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Szekszárdi lányok Európa trónján

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Bartina utca
Mintegy 750 méter hosszan 
újítják fel a Bartina utca bur-
kolatát. A 150 millió forintos 
rekonstrukció a múlt héten 
kezdődött, a befejezés határ-
ideje augusztus vége. Az érin-
tett útszakaszon útlezárások 
várhatóak.
 → 3. oldal

Bűnmegelőzés
A „Nagyvárosi Bűnmegelőzé-
si Program” keretében létrejö-
vő együttműködési megálla-
podás lényege, hogy erősítik a 
rendőri jelenlétet a közterüle-
teken, így tovább nő a telepü-
lésen élők szubjektív biztonsá-
gérzete.
 → 3. oldal

Új csapat épül
Június vége óta új tréner, a 
Komlóról érkezett Varga Ba-
lázs irányítja a Szekszárdi UFC 
szakmai munkáját. A fiatal ve-
zetőedző stabil csapatot építe-
ne, amely az új idény végén is 
megőrizheti tagságát a harma-
dik vonalban.
 → 12. oldal

Írásunk a 13. oldalon

Kedves Olvasó!
A nyári szünet előtti 
utolsó számot tartja 

kezében, legközelebb 
augusztus 14-én 

jelentkezünk 
új lapszámmal.

A nyári szünetben 
kövesse közösségi 

oldalunkat:
www.facebook.com/ 
szekszardivasarnap/
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Elkezdődött a Bartina utca felújítása
Mintegy 750 méter hosszan 
újítják fel a Bartina utca bur-
kolatát. A 150 millió forintos 
rekonstrukció a múlt héten 
kezdődött, a befejezés határ-
ideje augusztus vége – közöl-
te kedd délelőtt a helyszínen 
tartott sajtótájékoztatón Ács 
Rezső. Szekszárd polgár-
mestere jelezte: a kivitelezés 
igyekeznek a határidőnél ko-
rábban befejezni.

A munka egy fázisában az út 
Béla király téri körforgalom és 
Bálint köz közötti szakasza a 
forgalom elől le lesz zárva – tá-
jékoztatott Ács Rezső. A busz-
közlekedés ez idő alatt zavar-
talan lesz, a felújítással érintett 
részeken lakók ingatlanonként 
két behajtási engedélyt kapnak, 
így ők szabadon közlekedhet-
nek majd. A többi közlekedő 
kerülő úton, így a Mérey utca 
és Kálvin tér érintésével, vagy 
a Bocskai után át érheti el úti 
célját. A Bartina utca felújítása 
közvetlenül 120 ingatlant és la-
kóit érinti, de rajta keresztül a 
felsővárosban több ezer ember 
érheti majd el ingatlanát jobb 
úton – mondta a városvezető. 

A polgármester kiemelte: Bor 
utcának ugyancsak a Mérey 

Mihály Programban szereplő 
teljes felújításának kezdete né-
hány hetet késik, mert egy jogi 
probléma miatt az útvonalat 
át kellett terveztetni. Mindez 
a kivitelezés áprilisra tervezett 
befejezési határidején nem vál-
toztat. A betonvápás úthálózat 
– ugyancsak a 3 milliárdos inf-
rastruktúra-fejlesztési program 
része – további építésének idő-
pontját pedig egyeztetik a Szek-
szárdi Hegyközséggel, hogy a 
rekonstrukció ne zavarja a szü-
reti munkálatokat. A felújítan-
dó utakat egyébként már kije-

lölték, a tervek engedélyeztetés 
alatt állnak.

A Mérey Mihály Program 
keretében több felújítás is zaj-
lik Szekszárdon: szilárd út-
burkolattal fedik le a Csengey 
Dénes utca eddig le nem bur-
kolt részét, mintegy 350 millió 
forintból új aszfaltréteget kap 
a Sárköz utca egészen a Bara-
nya-völgyi buszfordulóig, egy 
szakaszon új útburkolat készült 
a Kerékhegy utcában, de jól ha-
ladnak a Parászta-patak meder-
rendezési munkáival is. 

 Forrás: kadarka.net

Szekszárd városa a végsőkig óvta zsidóságát
Hetvenkét éve, 1944 júliu-
sának második vasárnapján 
indították el a városi és kör-
nyékbeli zsidó származású 
honfitársainkkal teli vonato-
kat a bonyhádi, paksi, pécsi 
gettók közbeiktatásával az 
auschwitzi és a mauthauseni 
haláltáborokba. A deportá-
lásoknak sokáig ellenállt a 
korabeli városvezető, Vitéz 
Vendel István, ám gátat szab-
ni ő sem tudott a borzalmas 
eseményeknek.

 
A Holokauszt idei évfordulója 
alkalmából Friedmann Tamás, 
a Szekszárdi Magyar-Izraeli 
Baráti Társaság elnöke köszön-
tötte a megjelenteket július 
3-án, az egykori zsinagóga, ma 
Művészetek Háza épületében. 
Az ünnepi beszédet tartó Ács 
Rezső elmondta: a városban 
emlékeznek és mindent meg-
tesznek, hogy ne merülhessen 
feledésbe a gyalázatos tettek 
sorozata. „1944. április 16-án 
vette kezdetét a magyarországi 
zsidóság brutális elkülöníté-
se attól a nemzettől, amelybe 
született, amelynek nyelvét 
beszélte, kultúráját, gazdaságát 
gyarapította, és amelynek sza-
badságáért, függetlenségéért 

az elmúlt századokban vérével 
is áldozott” – emlékeztetett a 
polgármester.

A tervszerű népirtásnak 600 
ezer zsidó, roma és politikai 
üldözött esett áldozatul, és to-
vábbi százezrekre várt volna 
kínhalál, ha a háború menete 
a nácik akarata szerint alakul... 
Ács Rezső kiemelte: városunk-
ban kitűnő zsidó orvosok, jo-
gászok dolgoztak. Jól műkö-
dött a hitközség is, ennél fogva 
a zsidótörvények életbelépése 
itt nem hozott a zsidóság szá-
mára olyan hátrányokat, mint 

a budapestieknek. „Tisztelettel 
kell adózni Vitéz Vendel István 
egykori szekszárdi polgármes-
ter személye előtt, aki inkább 
lemondott pozíciójáról, mint-
sem végrehajtotta volna a hata-
lom embertelen intézkedését és 
gettót létesített volna” – mondta 
a városvezető. Lényeges, hogy 
minden fiatal tisztában legyen 
az emberiség egyik legnagyobb 
szégyenfoltjával, hogy soha 
többé ne történhessen ehhez 
fogható gyalázat – vélekedett a 
polgármester.

Markovics Zsolt szegedi 
főrabbi úgy fogalmazott: soha 
nem tudjuk megválaszolni a 
megválaszolhatatlant, de em-
lékezni, emlékeztetni kell, és 
olyan gyermekeket kell felne-
velni, akik szívében nem gyűlö-
let, hanem jóság és szeretet van.

Az évforduló emlékműsorát 
a Tücsök Zenés Színpad adta, 
akik egy zsidó származású ma-
gyar lány történetén keresztül 
„fejtették fel” a megsemmisítő 
táborban történt borzalmak 
időfonalát. A rendezvény zá-
rásaként a Művészetek Háza 
előtti Holokauszt mementónál 
helyezték el a jelenlévők az em-
lékezés virágait, köveit.

 Gy. L.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Július 10.
(vasárnap)

Július 11.
(hétfő)

Július 12.
(kedd)

Július 13. 
(szerda)

Július 14.
(csütörtök)

Július 15.
(péntek)

Július 16.
(szombat)

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

zápor, magas UV-B sugárzás 
max. 33o , min. 18o

zápor, szeles nap 
max. 34o , min. 20o

zivatar, hidegfront erős széllel 
max. 28o , min. 20o

zápor
max. 28o , min. 16o

zivatar
max. 28o , min. 16o

zápor
max. 26o , min. 14o

NÉVNAP–TÁR
Július 10. (vasárnap) – Amália, Alma
Amália: germán eredetű; jelentése: az Amálok (gót királyi család) + védelem.
Alma: 1.) germán eredetű; jelentése: erőfeszítés a harcban + védelem;

2.) latin eredetű; jelentése: tápláló, felfrissítő;
3.) angol eredetű; jelentése: az almai csata nyomán.

Július 11. (hétfő) – Nóra, Lili
Nóra: arab eredetű, jelentése: fény.
Lili: héber eredetű; jelentése: Isten megesküdött.

Július 12. (kedd) – Izabella, Dalma
Izabella: héber-spanyol eredetű; jelentése: egyedül élő, tiszta, szűz. 
Dalma: magyar eredetű; jelentése: testes.

Július 13. (szerda) – Jenő
Jenő: magyar eredetű; jelentése: a hatodik magyar honfoglaló törzs neve.

Július 14. (csütörtök) – Örs, Stella
Örs: török-magyar eredetű; jelentése: férfi, hős.
Stella: latin eredetű; jelentése: csillag.

Július 15. (péntek) – Henrik, Roland, Vlagyimir
Henrik: germán eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.
Roland: német eredetű; jelentése: vakmerő hős.
Vlagyimir: szláv eredetű; jelentése: a világ ura.

Július 16. (szombat) – Valter
Valter: német eredetű; jelentése: uralkodó sereg.

A közbiztonságot erősíti a megállapodás
Csütörtök délben sajtónyilvá-
nos esemény keretében írták 
alá a felek azt az együttműkö-
dési megállapodást, melyet 
Szekszárd város közgyűlése 
júniusi ülésén hagyott jóvá.

A Szekszárdi Rendőrkapi-
tányság, a Szekszárdi Polgárőr 
Egyesület, a SzőlőSzem Civil 
Bűnmegelőzési Egyesület, vala-
mint az önkormányzat között, 
a megyei jogú városok számára 
kidolgozott „Nagyvárosi Bűn-
megelőzési Program” kereté-
ben létrejövő együttműködési 
megállapodás lényege, hogy a 
közterületeken erősítik a ren-
dőri jelenlétet, így tovább nő a 

településen élők szubjektív biz-
tonságérzete.

Az aláíráson Ács Rezső polgár-
mester hangsúlyozta: nem csak 
a közterületek, de az ingatlanok 

védelme és a rendezvények biz-
tonsága területén is előrelépést 
remélnek az együttműködéstől, 
amelynek fontos eleme a résztve-
vők közötti folyamatos informá-

ció-csere. A város első embere 
szerint a programnak a köztisz-
taság terén is lehet eredménye, 
amennyiben sikerül fellépni az 
illegálisan szemetet lerakók ellen.

Az együttműködést koordi-
náló Szekszárdi RK vezetője, dr. 
Pilisi Gábor kapitány kiemelte: 
a két éves program lényege a 
közterületek rendjének bizto-
sítása. Emellett szeretnék a bű-
nalkalmak, jogsértések számát 
tovább redukálni, azzal együtt, 
hogy Szekszárdon ezek az ese-
tek az elmúlt hat évben a felére 
csökkentek.

Az aláíráson elhangzott: 
Szekszárd élen jár a bűnmeg-
előzésben és az áldozatsegítés-
ben, és a civil szervezetek – így 
a Szőlő-Szem Mozgalom – rész-
vétele is igen erős.   SZV
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

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

Kedves Szekszárdiak!
Az 1956-os forradalomról való 
méltó megemlékezésként szer-
kesztőségünkbe várjuk átélt 

emlékeiket, naplóikat, a város 
60 évvel ezelőtti 

hangulatát megörökítő 
írásaikat, máig őrzött 

tárgyaikat, fényképeiket. Be-
küldési határidő:

2016. augusztus 15. (hétfő)
Az évfordulóra készülve 

a beérkezett anyagból
rendszeresen jelentetünk meg 

írásokat, fotókat 
a Szekszárdi Vasárnapban, 

a tárgyakat pedig az 
évfordulón kiállítjuk.

Címünk: Szekszárdi Vasárnap, 
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. 
E-mail: szekvas@gmail.com

Óriásplakát nélkül
Hétfőre lekerült a Wesselényi 
utcai toronyház faláról az a nagy 
méretű hirdetés, amely miatt 
több lokálpatrióta emelt kifo-
gást, miszerint rontja a város 
panorámáját – mondta el Szabó 
Balázs. Az önkormányzati kép-
viselő kiemelte: a jövőben is 
mindent meg fog tenni, hogy a 
megyeszékhely elkerülje a más 
településekre, például Pécsre jel-
lemző folyamatot, amely során 
az óriásplakátok elárasztották, 
elcsúfították a városképet.
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Új szakok és infrastrukturális beruházások a KPVK-n
Hétszáz millió forintos álla-
mi támogatásból fejlesztik 
a Pécsi Tudományegyetem 
szekszárdi székhelyű Kultúra-
tudományi-, Pedagóguskép-
ző- és Vidékfejlesztési Karát, 
ahol a régi profil erős eleme-
inek megtartása mellett új 
szakokat is indítanak.

Ilyen lesz a szőlész-borász mér-
nöki, az élelmiszertudományi- 
élelmiszergazdasági, a paksi 
atomerőmű beruházásának 
okán induló gépészmérnök-
képzés, vagy az andragógia 
helyébe lépő közösségi szer-
vező szak. A kormány még 
februárban döntött arról, hogy 
huszonnégy milliárd forinttal 
támogatja a Pécsi Tudomány-
egyetem idegen nyelvű kép-
zései bővítéséhez kapcsolódó 
kapacitás-fejlesztést, valamint 
az egyetem kutatási potenciál-
jának fejlesztését. A korábban 
Pécsett működő Felnőttképzési 
és Emberi Erőforrás Fejlesztési 
Karral fuzionált szekszárdi inté-

zetben az eddigi hagyományos 
szakok, mint a pedagóguskép-
zés megerősítése mellett elő-
térbe helyezik a műszaki szak-
emberképzést is – mondta el a 
diplomaosztót megelőző saj-
tótájékoztatón prof. dr. Bódis 
József rektor.

Prof. dr. Horváth Béla dékán 
a fejlesztés kapcsán jelezte: a 
projekt célkitűzése a térségben 
élő fiatalok itthon tartása, illet-
ve a széleskörű szakmai tudás 
átadása. A szőlész-borász kép-
zésben 25 fő nappali és ugyan-

ennyi levelezős hallgató vesz 
részt ősztől. A 2017-ben induló 
műszaki képzésben az egyetem 
a helyi vállalkozások szakem-
ber-szükségleteit kívánja fedez-
ni. A BHG-vel együttműködve 
mérési centrumot is kialakíta-
nak, de az egyéb technológiai 
specializáció terén a PTE Mű-
szaki Karával kívánnak együtt-
működni. Mindezen túl 2018-
tól a hazánkban újdonságnak 
számító élelmiszer-termékpálya 
mérnöki képzést is beindítják, 
amely az állati takarmányo-

zástól a táplálék előállításán át 
annak asztalra kerüléséig fog-
lalkozik az élelmiszerek útjával. 
Bizonyos képzéseket a Szek-
szárdi Szakképzési Centrum la-
borkapacitásának bevonásával 
működtetnének, de a gyógype-
dagógiai képzésre is hangsúlyt 
fektetnének, és sort kerítenek 
a 280 fő befogadására alkalmas 
kollégium felújítására is. A dé-
kán szerint ezek a fejlesztések a 
kar történetében az eddigi leg-
jelentősebb változást hozzák.

A tájékoztatón Ács Rezső 
felhívta a figyelmet: a program 
szorosan illeszkedik a Modern 
Városok Program szekszárdi 
elemeihez, amelyben szintén a 
szakképzés erősítését tűzték ki 
célul, elősegítve a fiatalok hely-
ben történő letelepedését, mun-
kavállalását. „A projekt egyes 
elemei figyelembe vették a he-
lyi adottságokat, illetve a város 
élelmiszeripari fejlesztési céljait, 
amellyel új munkahelyek jöhet-
nek létre” – tette hozzá Szek-
szárd polgármestere.  Gy. L.
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Személyiségfejlesztő oktatásra van szükség
A PTE Kultúratudományi, Pe-
dagógusképző és Vidékfej-
lesztési Kar szekszárdi kép-
zési központjában sikeres 
záróvizsgázott mintegy 120 
hallgató vehette át diplomá-
ját július 2-án a kar aulájában 
rendezett ünnepségen.

A 2015/2016-os tanév végén 
alapszakon és felsőoktatási 
szakképzésben, a pedagógus-
képzés, turizmus, szociális 
munka, vagy kommunikáció 
területén végzett hallgatót kö-
szöntöttek. A szekszárdi intéz-
mény 12 szakon bocsátott ki 
végzett hallgatókat idén. Kö-
zöttük 70%-os arányban voltak 
a pedagógusképzést választók. 
A diplomájukat most átvevők 
13%-a gazdaságtudományi 
szakon (turizmus-vendéglátás, 
vagy üzleti szakoktató), míg 
10%-uk a társadalomtudomá-
nyok területén, szociális mun-
ka, vagy kommunikáció szakon 
szereztek felsőfokú végzettséget.

A diplomaosztó ünnepségen 
megjelenteket prof. dr. Bódis 
József köszöntötte. A rektor 
kiemelte: a kar komoly struktú-

raváltáson ment át, hogy a fel-
sőoktatás Szekszárdon hosszú 
időre gyökeret eresszen. Olyan 
minőséget hozva, ami a helyi 
közösségnek, a régiónak és az 
országnak is becsületére válik.

– Hatszázötven éve a pécsi 
egyetemen még kéziratokat, 
vaskos könyveket tanulmá-
nyoztak, ma már másfajta tu-
dásról beszélünk – üdvözölte 
a végzős hallgatókat prof. dr. 

Horváth Béla. A KPVK dékánja 
elmondta: olyan oktatásra van 
szükség, amely nem „termelési 
eszközként” kezeli az embert, 
hanem a személyiséget teljesíti 
ki. Megköszönte a diákoknak, 
hogy Szekszárdot választották, 
egyúttal jelezte: visszavárják 
őket a városba. A diplomák át-
vételét követően Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért felelős 
államtitkár és Fehérvári Tamás, 
megyei közgyűlési elnök is kö-
szöntötte a végzősöket.

A PTE és szekszárdi kar is ju-
bileumi év elé néz: 650 éve lesz, 
hogy Pécsett létrejött hazánk 
első egyeteme, míg a KPVK jog-
elődje, a Tanítóképző Főiskola 
40 éve kezdte meg működését a 
tolnai megyeszékhelyen.  Gy. L.

Közterületből pihenő park – saját erőből
Többségében gondos, kör-
nyezetükre igényes polgárok 
lakják Szekszárdot, így a vá-
roskép is vonzó a látogatók 
számára. Olyanra azonban 
ritkán van példa – pedig 
követendő lehetne –, hogy 
közterületeket „fogadjanak 
örökbe”.

Ez történt a Rendelőintézettel 
szemközti, Béri Balogh Ádám 
utca 8-10. szám alatti szolgál-
tató ház esetében. Az itt 25 
éve tulajdonos fodrász-mester, 
Vizdárné Spirk Judit ugyan-
is megunta az üzlete körülötti 
(zöld?) terület „gazdátlanságát”, 
és szomszédjával, Joó Ferenccel 
összefogva – az önkormányzat 
engedélyét kérve – elhatározták, 
hogy a kor igényének megfelelő 

kis „pihenő parkot” alakítanak 
ki a közterületből. Saját erőből! 
A tervek elkészítését a város, 
a kivitelezést – melyben sokat 
köszönhetnek Vass Péternek 
és Török Márió csapatának – a 

két tulajdonos finanszírozta. A 
Wesselényi utcai tízemeletesek 
felöli oldalon padokkal, virá-
gágyásokkal, gömbkőrisekkel 
és díszburkolattal ellátott ki 
„oázis” építését Joó Ferenc már 

nem élhette meg, ám özvegye, 
Marika mindvégig támogatta 
az ötletet. A virágok beültetését 
és gondozását a város kerté-
szete végzi, ám az üzletek Al-
kotmány utcai oldalán zöldellő 
növényeket már az egyik bérlő, 
Fodor László ápolja. Itt a burko-
lat cseréje mellett egy rámpa is 
készült, így az üzletek megköze-
lítése akadálymentessé vált.

– Az időnk nagy részét itt 
töltjük, egyszerűen nem tud-
tam tovább nézni a „gazdátlan” 
területet. Önmagára és az üz-
letére is igényes tulajdonosként 
szerettük volna rendbe tenni, 
és örülünk, hogy a környéken 
élőknek is tetszik – mondta 
kérdésünkre Vizdárné Spirk 
Judit. 

 SZV

Vizdárné Spirk Judit (jobbról) és özv. Joó Ferencné

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

Elismerések
A kar végzős hallgatói közül Bezerédj Amália 
emlékérmet vehetett át Bíró Dóra (szociális 
munka), Károlyi Dorina (csecsemő- és kisgyer-
meknevelő), továbbá Szentgyörgyvári Tamás 
(szociális munka), a Hallgatói Önkormányzat 
leköszönt elnöke. A tanító szakos hallgatók kö-
zül az Országos Anyanyelvi Tanítási Versenyen 

elért 2. helyezéséért Tóth Esztert és felkészítőit, 
Rózsa Gabriellát és Tancz Tündét méltatták.

Az ünnepségen habilitált doktori címet ve-
hetett át dr. Kurucz Rózsa oktatási dékán-he-
lyettes, főiskolai tanár, valamint dr. Bús Imre 
tanszékvezető főiskolai tanár. Az 50-75 éve 
végzett pedagógusokat is köszöntötték, közülük 
kilencnek adtak át jubileumi arany- vagy gyé-
mántdiplomát.

Elmélyülő együttműködés

Újabb kapcsolódási pontok-
kal erősödik a város és a Balas-
sa János megyei kórház évek 
óta jól működő együttműkö-
dése – mondta el csütörtöki 
közös sajtótájékoztatóján dr. 
Németh Csaba főigazgató és 
Ács Rezső polgármester.

Megtudhattuk, hogy a kórház 
hozzájárulásával, 3 méterrel bel-
jebb viszik az intézmény keríté-
sét, így adva helyet az Ybl Mik-
lós utcában parkoló autóknak 
anélkül, hogy akadályoznák a 
biztonságos kétirányú forgalmat. 

A tervezés zajlik, az év végére el-
készülhet az átalakítás, amellyel 
mintegy 20 parkolóhely jöhet 
létre. Az önkormányzat kertésze-
te üzemeltetésre átveszi a kórház 
területén található, mintegy 220 
négyzetméteres, jelenleg kihasz-
nálatlanul álló üvegházat, ahol a 
közterületi kiültetéshez használt 
növényeket nevelnek majd.

A felek megállapodtak abban 
is, hogy egymás szabad kapa-
citását kihasználva segítő kezet 
nyújtanak a városi és kórházi 
zöldfelületek gépi, illetve kézi 
erővel történő ápolásában. SZV
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Új ruhában a Magyarországi Német Színház
Szekszárdon a DBU az egyetlen olyan 
színház, amelynek saját társulata van, 
nem véletlen, hogy az előadások rop-
pant népszerűek. Szeptember végétől a 
közönség egy kívül-belül megújult szín-
házban szórakozhat majd.

A Magyarországi Német Színház (DBU) 
nem csupán a szekszárdiak életében tölt be 
fontos szerepet: a hazai németség nyelvé-
nek és kultúrájának fontos és kiemelkedő 
őre, továbbítója. Éppen ezért Magyarország 
kormánya kétszázmillió forinttal támogat-
ta a teátrum teljes körű rekonstrukcióját. 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a 
színház fenntartójának, a Magyarországi 
Németek Országos Önkormányzatának 
kezdeményezésére döntött a támogatás 
mellett, melyet a német önkormányzat 
önerővel egészített ki, így mind az épület, 
mind a színpadtechnika megújulhatott.

Frank Ildikó Eszter, a színház igazgató-
ja szerint a teátrum felújítása már régóta 
esedékes volt, hiszen az elmúlt két évtized-
ben az épület nem esett át átfogó rekonst-
rukción. „A nyílászárókat cserélni kellett, 
mert óriási fűtésszámlánk volt” – mondja. 
Emellett rengeteg más újítás is történt a 

színházban. „Az összes terünk megújult: 
burkolatcsere, festés, változott a színház-
terem stílusa és az eszközparkunk is bő-
vült. Az épület pici, mindig bajban voltunk, 
hogy a nézők hogyan férnek el az előtérben 
az előadás előtt. Az előtér most bővült, de 
megújult a bejárat is” – sorolja az igazgató 
a változásokat. A kívül is megújult épület 
bejárata valósággal csalogatja is a kíváncsis-
kodót, az üvegajtón szívesen pillantana be 
az ember...

„Volt egyfajta szigora az épületnek, amit 
az új bejárat lágyít. Az egész nyitottabb lett” 
– emeli ki az Frank Ildikó Eszter. A színház 
híreinek helyet a üveg vitrinek rendszeresen 
a vandál rongálók áldozatául estek. A meg-
újult épületen rövidesen négy, stílusában a 
házzal harmonizáló, törhetetlen vitrinben 
hirdetik majd az aktuális előadásokat. A 
megújult színház hivatalos megnyitójá-
ra várhatóan szeptember 21-én kerül sor, 
amikor Gotthold Ephraim Lessing: Bölcs 
Náthán című drámáját láthatják a nézők. A 
darab szimbolikus jelentőséggel is bír, hi-
szen 1994-ben ebben az épületben ez volt 
az első előadás, amelyet a Magyarországi 
Német Színház közönsége láthatott.

 -wj-

Néhány száz kilométerre Japán partjaitól

Hatalmas, életre szóló lehe-
tőséghez jutott a szekszárdi 
Egle Luca, aki egy évig csere-
diákként tanulhat Japánban. 
A 16 éves lány a magyar kul-
túrát is szeretné ismertebbé 
tenni a szigetországban, s 
most jó szándékú emberek 
támogatását kéri álmai meg-
valósításához.

A pécsi Kodály gimnázium 9. 
évfolyamos magyar-olasz két 
tannyelvű tagozatának tanulója 
jelentkezett az AFS nemzetközi 

cserediák programjába. A kivá-
lasztási folyamat részeként mű-
veltségi tesztet töltött ki, vitakö-
rökben, asszociációs játékokban, 
illetve különféle foglalkozáso-
kon vett részt. Noha a jelentke-
zők közül többen is megjelölték 
úti célként Japánt, eredményei 
alapján végül az országból egye-
dül Luca kapott lehetőséget arra, 
hogy a felkelő nap országába 
utazzon. A 61 jelentkező közül 
egyébként Lucáé volt a második 
legmagasabb pontszám...

A cserediák program kereté-
ben 2016. augusztus 19. és 2017. 
július 9. között egy befogadó 
családnál lakna, közben pedig 
japán iskolában folytathatja ta-
nulmányait. A szekszárdi diák-
lány gyakorlatilag egy évig a szi-
getországi emberek életét élné, 
megismerve az ottani oktatást, 
nyelvet és kultúrát, valamint az 
ország lakóinak mentalitását, 
gondolkodását.

„Japánban nagyon magas 
színvonalú az oktatás, szeretnék 
a helyi iskolában jól helytállni és 
megtanulni a nyelvet. Emellett 
szeretnék sok új barátot találni, 
akikkel évek múlva is tarthatom 
a kapcsolatot” – mondta Luca. 
A „csereév” remek lehetőség, 
hogy megismerje a japán ha-
gyományokat, az embereket, s 
egyúttal megismertesse a japá-
nokkal a magyar kultúrát.

„Hazatérésem után az AFS 
önkénteseként egy Tolna me-
gyei körzet kialakításában sze-
retnék segíteni. Jó lenne, ha az 
itt élő diákok is megismerhet-
nék ezt a remek lehetőséget” 
– fűzte hozzá Luca, aki hétvé-
gente a mórágyi lovardában 
segédkezik.

A programban való részvétel 
költsége közel három millió fo-
rint, ami meghaladja a család 
lehetőségeit. Lucát azonban 
ez sem tántorította el: kiszá-

molta, hogy kilométerenként 
330 forintba kerül az út. Ez 
után létrehozta az „Ajándé-
kozz kilométert és válts valóra 
egy álmot” elnevezésű oldalt a 
Facebookon (www.facebook.
com/ajandekozzkilometert), 
ahol támogatókat keres célja 
megvalósításához. Az eddig 
gyűjtött támogatásokkal és a 
magyarországi AFS-től kapott 
rész-ösztöndíjjal együtt is még 
pár száz ezer forint hiányzik. 
Az idő sürgeti, ugyanis július 
15-ig össze kell gyűjtenie az 
útiköltséget.

Luca kemény munka árán 
szerezte meg a részvételi lehe-
tőséget és azóta is céltudatosan 
dolgozik azon, hogy álmából 
valóság váljék. Kérjük olvasó-
inkat, akinek lehetőségében 
áll, felajánlásával támogassa 
a nemes célokat is magában 
hordozó álmok valóra váltását.  
 Forrás: kadarka.net

A huszonnegyedik órában éledhet újjá a Sió Csárda
Több több évtizede, hogy 
magára hagyták a világhírű 
építész, Makovecz Imre által 
1964-ben tervezett Sió Csár-
dát a Palánki-hegy oldalában. 
A város északi kapujában 
gazdátlanul árválkodó, pusz-
tulásra ítélt „ékszerdobozt” 
nemrég megvásárolta egy 
befektető, így új élet költöz-
het az elhagyatott falak közé.

– A vásárlás annyival tűnt 
komplikáltabbnak egy normál 
ingatlannál, hogy a műemlék 
hivatallal is volt pár levélváltá-
sunk – nyilatkozta lapunknak 
a neve elhallgatását kérő vevő, 
rögvest leszögezve: a nagy múlt-
ra visszatekintő csárdát eredeti 
állapotában kívánja helyreállí-
tani. Az új tulajdonos az épület 
rendbetételét már megkezdte, 
így szép lassan eltűnik a gaz, 
a dudva, és a szeméthalmok 
is csak kellemetlen emlékek 
maradnak. „Műemlék lévén, a 
felügyeleti szervek szigorúan 
előírják, illetve ellenőrzik a fel-
újítást. Csupán eredeti állapo-
tában lehetséges a helyreállítás, 
beleértve az eredeti anyagok, 
így például a nádtető használa-
tát” – magyarázta a gazda.

A tulajdonos-váltásnak és a 
hamarosan kezdődő felújítás-
nak azonban nem mindenki 
örül felhőtlenül. A csárda felet-
ti Bor utcában és Árnyas szur-
dikban ugyanis sok család él 
életvitelszerűen, innen járnak 
be dolgozni, a gyerekek pe-

dig iskolába. Az elmúlt másfél 
évtizedben a helyiek a csárda 
mellett kijárt gyalogutat hasz-
nálták, amikor a 6-os út mel-
letti buszmegállóhoz igyekez-
tek, ám ezt a tulajdonos most 
lezárta. A lakók szerint, ha a 

megszokott utat nem hasz-
nálhatják, akkor kénytelenek 
lesznek a főútra kimenni, ami 
nem veszélytelen megoldás, 
ráadásul a zártkerti tulajdono-
sok egy része már az idősebb 
korosztályhoz tartozik, nekik 
sem mindegy, ha 800 méterrel 
többet kell gyalogolniuk...

Az új tulajdonos nem érti, 
mióta vált ki felháborodást, ha 
valaki lekeríti a saját telkét? „A 
kertvárosi részeken sem láttunk 
még olyat, hogy a lakók egy-
más telkén járnak át, mert úgy 

rövidebb az út” – jegyezte meg 
a gazda. Emlékeztetett: a hely-
szín hamarosan építési területté 
válik, így ott a veszélyhelyzetek 
okán szigorúan tilos átjárni. 
„Ha bárkinek baja történik ott, 
engem vonnak felelősségre” – 

magyarázta a befektető jogos 
aggodalmát.

Úgy értesültünk, a műemlék 
épület vendéglátó egységként 
üzemel majd, így további érv, 
hogy egy vendég sem örülne, ha 
ebédje elfogyasztása közben a 
teraszon járkálnának át a helyi- 
és távolsági járatokról le- illet-
ve felszállók. „A lépcső éppen 
a telek közepén fut keresztül, 
a leendő terasz mellett, így ott 
nem megoldható az átjárás” – 
erősítette meg a látható tényt 
a befektető, reményét fejezve 

ki, hogy a környező ingatlanok 
tulajdonosai belátják: a lezárás 
nem ellenük irányul.

Lapunk megkereste a város 
illetékeseit is. Varga András, az 
önkormányzat városigazgatási 
és rendészeti osztályvezetője 
szerint az ingatlan-nyilvántar-
tásba nem került bejegyzésre át-
járási szolgalom, vagyis az nem 
terheli az ingatlant. Az átjárási 
szolgalom egyébként telki szol-
galom, tehát nem egy meghatá-
rozott személyt, vagy személyek 
csoportját jogosítja fel az átjá-
rásra, hanem az „uralkodó” te-
lek mindenkori tulajdonosát – a 
tulajdonos beleegyezése nélkül 
tehát jogi alap nincs az ingatlan 
használatára.

„Az önkormányzat egy alter-
natív megoldási lehetőséget vá-
zolt fel: az ingatlan nyugati ha-
tárvonala mentén egy mintegy 
2 méter széles, 33 méter hosszú 
terület megvásárlására tettünk 
ajánlatot. Ezt a szándékot írás-
ban is megerősítette az önkor-
mányzat, a tulajdonos részéről 
erre még nem érkezett válasz” 
– közölte az osztályvezető.

A helyzet remélhetőleg mi-
előbb, mindenki számára elfo-
gadható módon megoldódik, az 
újjászületett Sió Csárda pedig 
hozzájárulhat a város turisztikai 
vonzerejének növeléséhez.

 Gy. L.
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„A Sió Csárda a Sió közelében 
épült a 6-os számú út mellé. A 
rendkívül előnyös táji és for-
galmi adottságok, a kilátás, a 
lejtős terep, a környék préshá-
zai és a sajátos formavilágra 
való törekvés adják az épület 
egészét. Az épület bisztróból, 
és borozóból, étteremből, va-
lamint az ezekhez tartozó 
üzemi helyiségekből áll. Az 
ablakok szemöldöke, a lába-
zatok kívül és belül kavicsbe-
rakással díszítettek.” (Magyar 
Építőművészet 1966/4.)

A Sió Csárda épületegyüttese ma, és egy archív felvételen (lent) a '70-es évek elején
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Akkumulátorok, generátorok,
indítók alkatrészeladása,

felújítása.

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(01576)

Június 20-tól új nyitvatartási idő:
Hétfő – péntek: 07:30 – 16:30 óráig

Húszezredik látogatóját fogadta az élményfürdő
Itt a strandidő, és a számok azt mutat-
ják: népszerű a Szekszárdi Családbarát 
Strand-, Élmény és Termálfürdő. Ked-
den immár a 20 ezredik vendég váltott 
jegyet a létesítménybe.

 
Az idei szezonban is „vegyesen” csobban-
nak a létesítmény medencéiben, hiszen a 
legifjabbaktól az idősebb korosztályig, a 
szekszárdiaktól a megyén kívülről érkező-
kig sokan megfordulnak itt némi hűsítőt 
véve a tikkasztó hőségben.

Tavaly szeptember elején a hetvenötezre-
dik strandolót köszöntötte Ács Rezső pol-
gármester – többek között napozó felszere-
léssel, ajándék belépőkkel –, s ezt a látogatói 
számot idén is elérheti a Szekszárdi Fürdő 
– már amennyiben az időjárás is úgy akarja 
–, hiszen július 5-én már a húszezredik ven-
dég váltott jegyet az élményfürdőbe.

Kedden Bíró Katalint, a Garay János Ál-
talános Iskola két diákjával érkező tanárát 
érte az a szerencse, hogy az idei húszezredik 
látogatónak járó ajándékcsomagot átvehette 
a város polgármesterétől.

„Gyakran jövünk családostól, gyere-
kekkel, akik a nagyszülők társaságában is 

sokszor eljönnek a strandra. Ha van rá le-
hetőség, az iskolásokat is elhozzuk” – nyi-
latkozta lapunknak Bíró Katalin, aki mellett 
Heimann Gergő és Bodai Péter várta már 
türelmetlenül, hogy vízközelbe érjenek. A 
gyerekek – mint kiderült – a csúszdát és az 
ugrómedencét szeretik a legjobban, de az 
élménymedence sodrófolyosóját is kedve-
lik a fiatalok. „Az úszómedence is népszerű: 

azt labdázásra is lehet használni” – sorolta 
előnyeit a pedagógus.

A strandon pezsgő-, ülő-, élmény-, úszó- 
és gyermekmedencében frissülhetnek fel a 
fürdőzők, amely mellett négy óriáscsúszda 
várja a merészebbeket. A statisztikák sze-
rint a fürdővendégek 40 százaléka szekszár-
di, míg 60 százaléka vidékről érkezik. 

 Gy. L. 
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Július 3-ai rejtvényünk megfejtése: Ernest Hemingway, Akiért a harang szól
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: dr. Régi Lajosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 11-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Ahol ketten vagy hárman ösz-
szegyűlnek az én nevemben, 
ott vagyok közöttük!”
 (Máté 18.20)
Fényképeket nézegettem, me-
lyeken pár évvel ezelőtt öt-hat 
gyermekkel beszélgettünk, ját-
szottunk és ügyeskedtünk Iste-
nünk megismerésére törekedve. 
A múlt héten 60 főnyi gyerekse-
reg futkosott vidáman a temp-
lomkertben, s kaphatott ízelítőt 
abból, hogy milyen jó Isten köze-
lében lenni. Elfáradva, de csor-
dultig telt szívvel adtunk hálát 
Urunknak a hét végén a tanít-
ványi kör megnövekedéséért, a 
közösség megélésének csodájá-
ért, a félelem nélküli örömért, 
melyet megélhettünk a hittanos 
gyermektábor alatt. Újra rácso-
dálkoztunk arra, milyen gaz-
dagság árad abból, ha ketten 

vagy hárman egy akarattal, egy 
hittel és odaszántsággal keressük 
a hatalmas Isten valóságát.

Az Úr Jézus ígérte tanítványa-
inak, hogy velük marad, sőt, ve-
lük lesz mindenkor, amikor nem 
magukra tekintenek, amikor nem 
a saját célokat, boldogulásokat 
kergetik, hanem „egy-ügyűvé” 
tudnak válni, amikor fel tudnak 
tekinteni Rá. Jézus jelenléte pe-
dig egyszerűen jó! Vonz és meg-
hív. Nem a sokaságban rejlik az 
ereje, mégis a megélhető békesség 
és nagyság sokakat invitál egyre 
közelebb, egyre szorosabb kap-
csolódásra. Mert ez az „egy ügy” 
nem balga mesebeszéd, „ópium 
a népnek”, hanem maga az élet. 
Az elveszettnek hitt, a minden-
hol keresett, sőt űzött, a kitelje-
sedés után vágyakozó, nagybetűs 
ÉLET. Mint szarvas a hűs víz 

után szomjazik, úgy vágyakozik 
az ember lelke az élet teljessége 
felé. S mily nagy ajándék, amiről 
Jézus szól: nem kell hajszolni ezt 
a vágyat, hiszen maga az Élet 
jön egészen közel, amikor mer-
jük hívni Őt. Közénk jön, velünk 
marad és a belőle fakadó erő 
magához vonz, megtart a közel-
ségében, így a pillanatnyi öröm 
helyett maradandó békességre lel 
az ember. Jó az Isten közelsége! 
Nevetés és tettrekészség, bűn-
bocsánat és felszabadulás, élet-
rendezés és biztonság, kényszer 
nélküli rendezettség, elfogadás 
és szeretet jellemzi azt a légkört, 
ahol Jézus jelen van. 

A távolállók, a messziről figye-
lők Jézus jelenlétének melegségét 
nem érezhetik. Számukra vala-
mi furcsa képzelgésnek tűnhet 
mindaz, amit megélünk. Ám 

aki mer közelebb lépni, aki elég 
bátor ahhoz, hogy belekóstoljon 
az élet forrásába, az megtapasz-
talja Jézus jelenlétének csodáját, 
közelségének nagyszerűségét. 
Mint ahogyan gyülekezetünk 
tagjai közül is egyre többen 
csatlakoznak a gyerektábor se-
gítői közé, egyre közelebb von-
zódnak az Úr Jézus közelségébe 
a közösségi élet különböző te-
rületein. Áldott legyen érte az 
Isten! Hiszen ez a közelség soha 
nem tétlen, hanem a feltöltődés 
és szolgálat ritmusában lüktető 
élet – így igazán jó élet. 

„Urunk, jöjj közénk, maradj 
velünk, hogy Benned gyönyör-
ködve, Téged magasztalva tud-
junk életközösségeinkben áldás-
sá válni! Ámen!” 

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/9575-630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

Vegyes ajánlataink:

•  Görögország/Paralia egyénileg 
apartmanban önellátással már  26.900 Ft/fő-től 

•  Észak-Ciprus 3* Hotelben repülő-
vel reggelis ellátással, már 59.990 Ft/fő-től+ill.

•  Görögország/Rodosz repülővel 
stúdióban önellátással már 49.900 Ft/fő-től + ill.

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további 
előfoglalási kedvezményekről érdeklődjön 
irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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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. (01584)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01583)

Eredményes évet zárt a Garay
Iskolatörténeti eredményt 
ért el 4.83-as érettségi át-
lagával a Garay János Gim-
názium 12. A osztálya, de 
az intézmény ezen túl is 
sikeres évet zárt – tudtuk 
meg Heilmann Józsefné 
igazgatótól.

Kiváló eredményeket hozott az 
érettségi, hiszen az A-osztály már 
említett átlagán túl – ahol a 34 
tanulóból 17-en értek el kitűnő 
teljesítményt, és 37 emelt szintű 
érettségi is volt – a 12. D osztály 
4,42-es, a 12. B osztály pedig 
4,26-os érettségi átlagot teljesített.

A iskola tanulói összesen 127 
emelt szintű érettségit tettek. A 
megyei rangsor legjobbja lett 
Kasó Ferenc Áron, aki fizikából 
98-os tesztet írt, míg Deutsch 
Eszter Zsófia, Kasó Gergő Le-
vente és Nagy Kristóf a törté-
nelem érettségin teljesített 96 
%-ot. A legjobbak között szere-
pelt még Lotz Anna Réka mate-
matikából (93 %), és Koltai-Kiss 
Luca biológiából (92 %).

Kitűnő bizonyítványt 40 ta-
nuló vihetett haza, így az intéz-

mény tanulmányi átlaga 4,22 
lett, ami az utóbbi évek leg-
magasabb értéke. Kiemelkedő 
tanulmányi munkáért és példa-
mutató kötelességteljesítésért 
125 diák, több mint a tanulók 
negyede kapott dicséretet. 

A Garaysok összesen 60 ta-
nulmányi-, művészeti- és sport-
versenyen jutottak országos 
döntőbe, ebből 43 alkalommal 
állhattak fel a képzeletbeli dobo-
góra. Csontos Gábor immáron 
negyedik éve képviseli Magyar-
országot a nemzetközi földrajz 
diákolimpián. Az iskola tanulói 
sikeresek voltak a Kutató Diákok 
versenyein is: az irodalmi szekci-
óban induló Bőzsöny Bálintnak 
köszönhetően első alkalommal 
nyert fődíjat az intézmény.

„Valamennyiünket megör-
vendeztettek a keszthelyi He-
likon versenyen elért sikerek, 
ahol remek teljesítményt nyújt-
va lettünk 7-9. helyezettek a 
dunántúli középiskolák mező-
nyében. Eredményeink igazol-
ják helyünket az ország legjobb 
gimnáziumai között” – mondta 
Heilmann Józsefné.   SZV

Szekszárd egykor –„fürdőváros” a '30-as években

A Toldi utcai régi uszoda és 
strandfürdő elődje a város támo-
gatásával 1931-1932-ben épült. 
A két medence mellett játékok is 
várták a szórakozásra vágyókat. 
De nem csak ez az egy fürdőzési 

lehetőség létezett Szekszárdon az 
1930-as évek elején. A sportolók, 
turisták és városlakók igényeit 
három létesítmény: a Hungária 
Gőzfürdő, a városi strand és a 
Csörge-tói fürdők elégítették ki.

A várostól 3 km-re található 
Csörge-tó már az 1860-as évek 
óta kedvelt kirándulóhely volt. 
Az első fürdő 1882-ben nyílt 
meg itt. A fából készült fürdő-
ház a tóra épült, egyfajta me-
dencét képezve az úszni nem 
tudók számára. A fürdőt a nők 

és a férfiak természetesen kü-
lön-külön vehettek igénybe. A 
kabinok mellé hintákat, nyúj-
tókat is felállítottak, s a parton 
vendéglő is nyílt. A látogatókat 
négy társaskocsi kora hajnaltól 
késő éjszakáig fuvarozta a vá-
ros és a tó között.   SZV
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Európa trónján a szekszárdi lányok
Két arany- és egy ezüstérmet 
szereztek a Szekszárdi Ka-
jak-Kenu Sportegyesület ver-
senyzői a június 30. és július 
2. között Spanyolországban 
megrendezett maratoni távú 
Európa-bajnokságon.

A májusban, Győrben megren-
dezett válogató alapján három 
válogatott versenyzővel képvi-
seltette magát a szekszárdi klub 
a kontinensviadalon, amelyet 
Pontevedra város folyóján, gyö-
nyörű környezetben rendeztek. 
Az ifjúsági kajak egyesek 19 
km-es versenyszámában a szek-
szárdiak közül Nagy Viktória és 
Balogh Zsófia állhattak rajthoz, 
míg párosban a tavalyi világ-
bajnokság ezüstérmes egysége, 
Korsós Zsófia és Nagy Viktória 
ült hajóba, Balogh Zsófia pedig 
a fővárosi Tófalvi Viktória pár-
jaként szállt vízre.

A keddi utazást követően más-
nap átmozgató edzésen ismer-
kedtek a pályával a versenyzők, 

akikért a helyszínen szorított 
edzőjük, Jámbor Attila. Az ifjú-
ságiak egyes versenyét csütör-
tökön délelőtt rendezték. A két 
szekszárdi lány hamar az élre 
állt, és sokáig a spanyol hölgy-
gyel hármasban haladtak elöl. 
Aztán sikerült leszakítaniuk a 
hazaiak versenyzőjét, s innen 
váltva lapátoltak az élen. Az utol-
só futószakaszt követően nyitott 
hajrát Nagy Viktória, így sikerült 
megnyernie a versenyt csapattá-

ra, Balogh Zsófia előtt. Kemény, 
küzdelmes futamot követően ne-
kik szólt a Himnusz.

A friss Európa-bajnok Nagy 
Viki másnap Korsós Zsófival ké-
szült a duplázásra. Nem bíztak 
semmit a véletlenre, és erőteljes 
kezdéssel mindjárt az élre álltak. 
Az élboly hamar két hajónyi-
ra csökkent, csak a belga páros 
tartotta a lépést a mieinkkel. Az 
utolsó futószakaszon aztán si-
került meglépnie a magyar egy-

ségnek, amely végül elsőként ért 
célba. A Balogh-Tófalvi páros 
gyengébb rajtja miatt kemény 
küzdelem árán tudott csak felzár-
kózni, s bár utolérték a harmadik 
dán párost, végül a finisben alul 
maradtak, és a 4. helyen zártak.

A szekszárdi fiatalok közül 
Nagy Viktória kiemelkedően tel-
jesített, hiszen két Eb-arannyal 
a nyakában térhetett haza, de 
Korsós Zsófia és Balogh Zsófia 
is bizonyította, hogy nemzetközi 
mezőnyben is megállja a helyét. 
A lányok rengeteget edzettek a 
sikerért: már az alapozás során 
heti kilenc edzésen vettek részt, 
a válogatóra és az Eb-re készülve 
pedig ennél is több tréninget telje-
sítettek. Az Inger Nikoletta-Jám-
bor Attila edzőpáros tanítványai 
amióta március elején vízre száll-
tak, közel 2500 km-t lapátoltak. 
Pihenni most sincs idejük, hiszen 
síkvízen vidék- és országos baj-
nokságra készülnek, augusztus 
végén pedig maratoni vb-válo-
gatót tartanak Kaposvárott, ahol 
szeretnék kivívni a szeptemberi, 
brandenburgi világbajnokságon 
való részvételt.  SZV

Dobogó közelben a Sportközpont pólósai
Fennállása legjobb szereplését 
tudhatja magáénak a Szek-
szárdi Sportközpont Nkft. vízi-
póló szakosztálya a Dunántúli 
Vízilabda Liga közelmúltban 
véget ért 2015/2016-os baj-
noki évadában.

Pedig nem túl jó előjelekkel 
vágtak neki az idénynek Só-
vári Gábor vezetőedző tanít-
ványai. A fiúknak ezúttal már 
három csapatban kellett helyt 
állniuk – a gyermek B (2003-
asok), a gyermek A (2001) és 
serdülő korú játékosokkal az ifi 
(1998) korosztályban szerepel-
tek –, ráadásul a fedett uszoda 
bezárását követően az edzésle-
hetőségek is igen korlátozottak 
voltak, s a „hazai” tornákat is 
Baján és Mohácson rendezték. 
Becsületes munkával, heti 3-5 
tréninggel és edzőmeccsekkel 
készülve várták a bajnokság 
rajtját, amely ezúttal a koráb-

binál több sikerélményt tarto-
gatott számukra…

A gyermek B korosztály 12 
csapatos mezőnyében a csoport 
második helyén végezve jutot-
tak a felsőházi rájátszásba, és 
annak ellenére, hogy több fiatal 
először szerepelt tétmérkőzé-
sen, a Bencze Botond, Aranyi 
Attila, Török Zsolt és Balogh 
Benedek vezérelte szekszárdiak 
– a várakozáson felül teljesítve – 

végül a negyedik helyen zártak 
a legnépesebb mezőnyben.

Ugyancsak negyedikként 
végzett a gyermek A korcso-
portos együttes (képünkön), 
amely a nyolc csapatot felvo-
nultató pontvadászatban végig 
versenyben volt a dobogóért. 
Riválisa, a Balatonfűzfő végül 
két gól különbséggel kaparin-
totta meg a bronzérmet. Az ifik 
mezőnyében az ellenfeleknél 

évekkel fiatalabb együttessel, a 
tisztes helytállás reményében 
szálltak vízbe a Sóvári-tanítvá-
nyok, amit a bajnokság máso-
dik felében már hoztak is.

A szekszárdiak közül játéka 
alapján több fiatalra is felfigyel-
tek a régióban, ami bizonyítja, 
jó szakmai munka folyik a szak-
osztálynál. Bencze Botond régi-
ós válogatott kerettagként havi 
egy hétvégén vett részt fűzfői 
összetartáson, Pécsett pedig 
próbajátékon is járt Barabás 
Dominik, Péri Bence és Fülöp 
Zsombor társaságában.

A kvartett tagjai jövőre a PSN 
Zrt. együttesében folytatják – 
Fülöp és Péri ősztől iskolát is 
vált –, de Sóvári Gábor edző 
reméli, hogy a szeptembertől 
az országos utánpótlás bajnok-
ságban pallérozódó tanítványai 
kettős játékengedéllyel szek-
szárdi színekben is vízbe száll-
hatnak majd.   - fl -
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Stabil csapatot faragna az új tréner az UFC-ből
A támadó futballt preferálja a 
Szekszárdi UFC NB III-as lab-
darúgó csapatának új edzője, 
Varga Balázs. A játékosként a 
PMFC élvonalbeli együttesét 
is megjárt fiatal szakember a 
Komló kispadját cserélte fel a 
szekszárdira.

A tolnai megyeszékhely gárdá-
ja – Dienes Pál edző irányításá-
val – remek bajnoki finisének 
köszönhetően hosszabbította 
meg tagságát a harmadik vo-
nalban. Az utolsó fordulóban 
éppen Varga Balázs baranyai 
alakulata ellen győztek 1–0-ra 
Fejesék. A fiatal tréner Pécsett 
nevelkedett – édesapja az egy-
kori Szekszárdi Dózsa legendás 
támadója, többszörös házi gól-
királya, Varga László –, a PMFC 
felnőtt együttesében gólt is szer-
zett egy kupameccsen. Később 
Bólyban, majd az NB II-es Ko-
zármislenyben futballozott – itt 
kezdett edzőködni is. Aztán a 
2009/2010-es idényben a Szek-
szárdi UFC gárdáját erősítette, 
s közben az U15-ös együttes 
trénereként is dolgozott. A mai 
felnőtt keretből akkor is játéko-

sa volt többek között Márkvárt, 
Lerch, Kuklis és Királyházi is.

Felnőtt csapatot először 
Szászváron bíztak rá, s a megyei 
bajnokságban korábban buk-
dácsoló baranyai együttesből 
egy nyár alatt olyan stabil gár-
dát faragott, amely 38 veretlen 
mérkőzést követően mindösz-
sze gólkülönbséggel szorult a 2. 
helyre a Szentlőrinc mögött. Két 
éve került Komlóra, amellyel az 
első idény végén visszajutottak 
az NB III-ba, a most mögöt-
tünk hagyott szezonban pedig 
szinte végig versenyben voltak 
a dobogóért, csak a hajrában 

„fogytak el”, és zártak végül ha-
todikként.

Varga Balázs egy hosszabb 
távú elképzelést tett le az UFC 
elnökségének asztalára: a balul 
sikerült szezont követően a leg-
fontosabb a gárda pozíciójának 
stabilitása, majd évről évre lépni 
előre a tolnai megyeszékhelyet 
megillető NB II felé. A tervek 
megvalósításához megfelelő já-
tékoskeret is kell: Budai Dávid 
Bölcskéről, Puskás Gábor Szi-
getszentmiklósról, Juhász Máté 
Németországból, Nébl Martin 
Bajáról, míg Márkvárt Patrik, 
Pokorni Péter, Károly Viktor és 

Preininger Patrik edzőjét követ-
ve Komlóról igazolt Szekszárdra. 
A klubvezetés további játékosok-
kal áll még tárgyalásban, a keret 
– amelyből Szabolcska, Dobra, 
Tóth Péter és Császár távozott – 
hamarosan teljessé válik.

– Edzői filozófiám, hogy a 
támadó futballt preferálom, 
megtalálva persze a kényes 
egyensúlyt az előre játék és a vé-
dekezés között – mondja a sár-
ga-feketéket június vége óta irá-
nyító fiatal szakember. – Többet 
kell birtokolnunk a labdát, és le-
hetőleg még a felezővonal előtt 
megszerezve az ellenfél térfelén 
tartani azt. Mindenképpen kez-
deményezően kell fellépni. A 
taktikát persze mindig az ellen-
félhez kell igazítani, de a lényeg, 
hogy az említett területeken a 
riválisok fölé nőjünk.

– Az első év rá fog menni 
arra, hogy tökéletesítsük azt a 
játékstílust, amit várok a csa-
pattól. Ugyanakkor sok fia-
tal, tehetséges, helyi kötődésű 
játékos alkotja a keretünket, 
akik képesek a fejlődésre, s 
velük eredményesek lehetünk 
– mondta Varga Balázs.   - fl -

Örök élmény: a helyszínen szurkoltak a válogatottnak
Vasárnap este a döntővel vé-
get ér a labdarúgó Európa-baj-
nokság, amelyen várakozáson 
felül szerepelt a magyar válo-
gatott. A mieink szereplését a 
Garay téri Eb-sátorban is több 
százan követték nyomon, né-
hány szekszárdi viszont a hely-
színen szurkolt.

Ilyen volt Csizmadia Ferenc, 
aki egy nagyobb társasággal, 
kisbusszal és személykocsikkal 
utaztak Franciaországba, ahol 
elsőként a magyarok Izland 
elleni, Marseille-i találkozóját 
tekintették meg. Tartottak a hí-
res stadionba, a Velordrome-ba 
való beléptetéstől, de kelleme-
sen csalódtak ezen a téren is.

„A két szurkolói zónából – az 
egyiket a tengerparton, a mási-

kat a stadion közelében jelölték 
ki –, egyszerűen elkezdtek höm-
pölyögni a magyarok – emlék-
szik vissza a június 18-i történé-
sekre Csizmadia Ferenc. – Ott 
vagyunk egy világversenyen, egy 
idegen országban, s a négysávos 
úton kipingált, magyar népvise-
letbe bújt vagy nemzeti trikoló-
rba öltözött drukkerek tömege 
hömpölyög a stadion irányába. 
Nehéz szavakba önteni, hogy 
már ekkor mit éreztünk. Mikép-
pen azt is, hogy milyen volt ott 
bent a stadionban, amikor közel 
30 ezer magyar szurkoló uralja 
a légkört a 67 ezres stadionban. 
És volt miért, kiért lelkesedni!”

„Az egyik kapu mögé szólt 
jegyünk, így mind a két gólt, az 
izlandi 11-est és a mi remek ak-
ciónk végén született egyenlítő 

találatot is közelről láthattuk. Az 
is megfogott, mi több lenyűgö-
zött bennünket, hogy részesei 
lehettünk a több ezer magyart 
– köztük a határainkon túlia-
kat – összeolvasztó, meccs utáni 
vonulásnak, a roppant szimpa-
tikus izlandi szurkolókkal való 
találkozásnak, a közös fotózko-
dásnak, kocsmázásnak.”

A társaság abban a szeren-
csés helyzetben volt, hogy át-
ruccanhatott a szálláshelyüktől 
450 km-re található Lyonba is, 
hogy a portugálok elleni talál-
kozón is biztathassák a magyar 
válogatottat – újabb életre szóló 
élményeket szerezve.

„Lyonban az egyik oldalvonal 
mentén kaptunk helyet. Éppen 
ott, ahol a magyar és portugál 
szektor összeért. Frenetikus él-

ményeink egyike a magyar válo-
gatott balhátvédje, Kádár Tamás 
édesanyjával való találkozás, aki 
népviseletbe öltözve érkezett a 
meccsre. A magyar tábor megint 
lenyűgöző volt: a portugáloknak 
is telefonjaikkal fényképeztek, 
videóztak. A gólokat szerző Ro-
naldót látni élőben, már maga 
kuriózum, de átélni, hogy még ő 
sem elég a mi csapatunk ellen! S 
megint jött a vonulás, az ünnep-
lés a meccs után.  No és a fölzász-
lózott magyar autók látványa kül-
földön… Mit is mondjak?

„Én is úgy látom, úgy érzem, 
hogy eddig kevés alkalom volt 
a fiatalabb generáció életében, 
ami mellé odaállhatunk, és 
büszkén kihúzhattuk magun-
kat: mi magyarok vagyunk!” 

 B. Gy.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Előzetes bejelentkezés alapján, 
tel: 74/504-102. Szekszárd, Piac 
tér 1. „F” épület.

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
 Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
Augusztus harmadik szerdáján 
17–18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Informatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25–27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület Szeptemberig 
nem tart fogadóórát. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Országos Nyugdíjas Polgári Egye- 
sület klubhelyiség (Mészáros L. 
u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Baka István Általános Iskola 
(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Szőlőhegyi Óvoda.

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik iroda 
(Dózsa György u. 4.)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján  
17–18 óráig tart. Babits Mihály 
Kulturális Központ, Remete terem

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Július 10., vasárnap
15:00 – Tarzan legendája 3D
17:00 – Tarzan legendája 3D
19:00 –  Tini nindzsa teknőcök: 

Elő az árnyékból 3D

Július 11–13., hétfő – szerda
17:00 – Tarzan legendája 3D
19:00 –  Tini nindzsa teknőcök: 

Elő az árnyékból 3D

Július 14–20., csütörtök – szerda
15:00 – Jégkorszak: A nagy bumm
17:00 –  Jégkorszak:  

A nagy bumm 3D

19:00 –  Mike és Dave  

esküvőhöz csajt keres

Július 21–22., 
csütörtök – péntek
17:00 –  Jégkorszak: A nagy bumm
19:00 – Életem nagy szerelme

Július 23–24., 
szombat – vasárnap
15:00 –  Jégkorszak:  

A nagy bumm 3D
17:00 – Jégkorszak: A nagy bumm
19:00 – Életem nagy szerelme

Nyári nyitva tartás
A Babits Mihály Kulturális Központ értesíti látogatóit, hogy  

2016. június 16-tól augusztus 31-ig hétköznapokon 08:00 – 18:00 
óráig tart nyitva, szombaton és vasárnap zárva tart.  
A mozi és a jegypénztár nyitva tartása változatlan.

Az intézményünk a nyár folyamán két hétig zárva tart, erre az időszakra 
ütemezik a szükséges karbantartási- és nagytakarítási munkálatokat. Ennek 

értelmében július 18. és 24. között az kulturális központ zárva tart, de a mozi 
nyitva tartása változatlan.

Július 25. és 31. között a teljes intézmény zárva tart. 
Köszönjük a megértést!

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Szervezete a  
már hagyományossá vált „Három megye összefog”  

véradó napját az idei évben is megrendezi
2016. július 15-én, pénteken a Vöröskereszt székházban 

(7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.) 08:00 – 13:00 óráig.
Véradóinkat vendégül látjuk, és minden véradó  

10.000,- Ft értékű üdülési kupont kap.
Kérjük minél többen jöjjenek el, hogy ezzel is biztonságossá tudjuk 

tenni a hazai vérellátást.
Hozza magával személyi igazolványát, TAJ kártyáját, ismerősét, barátját.

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) 

bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Jogi Igazgatóság Controlling Csoportjába

kontroller munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, 

a Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

WOSINSKY MÓR MEGYEI MÚZEUM
7100 Szekszárd, Szent I. tér 26.
Tel/fax: +36–74/316–222
Honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: hétfő kivételével 10:00 – 
17:00 óráig. 
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdí-
jas, diák 300,- Ft.

Állandó kiállítások:
•  A tolnai táj évezredei az őskortól 

a honfoglalásig.
•  Megelevenedett képek. Egy kisvá-

ros a századfordulón.
•  Örökségünk. Tolna megye évszá-

zadai.
•  Pincemúzeum: gyermekjáték 

kiállítás és fegyvergyűjtemény 
(Csak előre bejelentett csoportok 
látogathatják)

•  Vissza a múltba! A tárgyak emlé-
kezete. Látványtár (Csak előre be-
jelentett csoportok látogathatják).

Időszaki kiállítás:
Nem térkép e táj című régészeti 
kiállítás. Megtekinthető: 2016. au-
gusztus 31-ig.
Együtt a múlt nyomában. 
Múzeumi nyári tábor
Július 4–8-ig, hétfőtől péntekig
Az öt napos, 9:00 – 15:00 óráig tar-
tó foglalkozás sorozat tematikája a 
következő:
Hétfő: Mamuttól a gabonatároló 
hombárig. Őskori játszóház.

Kedd: Élet az ókori Pannóniában. 
Római kori játszóház.
Szerda: A reneszánsz kora Magyar-
országon.
Csütörtök: Kirándulás Bikalra, a Re-
neszánsz Élménybirtokra, ebéd.
Péntek: A változások évszázada. 
Az 1848/49-es forradalom és sza-
badságharc.

MÚZEUMI MOZAIK. Képek, filmek, 
események sorozat 
• Augusztus 8., hétfő 14:00 óra
Lovas Csilla művészettörténész veze-
tésével nézzük meg Garay Ákos fes-
tőművész születésének 150. évfordu-
lója alkalmából rendezett A csökölyi 
és a bugaci pásztor. Garay Ákos népi 
életképei és néprajzi munkái című 
időszaki kiállítást a Megyeházi Kiállí-
tásban (Szekszárd, Béla király tér 1.). 

Szekszárdi Múzeumbarát 
Egyesület programjai
•  Augusztus 24–25., 

szerda-csütörtök, 6:00 óra 
Kirándulás Ipolytarnócra (Ősma-
radványok Természetvédelmi Te-
rület) – Alsósztregovára – Dolná 
Strehová (Madách Emlékház) Bet-
lérre (Andrássy kastély). 2. nap: Ag-
gtelek (Baradla-barlang) – Edelény 
(L’Huillier – Coburg Kastély) – Lil-
lafüred (séta, majd kisvasúttal utazás 
Diósgyőrig) – Diósgyőr (Vár).
• Augusztus 30., kedd 14:20 óra

A Szekszárdi Borútvonal újabb ál-
lomása: látogatás az Eszterbauer 
Borászatban (Szekszárd, Bor u. 8.). 
Tüke Bikavér 2013 bora nyerte el a 
Szekszárd Város Bora 2016-ban díjat. 
Bővebb felvilágosítás valamint Múze-
umpedagógiai programajánló füzet 
a múzeumban kérhető (Szekszárd, 
Szent István tér 26. Tel.: 74/316-222, 
21-es mellék, Andrásné).

BABITS MIHÁLY EMLÉKHÁZ
7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 13.
Tel.: +36–74/312–154 
Honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: hétfő kivételével 10:00 – 
17:00 óráig.
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdí-
jas, diák 300,- Ft.
Állandó kiállítások:
•  A költő relikviái szülőházában, 

családjának egykori otthonában.
•  Dienes Valéria Emlékszoba
•  Baka István Emlékszoba
Múzeumi óra:
Babits Mihály és Szekszárd

IRODALOM HÁZA – 
MÉSZÖLY MIKLÓS MÚZEUM
7100 Szekszárd, Babits Mihály u. 15.
Tel.: +36–74/410–783 
(Lovas Csilla irodalomtörténész)
Honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: hétfő kivételével 10:00 – 
17:00 óráig.
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdí-
jas, diák 300,- Ft.

Állandó kiállítás:
Mészöly Miklós emlékkiállítás
Múzeumi óra:
Mészöly Miklós és Szekszárd

VÁRMEGYEHÁZI KIÁLLÍTÁS
7100 Szekszárd, Béla király tér 1. 
Tel.: +36–70/491–1201 (Szűcs Zsu-
zsanna múzeumpedagógus)
Honlap: www.wmmm.hu
Nyitva: hétfő kivételével 10:00 – 
17:00 óráig.
Belépődíj: felnőtt 600,- Ft, nyugdí-
jas, diák 300,- Ft
Kombinált jegy (Vármegyeháza 
földszinti tárlatai és a Garay Él-
ménypince): 1.000,- Ft

Állandó kiállítás:
•  Tájak, települések, emberek. 19. szá-

zadi tudástár és történelmi játszóház.
•  Belső romkert – gótikus kápolna.
•  Szekszárdi szarkofág-terem.
•  Pollack-terem.
•  A régi Vármegyeháza világa.
•  Liszt Ferenc Emlékkiállítás.
•  Mattioni Eszter festményei és  

hímeskövei.
•  Esze Tamás emlékszoba.

A Tolna Megyei 
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA 
ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd, 
Dózsa György u. 1.

Ideje: 2016. július 11. 
(hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.
2016. évi tagdíj befizetésére 

is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, 

a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége tag-

jait, és minden rászorulót.

FELHÍVÁS
A Máltai Szeretetszolgálat 

Szekszárdi Csoportja  
minden hónap első keddjén 

08:00 – 10:00 óra között 
használt ruha osztást szervez.

Helye: 7100 Szekszárd, 
Hunyadi u. 4.

A legközelebbi alkalom 
augusztus 2-án, kedden lesz.
Várjuk az érdeklődőket, for-

duljanak hozzánk 
bizalommal!

SZEKSZÁRD VÁROS NAPJA – 2016. augusztus 27–29.
1905. augusztus 29-én alakult meg az első városi képviselő- 

testület Szekszárdon, ez alkalomból 2016-ban  
három napos rendezvénysorozattal ünnepeljük a Város Napját.

Augusztus 27. (szombat) 09:00 – 23:00
•  Otthonunk, Szekszárd (09:00 – 12:00) 

Játékos városismereti vetélkedő a Honismereti Egyesület és a Babits 
Mihály Kulturális Központ szervezésében (helyszín: szerte a város-
ban, versenyközpont: Rendezvényterem)

•  A Kalózok Kincse interaktív, színházi játszóprogram  
– Béla király téri színpad

• Vágó Bernadett koncert – Béla király téri színpad
• Pecze Balázs és Zenekara – Béla király téri színpad
•  Müller Beáta és a Color Quartet koncertje  

– Béla király téri színpad
• Holdviola koncert – Béla király téri színpad
• Rejtélyek városa – Zseblámpás éjszakai kalandtúra – Szekszárd
• Fényfestés a Vármegyeháza falára
Augusztus 28. (vasárnap) 11:00 – 22:00
•  Tintanyúl – Farkasházi Réka interaktív gyermekkoncertje  

– Béla király téri színpad
• A koncert után Városi Habparti
• Obsitos Közönségtalálkozó
• Amikor a filmkockák megelevenednek…
•  Hogyan készült az Obsitos?  

(színpadi beszélgetés a film készítőivel)
•  Az Obsitos című magyar, közösségi gyártással készült játékfilm vetítése
• Rekord kísérlet eredményhirdetése (Rekord diploma átadása)
Augusztus 29. (hétfő) 
•  Ünnepi közgyűlés – Babits Mihály Kulturális Központ  

(7100 Szekszárd, Szent István tér 10.)
Részletes információk:

http://www.szekszardagora.hu/program/ 
szekszard-varos-napja-augusztus-27-29

https://www.facebook.com/events/1713541825529397/

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A pályázatot meghirdető szerv 

neve és címe:  
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága,

7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 
Munkahely és munkakör 

megnevezése: Területi védőnő
A védőnő a vegyes körzet  

feladatait a 49/2004. (V.21.), 
valamint a 26/1997. (IX. 3.)  
rendeletei alapján végzi.

Pályázati feltételek:
•  Védőnői főiskolai diploma  

– hiteles másolata,
• erkölcsi bizonyítvány, 
• büntetlen előélet.

Juttatások, egyéb információk:
Bérezés: Kjt. szerint,  

határozatlan idejű  
közalkalmazotti jogviszony.

Honlapon való publikálás:
2016. július 15. 

Pályázat benyújtásának 
határideje: 2016. július 30. 

Pályázat elbírálásának 
határideje: 2016. augusztus 3.
A munkakör 2016. 09. 01. nap-

jától tölthető be.  
További információ: 

+36-74/511-477, +36-30/458-6344
 Dölles Lászlóné
 intézményvezető 

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
A pályázatot meghirdető szerv 

neve és címe:  
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzata 
Egészségügyi Gondnoksága, 

7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Munkahely és munkakör 

megnevezése: Iskolai védőnő
Munkahely: 

7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
Feladata: 26/1997. (IX. 3.) NM ren-
delet 3. számú melléklete szerint.

Pályázati feltételek:
•  Védőnői főiskolai diploma  

– hiteles másolata,
• erkölcsi bizonyítvány, 
• büntetlen előélet.

Juttatások, egyéb információk:
Bérezés: Kjt. szerint,

határozott idejű (2017.11.22.) 
heti 30 órás közalkalmazotti 

jogviszony.
Honlapon való publikálás:

2016. július 15. 
Pályázat benyújtásának 

határideje: 2016. július 30.
Pályázat elbírálásának 

határideje: 2016. augusztus 3. 
A munkakör 2016. szeptember 1. 

napjától tölthető be.
További információ:  

+36-74/511-477, +36-30/458-6344
 Dölles Lászlóné
 intézményvezető



2016. július 10.16

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(01582)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(01577)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01587)

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

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01580)

-30%
Az akció a résztvevő termékeink árából!

Keresse további akciós
termékeinket
üzletünkben!

NYÁRI AKCIÓ
a készlet erejéig!

Akciós fogyasztói ár:

31 550 Ft
Akciós fogyasztói ár:

30 750 Ft

T7/1  Classic
IPARI SZÁRAZPORSZÍVÓ
AJÁNDÉK ÁRON !

SC 2
GŐZTISZTÍTÓ 

(01581)


