július utolsó napján 
a Szekszárdi Sportközpont atlé-
tikai szakosztályának fiatal kö-
zéptávfutó tehetségét, Szemerei 
Leventét látta vendégül hivata-
lában. A város első embere aján-
dékkal - egy márkás futó órával 
- is kedveskedett a közelmúltban 
az U20-as Európa-bajnokságon 
3000 m akadályfutásban negye-
dik helyezett, majd a felnőtt ma-
gyar bajnokságon ugyanebben a 
számban aranyérmes sportolónak 
és edzőjének, Szőke Gergőnek.

Levente 9 évesen a Gyakor-
ló iskolában, Gaál László tanár 
úrnál kóstolt bele az atlétikába. 
Első korosztályos bajnoki címét 
13 évesen, Németh Gyula edző 
irányítása mellett szerezte. Sző-
ke Gergővel 2014 óta dolgoznak 
együtt. A mindent a futásnak 
alárendelő atléta tavaly nyáron 
mélypontra jutott: mentális 
problémák és sérülések miatt 
megfordult a fejében, hogy fel-
hagy az atlétikával.

Innen sikerült felállnia, edző-
jével közösen újra felépítenie 

magát. A téli felkészülése már 
előre vetítette az idei eredmé-
nyes szezont. Egy sikeres er-
délyi magaslati edzőtáborozás 
után új egyéni csúcsot futva lett 
negyedik a svédországi U20-es 
kontinensviadalon, július utol-
só hétvégéjén pedig a felnőtt 
országos bajnokságon mutatta 
meg: nincs ma nála gyorsabb 
magyar akadályfutó 3000 mé-
teren. Szemerei előtt legutóbb 
több mint 10 éve Csillag Balázs 
nyert felnőtt atlétikai magyar 
bajnoki címet.

Az I. Béla gimnáziumban idén 
érettségizett Szemerei Levente 
most a norvégiai csapat Euró-
pa Kupára és a hazai Szuperliga 
döntőre készül, közben edzőjé-
vel és Csillag Balázzsal, a Szek-
szárdi Sportközpont NKft. ügy-
vezetőjével közösen már a jövőt 
tervezik. A 3000 m akadályfutás 
ugyanis olimpiai szám, ráadá-
sul 2023-ban Budapest rendezi 
az atlétikai világbajnokságot, 
amelyen az „érett korba” lépő 
Levente hazai közönség előtt 
bizonyíthatna...   - fl -

Szekszárdi Fürdő Napok
Idén is a már jól megszokott 
időpontban, július utolsó hét-
végéjén került megrendezés-
re a Szekszárdi Fürdő Napok. 
Az időjárás ezúttal sajnos nem 
kedvezett a szervezőknek, el-
maradt a várva várt strandidő, 
a hangulatra azonban nem le-
hetett panasz.

A Magyar Fürdőszövetség által 
meghirdetett Strandok Éjszaká-
jához a Szekszárdi Fürdő is csat-
lakozott, így július 26-án éjfélig 
lehetett a medencék kényelmét 
élvezni, miközben vízi tűzijáték 
és tűztánc-show szórakoztatta a 
nagyérdeműt.

A szombati napon gyermek-
paradicsommá vált a strand: a 
Holló együttes koncertje után 
óriás buborék-show, arcfestés, 
cukorágyú kilövés és légvár 
várta a legkisebbeket. Ezt köve-

tően az Animal Cannibals régi 
és legújabb slágerei zengték be 
a fürdő területét.

A záró napra tovább romlott 
az idő, azonban a színpadra 
lépő szekszárdi fiatalok alkotta 
HUMEN zenekar, valamint Vi-
kidál Gyula és a Bon-Bon zene-
kar remek hangulatot varázsolt 
a strandra kilátogatóknak.

A fürdőzők fizikai állapotáról 
Takács-Steiner Anita gyógytor-
nász-fizioterapeuta, személyi és 
csoportos tréner gondoskodott 
egész hétvégén. Összeségében, egy 
kitűnő hangulatú, élményekben 
dús hétvégén vehetett részt az, aki 
kilátogatott a Szekszárdi Család-
barát Strand- és Élményfürdőbe.

A Fürdő Napokkal még koránt 
sem ért véget a nyári szezon, a 
strand egészen szeptemberig 
mindenkit szeretettel vár egy 
csobbanásra.  - rp -

Fiatalokat megszégyenítve gyalogtúráznak az idősek
Idős(ebb) korban is lehet él-
vezni az életet! Az Országos 
Nyugdíjas Polgári Egyesület 
Szekszárdi Helyi Szervezeté-
nek tagjai azzal a nem titkolt 
szándékkal léptek be a tájfutó 
világbajnok, Monspart Sarolta 
által 2017-ben létrehívott Or-
szágos Gyalogló Idősek Klub-
jába, hogy úgy érezték: a moz-
gás, a gyaloglás lehet a legjobb 
orvosság az öregedés ellen.

Kirándulásaik során tartalma-
san töltik az időt. Közben per-
sze előkerül a család témája és a 
legjobb recepteket is megismer-
tetik egymással, amelyeknél – 
mivel sokat tapasztalt kezek ál-
lítják elő őket – bizonyára nincs 
is finomabb a világon…

Gyaloglásaikhoz a folyama-
tos motivációt – az egészséges 
életmód megőrzésének igényén 
túl – Bóvári Jánosné Olga adja. 
Az egyesület elnöke többedma-
gával vallja: a gyaloglás az egyik 
legkorszerűbb és legolcsóbb 
sport. Nem kell hozzá befekte-

tés, csupán egy jó kis csapatot 
kell kialakítani és már indulhat 
is a túra.

Olgáék az idei évre igen vál-
tozatos túratervet készítettek: 11 
alkalommal, több napos – oly-
kor 10–15 kilométeres – utat is 
megtettek a várost körülölelő te-
lepüléseken. „Barangolásaikon” 
a 80–90 éves tagjaik is részt vesz-
nek. A kisebb túráikon 10–15, a 
nagyobbakon 20 fő is részt vesz 
a 40 fős egyesületből. A tagság-
ban akad olyan, aki korábban 
röplabdázott, kézilabdázott, 
vagy versenyszerűen úszott, ám 

gyalogolni valamennyien egy-
formán szeretnek. A csapatnak 
annyira tetszenek ezek a túrák, 
hogy a fáradtság ellenére gyak-
ran még aznap este feltárcsázzák 
a főszervezőt: mikor és hova 
mennek legközelebb? – mondta 
el Bóváriné Olga.

Hosszabb túrát tettek Óbá-
nyán, valamint az Ófalu-Feked 
és a Szedres-Medina útvonalon, 
de közel négy napot töltöttek a 
Mátrában is, ahol szintén sokat 
barangoltak. A helyi polgármes-
ter segítségével kedvezményesen 
kaptak tiszta, kényelmes szállást és 

egy kisbuszt is, amellyel az egyes 
túraútvonalakhoz jutottak el.

Eddig az Ófalu-Feked táv volt 
a „leghúzósabb” számukra, ott 
egy erdő közepén, hegynek fel-
felé vették az irányt, de a Szed-
res-Medina út is kemény próba 
elé állította az időseket, akik egy 
halastó mellett gyalogoltak 8 ki-
lométert, míg a szedresi Szent 
Margit templomtól a medinai 
szerb templomhoz értek.

A csoport augusztus végén 
Harkányba „ruccan át” négy 
napra – innen Siklóst és Sziget-
várt is útba ejtik –, szeptember-
ben pedig a karcagi gyógyfürdőt 
látogatják meg – szintén az Or-
szágos Gyalogló Idősek Klubja 
programjához csatlakozva. 

Mi pedig mit is kívánhatnánk 
az egészséget szem előtt tartó 
csapatnak, mint még további 
sok-sok kilométert bakancslis-
tájuk teljesítéséhez.

Jelentkezni túráinkra a 
20/539–6131-es telefonszámon 
lehet Bóvári Jánosnénál. (x)
 (04436)
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Íjász világbajnokság házigazdája lesz Szekszárd
A vadon élő állatokat formá-
zó célpontokra zajló, 3D (há-
romdimenziós) íjász-világ-
bajnokságot rendeznek 2020 
augusztusában Szekszárdon 
mintegy 600 versenyző rész-
vételével. 

A világverseny lebonyolításáról 
július 12-én kötött megállapo-
dást a magyar szövetség és a 
megyeszékhely önkormányzata.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere a megállapodás aláírása 
előtt elmondta: a város anyagiak-
kal és természetben is támogatja 
a világbajnokság rendezését. A 
kísérőkkel együtt mintegy ezer 

résztvevőt várnak a versenyre, 
amely városmarketing szem-
pontjából sem elhanyagolható.

Vánky Sebastian, a szövetség 
elnöke beszámolt arról, hogy 
várhatóan 20–25 ország verseny-
zői lesznek jelen a közel egyhetes 
eseményen, amelyen – korosz-
tályok és az íjak típusa szerinti 
bontásban – több mint húsz ka-
tegóriában versenyeznek majd. A 
mezőnyben mintegy 300 magyar 
íjász részvételére számítanak, 
köztük várhatóan a helyi Alisca 
Nyilai Íjász Egyesület és a Tolnai 
Tájak Íjász Egyesület legjobbjai is.

A selejtezőket várhatóan a 
több jelentős viadalnak is ott-

hont adó Sötétvölgyi parkerdő-
ben felállított öt pályán rendezik 
meg. A kategóriák legjobbjait 
felvonultató döntőket pedig 

már a városban, a sportcsarnok 
mellett a közönség is figyelem-
mel kísérheti.

  Forrás: MTI

Festik az útburkolati jeleket
Júliusban kezdődött és vár-
hatóan szeptember közepé-
ig tart a fehér hosszirányú 
(záróvonal, szaggatott vo-
nal), illetve a keresztirányú 
(gyalogátkelőhely, elsőbbsé-
gadás kötelező, Stop) a kiváló 
láthatóságú útburkolati jelek 
felfestése a városban.

Kisebb forgalomkorlátozásra 
lehet számítani, de jellemzően 
az esti, éjszakai órákban végzik 
a felfestést. Ezt követően szep-
tember 15-től október közepé-
ig a fizetős parkolók kerülnek 
sorra. A hosszirányú gépi festési 
munkákat egy vállalkozó végzi, 
míg a keresztirányú jelek felfes-
tését az önkormányzat brigádja 
egy erre a feladatra beszerzett 
speciális géppel hajtja végre.

Október 15-e után – ameny-
nyiben az időjárás is engedi 
– kezdődhet a lakossági kérel-
mek teljesítése. A lakók a bur-
kolati jelek felfestése iránti ké-
relmüket a muszak@szekszard.
hu e-mail címre küldhetik el. A 
polgármesteri fogadóórákon és 
egyéb fórumokon jelzett kérel-
meket már beütemezte a Vá-
rosfejlesztési és Üzemeltetési 
Igazgatóság.

Elsőrendű főút: Rákóczi u. (6-
56-os út körforgalomtól), Szé-
chenyi utca, Béri Balog Ádám 
utca (56-os út-Csatári körfor-
galomig). 

Másodrendű főút: Palánki út 
(56-os elkerülő úti körforga-
lomig), Szent István tér, Hunya-
di utca, Keselyűsi út (Tolnatej). 

Forrás: Polgármesteri Kabinet

Régi és új arcok: bemutatkoztak a kormánypárti jelöltek
Öt új képviselőjelöltet indít 
Szekszárdon a Fidesz-KDNP 
az október 13-án esedékes 
önkormányzati választáso-
kon. A pártszövetség polgár-
mester-jelöltje a jelenlegi vá-
rosvezető, Ács Rezső.

Augusztus 12-én, hétfőn Horváth 
István (Fidesz-KDNP), a térség 
országgyűlési képviselője és Ács 
Rezső, a megyeszékhely polgár-
mestere vázolta fel a pártszövetség 
Szekszárd jövőjére vonatkozó ter-
veit, illetve mutatta be a város pol-
gármester- és képviselőjelöltjeit.

A Hunyadi utcai sajtóesemé-
nyen Horváth István elmondta, 
a Fidesz-KDNP helyi csoportja a 
következő évekre is Ács Rezsőt, a 
város jelenlegi első emberét jelöli 
polgármesternek. A képviselő ki-
emelte: jó szívvel ajánlja a válasz-
tók figyelmébe a közéletben több, 
mint 20 éve résztvevő városveze-
tőt, aki az elmúlt ciklusok során 
már bizonyította alkalmasságát, 
elkötelezettségét, a szekszárdi 
emberek iránti alázatát, és azt, 
hogy a megyeszékhely vele to-
vábbra is eredményes lehet.

Aláhúzta, a pártszövetség vá-
rosi képviselői komoly kihívá-
sok közepette, kiváló munkát 
végeztek az elmúlt évek során. 
Az országgyűlési képviselő kö-

szönetét fejezte ki dr. Tóth Gyu-
lának és Kővári László bizottsági 
elnököknek, akik több cikluson 
át képviselték körzetük érdekeit a 
közgyűlésben. Ugyancsak meg-
köszönte Gombás Viktória, Fe-
rencz Zoltán és Pap Máté munká-
ját, akik családi vagy munkahelyi 
elfoglaltság miatt nem folytatják a 
tevékenységüket.

A leköszönők helyett a Fi-
desz-KDNP több fiatalt is indít, 
velük a „rutinos” képviselők még 
motiváltabbak lesznek – hallhat-
tuk. A jelöltek között közgaz-
dászt, vállalkozót és közigazgatási 
szakembert is találunk. Horváth 
István szerint az mindenképpen 
közös bennük, hogy számukra a 
köz szolgálata a fontos.

Az október 13-i önkormány-
zati választáson a szekszárdi 
Fidesz-KDNP színeiben Gré-
czy-Félegyházi Gyöngyvér (1-
es körzet), dr. Haag Éva (2-es), 
Gyurkovics János (3-as), Csil-
lagné Szánthó Polixéna (4-es), 
dr. Máté István (5-ös), Kieszné 
Huszár Dóra (6-os), Tóth Ró-
bert (7-es), Szegedi Attila (8-as), 
Móra Viktória (9-es) és Máté Pé-
ter (10-es) méretteti meg magát.

A Fidesz-KDNP városi elnö-
ke bizakodó, hogy valamennyi 
választókörzetben 50% felett tel-
jesítenek majd jelöltjeik. Hozzá-
tette, az aláírásgyűjtést augusztus 
24-én indítják, és már 26-án le 
szeretnék adni a jelöltállításhoz 
szükséges támogatói íveket.

Ács Rezső polgármester(jelölt) 
megköszönte a szekszárdiaknak, 
hogy öt éve bizalmat szavaztak 
neki, egyúttal reményét fejezte 
ki, hogy a város fejlődését szol-
gáló terveit meg tudja valósítani 
a következő ciklusban.

Tízből tíz körzetet szeretnénk 
elnyerni – nyomatékosította a 
célokat. Megjegyezte, egy köz-
gyűlés akkor igazán működő-
képes, ha a település fejlődését 
szolgáló döntésekben a képvi-
selők egyet tudnak érteni.

Ács Rezső jelezte, olyan várost 
szeretne, ahol a vállalkozások 
megfelelő gazdasági környezetben 
működnek és ahová egyre több 
család költözik, vagy marad. Em-
lékeztetett, Szekszárdon a mun-
kanélküliség statisztikailag nulla, 
az alapegészségügyi ellátásában 
nincs betöltetlen orvosi praxis, a 
település vonzó, s itt az idősek is 
számítanak. Több projekt, így az 
új Tudásközpont és a sportcsarnok 
építése is hamarosan megkezdőd-
het, s a Gemenci Ökocentrum ter-
ve is valósággá válhat.

Az éves költségvetés folyama-
tos stabilitásáról szólva kiemel-
te: a Fidesz-KDNP-s városveze-
tés 2006 óta mindig úgy tervezte 
meg a büdzsét, hogy Szekszárd 
működési feltételei biztosítottak 
legyenek.   Gy. L.

Garaysták az Összmagyar Középiskolás Táborban
A nyári szünetben a Szek-
szárdi Garay János Gimnázi-
um hét diákja és egy tanára 
vett részt a Rákóczi Szövet-
ség sátoraljaújhelyi Össz-
magyar Középiskolás Tábo-
rában.

A huszadik alkalommal meg-
tartott rendezvényen 450 Kár-
pát-medencei és a diaszpórá-
ban élő magyar fiatal vett részt, 
a találkozóra még Ausztráli-
ából is érkeztek. Az egyhetes 
tábor tartalmas programokat 
kínált. A résztvevők ellátogat-
tak például a füzéri és a sáros-
pataki várba, gyalogtúrát tettek 

a Sárospatak közelében fekvő 
Megyer-hegyi Tengerszemhez, 
valamint autóbusszal bejárták a 
Felvidék keleti részét.

Elutaztak a tragikus sorsú 
Szelmencre is (képünkön), a 
„kettévágott” faluba, amelynek 
egyik része ma Szlovákiához, a 

másik Ukrajnához tartozik. Ez 
az a település, amelynek egyes 
lakói négy különböző állam 
polgárai lettek a határváltoz-
tatások miatt, pedig soha nem 
költöztek el az otthonukból…

A kirándulások mellett a di-
ákok csapatépítő játékokban, 
előadásokon, sportprogramo-
kon vettek részt, míg a részt-
vevő tanárok tapasztalatcserét 
folytattak. 

A táborban a történelmi és 
irodalmi ismeretek bővítésével 
megvalósult a Rákóczi Szövet-
ség célja: a világ magyarjainak 
összefogása. 

 Kiss Hedvig

Megújulnak a ravatalozók

Szekszárd város önkormány-
zata 16 millió forintos önrészt 
különített el a megyeszék-
hely két ravatalozójának fel-
újítására, előtetők építésére 
– minderről a legutóbbi köz-
gyűlésen döntöttek a város-
vezetők.

Az összesen 66 millió forintos 
beruházáshoz a Jövőnk Energi-
ája Térségfejlesztési Alapítvány-
tól (JETA) nyert támogatást az 
önkormányzat.

Régóta felmerülő igény, hogy 
a szolgáltatási infrastruktúra 
fejlesztésével méltó körülmé-
nyek között tudják leróni ke-
gyeletüket a szertartásokon 
résztvevők.

A korszerűsítésnek köszön-
hetően megújul az újvárosi és 
alsóvárosi ravatalozó tetőszer-
kezete, új előtető épül a bejára-
tok elé, és a belső terek is meg-
újulnak. Ezen kívül a Rákóczi 
utcai sírkertbe mintegy egymil-
lió forintból az ország egyetlen 
harangöntő mestere, Gombos 
Miklós készít új harangot.

A kivitelezés várhatóan szep-
tember 30-ig tart. A munkála-
tok ideje alatt mindkét teme-
tőben ideiglenes helyen tartják 
majd a búcsúztatásokat: Újvá-
rosban a régi kápolna, míg az 
alsóvárosi sírkertben az új, az 
OBI felől megközelíthető terü-
leten alakították ki a szertartá-
sok helyszínét (képünk).    SZV
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Augusztus 19-től augusztus 23-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Zárva

Zárva

(04426)

MENÜ Augusztus 19. Augusztus 20. Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 23.

„A”
1150 Ft

Májgombóc 
leves

Csiperke krém-
leves krutonnal

Zöldborsó
leves

Szilvás 
gombóc,
fahéjas

porcukor

Gyros, pirított
burgonya,
friss saláta, 

öntet

Sertéspörkölt 
tarhonya,

uborkasaláta

„B”
1150 Ft

Májgombóc 
leves

Csiperke krém-
leves krutonnal

Zöldborsó
leves

Székely-
káposzta,

tejföl

Sólet,
füstölt-főtt

tarja

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Napi
ajánlat
1050 Ft

Trappista sajt 
rántva,

mexikói jázmin 
rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

mexikói jázmin 
rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,

mexikói jázmin 
rizs,

tartármártás

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Indiai
lencse, curry 

szezámmagos 
csirkefalatokkal, 

párolt rizzsel

Indiai
lencse, curry 

szezámmagos 
csirkefalatokkal, 

párolt rizzsel

Indiai
lencse, curry 

szezámmagos 
csirkefalatokkal, 

párolt rizzsel
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Július 7-ei rejtvényünk megfejtése: Kandó Kálmán, villamos mozdony
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kovács Sándorné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 22-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Igazi családtagok
„Egyszer elmentek hozzá anyja és testvérei, de nem tudtak Jé-
zushoz jutni a sokaság miatt. Ezért tudtára adták neki: Anyád 
és testvéreid kint állnak, és látni szeretnének. Ő azonban így 
válaszolt: Az én anyám és az én testvéreim azok, akik Isten 
igéjét hallgatják, és megtartják.” (Lukács 8, 19-21)

Jézus szavai provokatívak, mert 
véleményformálásra késztetnek. 
Természetesen nem Mária és a 
többiekkel való szeretetét kérdő-
jelezi meg mondataival, hanem 
a látogatás kapcsán inkább a 
mindenkori hallgatót készteti 
elgondolkodásra.

Mert ugye, hiába mondjuk 
valakire, hogy a barátunk, ha 

nem akarjuk hallani a gondola-
tait és nem bízunk szava igazá-
ban. Hiába mondjuk, hogy van 
testvérünk, ha nem keressük 
hangját, nem bízunk monda-
taiban. Hiába mondjuk, hogy 
van apánk és anyánk, ha kerül-
jük a velük való együttlétet, és 
nem akarunk tanácsuk szerint 
cselekedni. Annak tudása, hogy 

ők vannak, nem pótolja a velük 
való igazi kapcsolatot. Gyakor-
latilag nem barátunk, nem test-
vérünk és nem a szüleink – nem 
vagyunk igazi családtagok.

De akkor miért is gondol-
nánk, hogy Istennel másképp 
van? Vajon hitnek nevezhető-e 
az, ha csupán elfogadjuk, hogy 
Ő van, de nem keressük véle-
ményét, akaratát, tanácsait, 
vagy ha halljuk is, nem tartjuk 
megfogadásra érdemesnek? Iga-
zából ez nem hit. Számít-e bár-
mit is, ha ugyan megkeresztel-
tek minket gyermekkorunkban 
és ezért Jézus nevét hordozzuk 
magunkon, ha ennek ellenére 
nem vagyunk kíváncsiak gon-

dolataira, útmutatására, ha 
nem tartjuk igaznak az ő életé-
tét, váltság halálát és feltáma-
dását?

Ám mindezekkel szemben 
mennyi erő van abban az egy-
szerű tényben, hogy ha engedel-
meskedni is kész bizalommal 
keressük az Ő Bibliában meg-
szólaló hangját, akkor Ő, közeli 
hozzátartozónak mond min-
ket. A legegyszerűbb fohászunk 
nyomán is angyalok szaladnak 
Megváltónkhoz a hírrel ránk 
utalva: „Mester, egy családta-
god keres téged!”

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Pályázati
felhívás

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Ciklámen 
Tourist Idegenforgalmi Zrt. tá-
mogatásával és A Tehetségekért 
Alapítvány közreműködésével, 
„Tanulj, hogy boldogulj!” el-
nevezéssel pályázatot ír ki ál-
talános iskolák felső tagozatos 
tanulói számára tanulmányi 
ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat célja szekszárdi 
alapfokú nevelési-oktatási in-
tézmény felső tagozatán (5–8. 
évfolyamon) tanuló, kiemel-
kedő tanulmányi eredménnyel 
rendelkező, vagy egyes tanul-
mányi és művészeti területen 
tehetséges, a tudás megszer-
zésében, a további fejlődésben 
motivált gyermekek tanulmányi 
ösztöndíj program keretében 
történő támogatása. 

Az ösztöndíj olyan tanulókat 
kíván támogatni, akiknek csa-
ládja a tanuló tanulmányi elő-
menetelét, tehetségének kibon-
takoztatását anyagi lehetőségei 
miatt nem vagy csak igen korlá-
tozott mértékben tudja segíteni, 
biztosítani.

Részletes pályázati kiírás a 
Szekszárdi Vasárnap augusz-
tus 25-i számában.
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A felújított Mészöly tanya lehet a Magasiskola otthona
Ma még munkaterület a 
Porkoláb-völgyben találha-
tó egykori Mészöly tanya és 
környéke, ám hamarosan a 
21. század követelményeinek 
megfelelő irodalmi műhellyé 
válik. 

Szekszárd Megyei Jogú Város, 
a Mészöly Miklós Egyesület, és 
A PAD Irodalmi, Művészeti és 
Kulturális Egyesület júliusban 
hetedik alkalommal hirdette 
meg a „Szekszárdi Magasisko-
la” Mészöly Miklós Irodalmi 
Akadémia Írói alkotótábort és 
mesterkurzust. A Vármegyehá-
za Pollack Kávézójában tartott 
megnyitón Szörényi László, a 
Mészöly Miklós Egyesület elnö-
ke köszöntötte a vendégeket. A 
Kossuth-díjas író elmondta, az új 
nemzedék mesterének nevezhet-
jük a szekszárdi születésű írót. 
„Mészöly egy úttörő, aki nélkül 
nem lehet tovább menni. Ő tett 
a legtöbbet azért, hogy otthon 
érezzük magunkat a prózában” 
– fogalmazott a professzor.

A megnyitón az egykori Mé-
szöly tanya felújításával kapcso-
latban Ács Rezső polgármester 
hangsúlyozta, Szekszárd mél-
tóképpen őrzi az író emlékét. 

A rendezvények szervezésén 
azonban „túl kellett lépni”, hogy 
a Porkoláb-völgyben található, 
az író számára is kedves tanyát 
megmentsék az utókornak.

Szekszárdi tervezők készítet-
ték a terveket, amelyek alapján 
megújul az épület, amely egy 
XXI. századi, vonzó irodalmi 
műhellyé válik majd. Jól meg-
közelíthető, a kor követelmé-
nyeinek megfelelő épület va-
lósul meg, ahol lehetőség lesz 
az egyéni elmélyülésre, de na-
gyobb csoportok fogadására is.

A 35 millió forint pályázati tá-
mogatást a város saját forrással 
is kiegészíti, hogy a „Mészöly-ta-
nya Szekszárdi Alkotóház” méltó 
kulturális turisztikai attrakcióvá 

váljon. A működtetésben az 
önkormányzat számít a PAD 
Egyesületre és a Szekszárdi Illyés 
Gyula Megyei Könyvtárra is. A 
2020 júliusára befejeződő újjá-
építést követően évente 500–600 
látogató keresheti fel az alkotó-
házat. Akár már jövőre ez adhat 
otthont a Mészöly Magasiskola 
programjainak.

Az „Irodalom és szabadság” 
alcímet viselő, július 7. és 12. kö-
zött lezajlott Szekszárdi Magasis-
kola Mészöly Miklós Irodalmi 
Akadémia és Írói Mesterkurzus-
ra 19 író, alkotó, vendégfellépő, 
17 hallgató, valamint két kur-
zusvezető látogatott el. A Maga-
siskola egyik célkitűzése, hogy 
az irodalmi vénával megáldott 

tehetségeket felfedezzék, útjukat 
egyengessék.

Az idei programok sorában 
mutatták be Mészöly Miklós 
nak az 1957-es első megjelené-
sét követően több, mint 60 év-
vel ismét kiadott „Sötét jelek” 
című gyűjteményes kötetét. A 
könyvben az író szembenéz a II. 
világháború poklával, a Rákosi 
rendszer elnyomásával, de a rá 
jellemző könyörtelenséggel teszi 
fel magának a traumák elmond-
hatóságának kérdését is.   Gy. L.

A holocaust áldozataira emlékeztek
Július 7-én a Művészetek Há-
zában, az egykori Zsinagóga 
épületében tartottak meg-
emlékezést a holocaust 75. 
évfordulóján.

A zsidótörvények ellenére a 
szekszárdi zsidóság egészen a 
német csapatok bevonulásáig 
viszonylagos biztonságban élt. 
Az 1944 tavaszi megszállást 
követően azonban hamarosan 
megkezdődött a zsidó – vagy 
zsidónak bélyegzett – magyar-
ság deportálása. Csak Szek-
szárdról mintegy 400 honfitár-
sunkat hurcolták el, és zárták 
őket hazai gettókba és gyűjtő 
táborokba. Innen vonaton lá-
gerekbe szállítottak őket, ahon-

nan a legtöbbjük soha nem tért 
haza...

A zsidóság fizikai megsem-
misítése, a holocaust 75. év-
fordulója alkalmából, a Szek-

szárdi–Magyar Izraeli Baráti 
Társaság, a Szekszárdi Izraelita 
Hitközség és a megyeszékhely 
önkormányzata által közösen 
szervezett megemlékezésen 

Friedmann Tamás, a hitközségi 
elnöke köszöntötte a megjelen-
teket, majd Ács Rezső mondott 
emlékező beszédet.

A polgármester rámutatott, 
hogy Szekszárdon, talán egye-
dül az akkori magyar városok 
közül, nem létesült gettó, miu-
tán Vendel István polgármester 
nem hajtotta végre az erre vo-
natkozó utasítást. A szekszárdi 
zsidóság azonban városvezető 
bátor cselekedet ellenére sem 
menekülhetett meg...

Az ünnepségen közreműkö-
dött a Tücsök Zenés Színpad, 
Petrovics Péter rabbi liturgiai 
megemlékezést és régi zsidó imát 
mondott. A résztvevők megko-
szorúzták az egykori zsinagóga 
előtti Holocaust emlékművet, 
majd többen felkeresték a szek-
szárdi izraelita temetőt.   SZV

A program során több új kö-
tetet is bemutattak, így Szká-
rosi Endre „Véletlenül jártam 
itt” című munkáját, Péterfy 
Gergely „A golyó, amely meg-
ölte Puskint” című könyvét, 
valamint Zalán Tibor „Ruha-
tárban felejtett kabátok” című 
kötetét. Az idei Magasiskola 
egyik legvonzóbb eseménye 
Péterfy-Novák Éva: „Apád 
előtt ne vetkőzz” című köny-
vének bemutatója volt. A hét 
folyamán portréfilmet is vetí-
tettek a 2006. évi Mészöly-dí-
jas Győrffy Ákosról, de több 
felolvasóestre is sor került.



2019. augusztus 18. 2019. augusztus 18. 1312

A Sárközben 
kerékpároztak
A 45. Alisca Bau Gemenc 
Nagydíj kiegészítő program-
jaként, július 27-én került 
megrendezésre az első Tour 
de Sárköz kerékpártúra. A 
rendezvényen száznál is 
több amatőr kerékpáros vett 
részt és tekerte le a 33 km-es 
Szekszárd – Őcsény – Decs – 
Sárpilis – Várdomb – Szek-
szárd kört.

A résztvevők, ahogy ké-
sőbb délután a profi mezőny 
tagjai is a Béla király térről 
indultak és ide is érkeztek 
vissza. A Tour de Sárköz 
nem verseny, ennek ellenére 
a szervező Szekszárdi Sport-
központ gondoskodott chipes 
időmérésről és rajtszámról 
is, továbbá minden részt-
vevő rajtcsomagot vehetett 
át (tornazsák, müzli szelet, 
izotóniás ital). A célban név-
re szóló oklevéllel és befutó 
éremmel várták a kerékpá-
rosokat.

Fiatal csapattal kezdte meg a felkészülést a KSC
Igen korán, augusztus 5-én 
kezdte meg a felkészülést 
a 2019/2020-as idényre az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
NB I-es női kosárlabda csapata.

A szezont felvezető sajtó tá-
jékoztatón elhangzott: a KSC 
nagyon fiatal kerettel vág neki 
az új idénynek. A részletekről 
szólva Szabó Noémi szakmai 
igazgató elmondta, a légiósok – 
a szerződést hosszabbító Ivana 
Dojkic és Erica McCall mellé a 
szlovák Marie Ruzicková és az 
amerikai Tyaunna Marshall ér-
kezik – és a magyar „mag” – Bá-
lint Réka, Theodoreán Alexand-
ra, Studer Ágnes, Kiss Virág és 
Studer Zsuzsa – mellett csupa 
fiatal játékosból kell majd ütő-
képes csapatot gyúrnia Zseljko 
Djokics vezetőedzőnek.

A májusban leukémiával di-
agnosztizált Gereben Lívia ke-
zelése reményteljesen halad, ám 
az U20-as válogatott kosaras az 
előttünk álló idényben biztosan 
nem léphet majd pályára. Livi 
„kiesése” sportszakmai szem-
pontból is komoly veszteség, 
hiszen a versenyszabályok ér-
telmében az alapszakasz mér-
kőzéseinek első félidejében egy 
húsz év alatti játékosnak végig a 
pályán kell lennie…

Az egyik legtehetségesebb 
magyar kosaras pótlását a szak-
vezetés saját nevelésű fiatalokkal 
szeretné megoldani. Ennek meg-
felelően Vincze Nikolett, Andi 
Hanna és Holcz Rebeka, vala-
mint a kadet csapattal bajnoki 
címet nyert – jelenleg az U16-os 
válogatottal az Európa-bajnok-
ságra készülő – Miklós Melinda 
és Renczes Rebeka csatlakozott a 
felnőtt csapat keretéhez, melyet a 
nyáron igazolt 16 éves Horváth 
Dóra és a román Pop Annamária 
tesz teljessé.

A KSC felkészülési program-
járól Szabó Gergő ügyvezető 
elnök elmondta, a négy hetes 

hazai alapozást követően szep-
tember első felében öt napot tölt 
az együttes a szlovéniai Roglá-
ban magaslati edzőtáborban, 
majd ugyanennyit a horvátor-
szági Porecsben. A hónap köze-
pén, Zalaegerszegen játszanak 
felkészülési tornát, ahol a házi-
gazda mellett a Győr és a szlo-
vén Celje lesz az ellenfél.

Az 50. Sió-kupát szeptem-
ber 19. és 20. között rendezik, 
a jubileumi tornára a románi-
ai Sepsiszentgyörgy mellett a 
BEAC és a Csata gárdája érke-
zik majd Szekszárdra. Az első 
bajnoki mérkőzést szeptember 
28-án, hazai pályán a ZTE ellen 

vívja majd a KSC. A gárda októ-
ber közepén kezdi meg Európa 
Kupa szereplését: az atomosok 
az I-csoportban két német és 
egy belga csapattal szemben 
harcolhatják ki a továbbjutást.

A sajtótájékoztatón Studer Ág-
nes és Theodoreán Alexandra is 
azt emelte ki, hogy feltöltődve, jó 
hangulatban és nagy remények-
kel tekintenek az új idény elé, 
melyben kettőzött erővel küzdve, 
Gereben Líviáért is harcolva sze-
retnének eredményesen szerepel-
ni. Djokics Zseljko szerint a fiatal 
keret kész és alkalmas is a ke-
mény munkára. A vezetőedző – 
akinek munkáját Pásztori István 
másodedzőként, a szerb Izidora 
Vasiljevics erőnléti edzőként se-
gíti, míg a fizioterápiai és gyúrói 
feladatokat Takács Krisztina és 
Fekete Krisztián együttesen látja 
el – bízik egy sikeres alapozásban, 
és hisz benne, hogy az elvégzett 
munka az új szezon során is ered-
ménnyel párosul majd.

Szabó Gergő ügyvezető elnök 
hozzátette, hogy fiatal tehetsé-
geiknek állandó játéklehető-
séget biztosítsanak, neveztek 
a honi második vonalba is. Az 
NB I/B-s hazai találkozókat a 
tervek szerint az A-csoportos 
mérkőzéseket követően, szom-
bat esténként rendeznék.  - fl -
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Tökéletes magyar hétvége a Gemenc Nagydíjon
Kiválóan szerepeltek a ma-
gyar bringások a hétvégén 
megrendezett 45. Alisca Bau 
Gemenc Nagydíj nemzetközi 
kerékpáros versenyen.

Hazánk leghosszabb ideje folya-
matosan megrendezésre kerülő 
viadalán idén két különálló, UCI 
1.2-es besorolású versenyt rendez-
tek. A pénteki napon a magyar vá-
logatott sorát erősítő Valter Attila 
ért fel elsőként a Kálvária tetőre a 
165 km-es szakasz végén.

A szombati 150 km-es eta-
pon előbb a sárközi síkon, majd 
a városi emelkedőkön zajlott a 
verseny, melynek hajrájában 
Pelikán János (Pannon Cycling 
Team) volt a leggyorsabb. A két 
verseny győztese 40–40 UCI vi-
lágranglista pontot gyűjtött.

Hogy teljes legyen a hazai si-
ker, a 45. Alisca Bau Gemenc 
Nagydíj záró „felvonását”, a 
szombat esti villanyfényes kri-
tériumot (Pálinkás Csaba em-
lékverseny) a magyar válogatott 
mezét viselő, a nemrégiben a 
Mitchelton-Scott WorldTour 
csapatához aláíró Peák Barna-
bás nyerte. Ilyen eredményes 
Gemenc Nagydíjat régóta nem 
zártak a magyar kerekesek!  SZV

Nagy Viktória „elsőre” hatodikként zárt az Eb-n
Nagy Viktória a hatodik helyen 
végzett a maratoni kajak-ke-
nu Európa-bajnokságon.

A Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
ifjúsági világ- és Európa-baj-
noka korosztályváltás után első 
ízben állt rajthoz az U23-asok 
mezőnyében. A franciaországi 
kontinensviadalon július 26-án 
indították a hölgyek K1 22,5 
km-es versenyszámát.

Jámbor Attila tanítványa egy 
négy fős élbollyal gyorsan ellé-
pett a többiektől. A két magyar, 
egy olasz és egy spanyol kajakos 
alkotta kvartett váltott vezetés-
sel növelte előnyét.

A hat körös verseny felénél 
Vikinek és olasz riválisának 

gondjai akadtak a futószaka-
szon, leszakadtak a vezető ma-
gyar-spanyol párosról. A szek-
szárdi kajakos ettől kezdve a 
harmadik helyért meccselt tal-
ján riválisával, ám végül nem 
csak dobogóról maradt le, de 
a hajrában egy francia és egy 
másik spanyol is megelőzte, így 
hatodikként zárt.

– Viki taktikailag éretten 
versenyzett, ezzel volt gond. A 
verseny második felében egy-
szerűen nem volt meg a tem-
pója, hogy az élen haladókkal 
tartani tudja a lépést – értékelt 
Jámbor Attila. Nagy Viki edző-
je hozzátette, a cél az, hogy 
közelítsenek a korosztály és a 
felnőtt mezőnyhöz iramban is, 

ehhez azonban még sokat kell 
dolgozniuk.

A Fadd-Domboriban meg-
tartott vidékbajnokságot kö-
vetően a Szekszárdi KKSE ifjú 

sportolói a Sukorón megrende-
zett gyermek és kölyök országos 
bajnokságon két-két arany- és 
ezüstérem mellett három bron-
zot is szereztek.   - fl -



14 152019. augusztus 18. 2019. augusztus 18.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

ÁCS REZSŐ polgármester
Augusztus hónapban nem tart fo-
gadóórát. Polgármesteri Hivatal, 
polgármesteri tárgyaló (Béla ki-
rály tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Augusztus 27. (kedd) 15:00 – 
16:30. Polgármesteri Hivatal, pol-
gármesteri tárgyaló (Béla király 
tér 8.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart fo-
gadóórát. 

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
Augusztus hónapban nem tart fo-
gadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart fo-
gadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart fo-
gadóórát.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart fo-
gadóórát.

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
Bejelentkezés alapján: +36–
30/370–8930.

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart fo-
gadóórát.

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
Augusztus hónapban nem tart fo-
gadóórát.

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Képviselői Iroda 
(Dózsa Gy. u. 4.).

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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László  
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, 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.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. agusztus 29. (csütörtök) 
20:00 – Művészetek Háza
A kakukk és a csalogány

„Orgonapont 2019” hang-
verseny. Közreműködnek: 
Tóka Ágoston (orgona, Fisher 
Annie ösztöndíjas), a Pécsi 
Vonósok. Vezényel: Győri 
Kornél.

Műsor: P. Locatelli: c-moll 
concerto; J. K. Kerll: „Kakukk” 
– capriccio; Händel: F-dúr 
(„A kakukk és a csalogány”) 
orgonaverseny, No. 13.; „Ka-
kukk-Scherzo” – Improvizá-
ció; Mozart: C-dúr templomi 
szonáta, K336.

Jegyár: 2.900,- Ft. 

2019. szeptember 6–8.  
– Több helyszín
Országos Foltvarró Fesztivál

Országos Foltvarró Fesz-
tivál Szekszárdon, a Magyar 
Foltvarró Céh 30 éves évfor-
dulója alkalmából szeptember 
6. és 8. között. Kiállítások a 
kulturális központban, a Mű-
vészetek Házában, a Garay 
gimnázium dísztermében, a 
Megyeházán, a PTE KPVK 
campusán, a Belvárosi Kávé-
házban, a Református Gyüle-
kezeti Házban és a Scarabeus 
Rendezvényteremben. A folt-
varrás kellékei a piactéri Placc 
közösségi térben.

A fesztivál ünnepélyes meg-
nyitója, pályázati eredmé-
nyek ismertetése, díjkiosztó 
szeptember 7-én, szombaton 
11:00 órakor a Babits Mihály 
Kulturális Központ Színház-
termében.

AGÓRA MOZI
Augusztus 18., vasárnap
17:00 | Angry Birds 2. – A film
19:30 | Übergáz
Augusztus 19., hétfő 
17:00 | Angry Birds 2. – A film
19:30 | Übergáz
Augusztus 21., szerda 
17:00 | Angry Birds 2. – A film
19:30 | Übergáz
Augusztus 22., csütörtök  
15:00 | Mancs őrjárat
17:00 |  Családi vakáció 

– Irány Ibiza!

19:30 |  Volt egyszer egy  
Hollywood

Augusztus 23., péntek  
15:00 | Mancs őrjárat
17:00 |  Családi vakáció 

– Irány Ibiza!
19:30 |  Volt egyszer egy  

Hollywood
Augusztus 24., szombat  
15:00 | Mancs őrjárat
17:00 |  Családi vakáció 

– Irány Ibiza!
19:30 |  Volt egyszer egy  

Hollywood

SZÍNHÁZI BÉRLETEK 2019–2020
MÚZSA
•  Marc Camoletti: Hatan pizsa-

mában – Játékszín Budapest
•  Eisemann Mihály – Zágon Ist-

ván – Nóti Károly: Hippolyt, 
a lakáj – Turay Ida Színház 
Budapest

•  Szente Vajk: Legénybúcsú – Já-
tékszín Budapest

•  Hunyady Sándor: Feketeszá-
rú cseresznye – József Attila 
Színház Budapest

ORFEUM
•  Ray Cooney – John Chapman: 

Ne most, drágám – Veres1 
Színház

•  Heltai Jenő: Tündérlaki lányok 
– Zenthe Ferenc Színház Sal-
gótarján

•  Ray Cooney – John Chapman: 
Kölcsönlakás – Játékszín Bu-
dapest

•  Jacobi Viktor: Sybill – Nívót 
Produkció

PÓDIUM
•  Radioaktív – monodráma Ma-

rie Curie élete alapján – Man-
na Produkció

•  Gyurkovics Tamás: Mengele 
bőröndje – Spirit Színház Bu-
dapest

•  Nagy-Kálózy Eszter – Rudolf 
Péter: …És Rómeó és Júlia…

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁS
•  Miles Tredinnick: Elvis, Ol-

tár, Miami – avagy fél millió 
dollár gazdát keres – Bánfalvy 
Stúdió Budapest

•  Csányi Sándor estje: Avagy 
miért ne próbáljuk megérteni 
a nőket?

ÓVODÁS, KISISKOLÁS és  
KISISKOLÁS PLUSZ
•  Páskándi Géza: Furfangos 

Péter, avagy az egér farkincá-
ja – Zenthe Ferenc Színház 
Salgótarján

•  Nyitrai Brigitta: Hópihécske – 
Pótszék Társulat

•  Mátyás király mézbora – Nek-
tár Színház

•  Móra Ferenc – Topolcsányi 
Laura: A didergő király – 
Turay Ida Színház Budapest

A Múzsa, az Orfeum és a Pó-
dium bérletekre új bérleteseink 
2019. augusztus 18. (vasárnap) 
14:00 órától szeptember 8. (va-
sárnap) 20:00 óráig válthatják 
meg bérleteiket.

Szekszárd Város Napja
2019. augusztus 24–25. – Béla király tér

1905. augusztus 29-én alakult meg az első  
városi képviselő-testület Szekszárdon,  

ez alkalomból két napos rendezvénysorozattal ünnepeljük  
a Város Napját, az augusztus 29-éhez legközelebb eső hétvégén.

PROGRAM:
2019. augusztus 24. (szombat)
•  09:00–13:00 Otthonunk, 

Szekszárd – Játékos Városis-
mereti Vetélkedő az Egyed 
Antal Honismereti Egyesület 
közreműködésével (Helyszín: 
BMKK Rendezvényterem)

•  14:00–15:30 Fool Moon
•  14:00 Virágos Magyarország 

Díjátadó
• 16:00 Holló Együttes 
•  17:15 Tücsök Zenés Színpad 

koncertje
• 18:30 Szekszárd Jazz Quartet
• 19:30 Kovács Gergő 
• 21:00 Pápai Joci 
• 22:30 Disco Shabba-val

2019. augusztus 25. (vasárnap)
•  11:00 Grimask Színház: Szen-

záció
• 12:00 Városi habparti
•  14:00 Helyi mozgásművészeti 

csoportok bemutatkozása
• 14:00 MESZ Dance
• 14:25 Iberican Táncegyesület
•  14:50 MMS - Szekszárdi Moz-

gásművészeti Stúdió
•  15:15 PTE IGY Gyakorlóisko-

la Táncművészeti Tagozata
•  16:00 Bartina Néptánc Köz-

hasznú Egyesület műsora
•  18:00 Mystery Gang
•  20:30 Supernem
Házigazda: Abaházi Csaba

A Szekszárdi Humánszolgáltató Központ várja a felajánláso-
kat olyan gyermekek és családjaik részérére, akiknek komoly 
problémát okos a tanévkezdés.

Ha van olyan iskolatáskád, tolltartód, megmaradt füzeted, 
íróeszközöd, s bármi, ami az iskolában hasznos lehet, s amit, 
te már nem fogsz használni, kérünk, hozd el hozzánk, s mi 
odaadjuk olyan kisgyermeknek, aki még nagyon örölne neki!

A felajánlott dolgokat várjuk intézményünkbe:
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 1. emelet

A kisosztásról itézményünk gondoskodik.
„Tegyük szebbé a tanévkezdést.” MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.

www.matokoptika.hu
Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(04431)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (04432)

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
(04427)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2019. augusztus 1–31-ig tart.
(04430)

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–7603

(04439)



2019. augusztus 18.16

A PSN Építőipari Kft. ÉPÍTÉSVEZETŐT keres.

Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal a
penzugy@psn.hu e-mail címen lehet.

(04443)

• Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
• Laktózérzékenység

geneti kai szűrése

Vérvétel akár beutaló és sorban állás nélkül! | Vállalom gyermekek és felnőtt ek vérvételét!

• Inzulinrezisztencia 
vizsgálati  csomag

• Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor

• Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási

csomagok
• PSA-szűrés

| NYITVA TARTÁS | H., Sz., P. • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS |

mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

 Biró Aranka Vérvételi Pont Vezető (04440

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

(04425)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04433)

Szekszárdi cég keres targoncás, raktáros 
munkakörbe 1 fő férfi munkaerőt

azonnali kezdéssel. 
Korrekt bérezés, 8 órás,

bejelentett munkaviszony.
ÉRDEKLŐDNI:

30/600–4525 vagy 20/2555–860(0
44

41
)

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • Tel.: 74/413–004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (04435)

Szekszárdi cég keres 1 fő férfi munkaerőt, 
azonnali kezdéssel. 

A feladat: ruhagyűjtő konténerek kiürítése. 
Elvárások: B kat. jogosítvány és jó � zikai állóké-

pesség. Targoncavezetői engedély előny.
ÉRDEKLŐDNI:

20/2555–860 vagy 30/600–4525(0
44

42
)


