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FOTÓ: KISS ALBERT → 3. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Pedagógusnap
Ács Rezső polgármester az el-
múlt héten több mint harminc 
oktatási-nevelési intézmény 
ezernél is több pedagógusát 
köszöntötte személyesen a 
pedagógusnap alkalmából. A 
város első embere szerda dé-
lelőtt a Gyakorló iskolába vitt 
ajándékot. → 7. oldal

Arannyal búcsúztak
Kiélezett csatában a Szekszárd 
AC nyerte meg a női aszta-
liteniszezők Extraligájának 
2018/2019-es kiírását. A cím-
védő SZAC-nak a döntetlen 
is elég volt a végső sikerhez, 
amely a Budaörs elleni 5:5-
tel zsinórban negyedszer ért a 
csúcsra. → 13. oldal → 10. oldal
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NÉVNAP–TÁR
Június 9. (vasárnap) – Félix, Annabella
Félix: latin eredetű; jelentése: boldog.
Annabella: latin-angol-skót eredetű; jelentése: szeretetreméltó.
Június 10. (hétfő) – Margit, Gréta
Margit: görög-magyar eredetű; jelentése: a tenger leánya vagy a világosság 
gyermeke.
Gréta: babilóniai-görög-német-magyar eredetű; jelentése: tenger leánya 
vagy a világosság gyermeke.
Június 11. (kedd) – Barnabás, Barna
Barnabás: arámi-héber eredetű; jelentése: a vigasztalás fia.
Barna: arámi-héber eredetű, jelentése: vigasztalás fia, a prófétai igéret fia. 
Június 12. (szerda) – Villő
Villő: magyar-szláv eredetű, jelentése: egy tavaszköszöntő népi szokásból  
(villőzés) eredő név; lomb; tündér.
Június 13. (csütörtök) – Antal, Anett
Antal: latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.
Anett: héber-francia eredetű; jelentése: kellem, báj, kecsesség.
Június 14. (péntek) – Vazul, Herta
Vazul: görög-szláv-magyar eredetű; jelentése: királyi. 
Herta: német eredetű; jelentése: merész, bátor.
Június 15. (szombat) – Jolán, Vid
Jolán: Dugonics András névalkotása; jelentése: jó leány (magyar); a viola virága 
(görög).
Vid: régi magyar személynév, a latin Vitus név délszláv eredetű alakja; jelen-
tése: erdőből származó.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 9.
(vasárnap)

Június 10.
(hétfő)

Június 11.
(kedd)

Június 12.
(szerda)

Június 13.
(csütörtök)

Június 14.
(péntek)

Június 15.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | kb. 1 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 30o , min. 17o

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 31o , min. 18o

közepesen felhős | kb. 1 mm eső | 
elszórtan zivatarok lehetnek
max. 31o , min. 19o

zivatar | kb. 3 mm eső | hidegfront
max. 30o , min. 18o

zápor
max. 29o , min. 18o

közepesen felhős
max. 28o , min. 17o

zápor 
max. 27o , min. 17o

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FOTÓ: KABINET

Egyedi szabadidőpark épül

A különböző korcsoportok 
szabadidős tevékenységét 
elősegítő, korszerű és vonzó 
park épül a Barátság utcában.

A „Generációk parkja” kivitele-
zése még a nyáron elkezdődhet – 
jelentette be a helyszínen tartott 
fórumon Ács Rezső polgármester 
és dr. Haag Éva alpolgármester.

Az első ütemben a játszóeszkö-
zök kerülnek kihelyezésre, a má-
sodikban pedig a fedett közösségi 
tér a park leglátványosabb elemé-
vel, egy több méter magas csúsz-
datoronnyal együtt. Ehhez csat-
lakozik egy úgynevezett E-Wall, 
egy olyan interaktív, érintőfelü-
lettel rendelkező eszköz, amely 

applikációk segítségével számos 
oktatási feladatot tud megjele-
níteni és akár kihelyezett iskolai 
tanórák megtartását is segítheti.

A 139 millió forintos uniós 
pályázati támogatásból megva-
lósuló infrastruktúrafejlesztéssel 
minden korosztályt megszólít a 
város. A beruházás célja egy 
olyan közösségi tér létrehozása, 
amely gazdagítja a város szaba-
didős lehetőségeit, közösségi éle-
tét, illetve csökkenti a generációk 
közötti távolságot.

A fejlesztés hozzájárul a He-
lyi Közösségfejlesztési Stratégia 
hosszú távú jövőképének meg-
valósításához.

 Forrás: szekszard.hu

„Jövőnk a múltunkban leledzik” – trianoni megemlékezés
Az idő sem képes begyógyí-
tani a nemzet testén azt a 
sebet, melyet az ország meg-
csonkítása okozott, ám ösz-
szefogással, a kultúránk őr-
zésével nincs az az erő, mely 
képes lenne a nemzetet maga 
alá gyűrni – hangzott el a tria-
noni békediktátum 99. évfor-
dulója alkalmából kedden a 
Béla király téren megtartott 
megemlékezésen, a Nemzeti 
Összetartozás Napján.

– Az idő minden sebet begyógyít, 
tartja a mondás. Ám ez mégsem 
teljesen igaz. Vannak hegek, me-
lyeket nincs az az időtávolság, 
ami orvosolhatna – kezdte a 
Béla király téri ünnepségen meg-
tartott emlékező beszédét Ács 

Rezső. Szekszárd polgármestere 
hangsúlyozta, ilyen gyógyítha-
tatlan seb keletkezett a magyar 
nemzet testén 99 éve.

A városvezető a hazánkat 
megcsonkító békediktátum 
aláírásának napján történteket 
részletezve elmondta, Magyar-
országon 1920. június 4-én dé-
lelőtt megszólaltak a harangok, 
a gyárak szirénái, leállt a köz-
lekedés, a boltok bezártak, az 
iskolákban gyászszünetet ren-
deltek el. Az emberek döbben-
ten meredtek maguk elé, hiszen 
megtörtént az elképzelhetetlen.

A Párizs melletti Nagy-Tri-
anon kastélyban, a világhábo-
rúban győztes nagyhatalmak 
gyalázatos békediktátumának 
aláírása örökre megpecsételte 
hazánk sorsát. Mindezt úgy, 

hogy az aláírást előkészítő kon-
ferencián részt sem vehetett a 
magyar küldöttség. Figyelmen 
kívül hagyták az ország hábo-
rúban betöltött valódi szerepét, 

demográfiai, etnikai összeté-
telét. A határokat kizárólag a 
nagyhatalmi arrogancia e kis, 
sokat szenvedett nép sárba tip-
rásának szándéka vezérelte – 
mondta Ács Rezső.

Emlékeztetett, hazánk terüle-
tének kétharmadát, iparának 38, 
nemzeti jövedelmének 67 száza-
lékát vesztette el. A polgármester 
kiemelte, a legsúlyosabb veszte-
séget mégis az okozta, hogy több 
mint 3 millió honfitársunk, a ma-
gyarság harmada rekedt határa-
inkon kívül. Családok szakadtak 
szét egyik pillanatról a másikra és 
a magyarság évezredes központ-
jai kerültek a határainkon kívülre, 
gyógyíthatatlan sebet okozva ez-
zel a nemzet testén.

Ám a határainkon túl rekedt 
magyarság közel 100 év után is 
létezik és őrzi nyelvét, kultú-
ráját, magyarságát – húzta alá 
Ács Rezső. Mint mondta, bár 
hosszú évekig szinte megszó-
lalni sem lehetett az elszakított 
országrészeken az anyanyelven, 
a magyar családok tudták: a 
létezés, a megmaradás egyet-
len biztosítéka a magyarságuk 
megőrzése. Ma, közel 100 év 
múltán, „megfogyva bár, de 

törve nem”, léteznek a magyar 
közösségek, és ezek élén azok 
unokái, dédunokái állnak, akik 
annak idején elszenvedték azt a 
szörnyű emlékű júniusi napot.

Mint Ács Rezső fogalmazott, 
számukra a kultúra nem vitrin-
díszt, a vásárban megvehető 
nemzeti szalagos bóvlit jelenti, 
hanem egyszerre a múltat és a 
jövendőt. Az eltelt majd' száz év 
bizonyíték arra, hogy nincs az a 
nagyhatalmi arrogancia, geo-
politikai, gazdasági, vagy kato-
nai fölény, amely elpusztíthatna 
akár csak egy olyan kis nemze-
tet is, mint a magyar.

Ha kitartásunk van a munká-
ban, az értékeink megőrzésében 
és teremtésében, nyelvünk, kul-
túránk védelmében, ha van elég 

elszántságunk az összefogásra, 
akkor nincs az az erő, mely ér-
tékeit vesztett, vásárlásba kábult 
világunkban maga alá temetne 
bennünket. Jövőnk a múltunk-
ban leledzik és ez nagyobb erő 
bármilyen hatalomnál – zárta 
emlékező beszédét Ács Rezső 
polgármester.

A rendezvényen beszédet 
mondott Sefcsik Zoltán evan-
gélikus lelkész is, aki szintén 
az összetartozás fontosságát 
hangsúlyozta. Az ünnepségen 
irodalmi műsort adtak a Szek-
szárdi SzC Vendéglátó Szakkö-
zépiskola tanulói. A rendezvény 
– melynek moderátora Orbán 
György volt – végén a résztve-
vők gyertyát gyújtottak az Or-
szágzászlónál.  

 S. V.

A pünkösdi is gyémántdíjas
A Szekszárdi Szüreti Napok 
és a Háry János Mesefesztivál 
után ismét rangos, országos 
elismerésben részesült Szek-
szárd város önkormányzata a 
Magyar Marketing Szövetség 
által létrehozott Országos Vá-
rosmarketing Díj ötödik, bu-
dapesti díjátadó ünnepségén. 

A megyeszékhely két kategóriá-
ban nyújtott be pályázatot, ezek 
közül a szakmai zsűri Városmar-
keting Gyémántdíjjal jutalmazta a 
2018-as Pünkösdi Hal- és Vadün-
nepet. Az elismerést – a szakmai 
kiválóságot igazoló védjegyet – dr. 
Haag Éva alpolgármester (képün-
kön) vette át a Courtyard by Mar-
riott Budapest City Centerben 
tartott konferencián, június 5-én.

Szekszárd város vezetése há-
rom évvel ezelőtt döntött úgy, 
hogy új arculatot és tartalmat ad 
a köztudatba Pünkösdi Fesztivál 
néven bekerülő rendezvénynek. 
Az újragondolás olyannyira si-
keresnek bizonyult, hogy a Pün-
kösdi Hal- és Vadünnep a me-
gyeszékely második legnagyobb 
fesztiváljává nőtte ki magát.

Az ünnep 2016 óta a közös-
ségépítésről, a családokról, va-
lamint a helyi gasztronómiáról 
és borokról szól. A városveze-
tés célja, hogy az elkövetkező 
években ezt a sikeres tendenciát 
folytassa: minden korosztály és 
minél szélesebb társadalmi ré-
tegek felé közvetítse a minőségi 
kulturális programokat. 

Forrás: Polgásmesteri Kabinet
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Az Országos Vérellátó Szol-
gálat Szekszárdi Területi Vé-
rellátója „Mert életed során 
szükséged lehet rá” címmel 
– hagyományteremtő szán-
dékkal – hirdetett rajzpályá-
zatot a szekszárdi általános 
iskolák között a véradás 
témakörében. A pályamun-
kákat tetszőleges technikával 
készíthették el a tanulók, akik 
munkáit négy kategóriában 
értékelték. A díjazottak (ké-
pünkön) oklevelet és aján-
dékcsomagot kaptak.

Összesen 19 pályamun-
ka érkezett, ezek közül négy 
első, illetve 7–7 második és 
harmadik hely mellett egy 
osztályközösségnek járó kü-
löndíjat osztottak ki.

Első helyezett lett Viszti 
Virág Fanni (Szivárvány 
Iskola, 4. o.), Radó Bertalan 
(Baka iskola, 7 éves), Radó 
Sára Jázmin (Baka iskola, 9 
éves) és Báter Alíz (Gyakorló 
iskola, 11 éves). A közönség-
díjat Radó Sára Jázmin al-
kotása kapta.

Véradó versenyt és rajzpályázatot értékeltek
Két eredményhirdetést is tar-
tottak az Országos Vérellátó 
Szolgálat Szekszárdi Területi 
Vérellátójában az elmúlt na-
pokban.

A hagyományos véradó ver-
senyben idén hét középiskola és 
három általános iskola mérette 
meg magát. A vetélkedés célja 
kettős: egyrészt, hogy a nemes 
ügyben megszólítsák a 18. életé-
vüket betöltött fiatalokat – erre 
az iskolákban szervezett véradás 
kiválóan alkalmas, mivel az ba-
rátok közt, vidám hangulatban 
zajlik –, másfelől pedig bevon-
ni az általános iskolások szüle-
it a véradásba – mondta el dr. 
Pászthy Vera, a területi vérellátó 
vezető főorvosa a június 4-én 
megtartott eredményhirdetésen.

A versenyen – melynek szer-
vezésében Gyurkovics Jánosné 
véradásszervező idén is orosz-
lánrészt vállalt – a legaktívabb 
középiskolának a Csapó Dániel 
Mezőgazdasági Szakgimnázi-

um, Szakközépiskola és Kollé-
gium bizonyult, amely így 65 
ezer forintos jutalmat vehetett 
át. Megosztott második lett a 
Szekszárdi SZC Vendéglátó 
Szakképző Iskolája és Ady End-
re Szakképző Iskolája, ők 60-60 
ezer forintot vehettek át.

Az általános iskolák kategóri-
ájában a győztesnek járó elisme-
rést és 70 ezer forintot a Baka 
István Általános Iskola kapta. 
Másodikként a Babits Mihály 
Általános Iskola, harmadikként 

a PTE Gyakorló Általános Is-
kola és AMI végzett. A pénzju-
talmakat a Szerencsejáték Zrt. 
biztosította. 

A betegek nevében dr. Vidá-
né dr. Szűcs Mária mondott kö-
szönetet a díjátadón a jelenlévő 
intézményvezetők felé. A Ba-
lassa János kórház orvos igaz-
gatója szerint különösen fontos 
a szülői példamutatás, hiszen 
az általános iskolások hősként 
tekintenek anyára és apára egy-
egy véradást követően.   Gy. L.

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Június 10-től június 14-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

Pünkösd

(04333)

MENÜ Június 10. Június 11. Június 12. Június 13. Június 14.

„A”
1150 Ft

Paradicsom-
leves Tarhonyaleves Zeller-

krémleves Kertészleves

Tavaszi
rizseshús,

savanyúság

Zöldborsó
főzelék,
rántott

csirkemell

Bolognai
spagetti,

sajt

Sült csirkecomb, 
hagymás 

tört burgonya,
savanyúság

„B”
1150 Ft

Paradicsom-
leves Tarhonyaleves Zeller-

krémleves Kertészleves

Sörben sült 
csülök, fűszeres 
parázsburgonya,

savanyúság

Hawaii
sertésborda, 

cukkinis
rizs

Székely-
káposzta,

tejföl

Zöldséges
marharagu,

nudli

Napi
ajánlat
1050 Ft

Rántott
csirkemell,

vitamin-
saláta,
öntet

Rántott
csirkemell,

vitamin-
saláta,
öntet

Rántott
csirkemell,

vitamin-
saláta,
öntet

Rántott
csirkemell,

vitamin-
saláta,
öntet

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Zöldfűszeres 
csirkecombfilé,

grillezett
zöldségek

Zöldfűszeres 
csirkecombfilé,

grillezett
zöldségek

Zöldfűszeres 
csirkecombfilé,

grillezett
zöldségek

Zöldfűszeres 
csirkecombfilé,

grillezett
zöldségek
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Pedagógusokat köszöntött a város első embere
Személyesen köszöntötte a 
pedagógusokat szerda dé-
lelőtt a pedagógusnap al-
kalmából Ács Rezső polgár-
mester a PTE IGY Gyakorló 
Általános Iskolában.

A város első embere – aki a héten 
több mint harminc oktatási-ne-
velési intézmény ezernél is több 
pedagógusát köszöntötte – feli-
dézte: az önkormányzat négy év-
vel ezelőtt elhatározta, hogy egy 
kicsit magasabb szintre emelik a 
pedagógusnapot és megpróbál-
ják visszahozni annak megün-
neplését a köztudatba. Hozzátet-
te, már akkor ellátogattak a város 
valamennyi nevelési- és oktatási 
intézményébe.

Mint azt Ács Rezső elmondta, 
most áprilisban végiglátogatta 
az összes szekszárdi középis-
kolát, ahol rendhagyó osztály-
főnöki órákat tartott, melyeken 
a városról, annak jövőjéről be-
szélt a pedagógusoknak. Köz-
ben pedig egy kicsit személye-
sen is megtapasztalhatta azokat 
a nehézségeket, melyek a peda-
gógusi pályához kötődnek.

A polgármester szerint a 
személyes látogatással szeret-

nék azt üzenni, hogy az ön-
kormányzat fontosnak tartja, 
hogy élő kapcsolat legyen a 
város és az intézmények kö-

zött. Hozzátette, személyesen 
szerette volna átadni az aján-
dékot, tolmácsolva a város 
elismerését. Ács Rezső nem 

csak szavakban mondott kö-
szönetet az elvégzett munkáért 
pedagógusoknak – miközben 
jó pihenést kívánt a közelgő 
nyári szünetre –, de egy kis 
ajándékcsomagot is átadott 
nekik. A jeles nap feliratú, vá-
rosi címerrel ellátott vászonsz-
atyorban igazán helyi kötődé-
sű ajándékot, szekszárdi bort 
és csokit tartalmazó csomagot 
vehettek át a tanárok.

Az ajándékot a Gyakorló is-
kola pedagógusai nevében Bu-
csányiné Gréczy Gabriella igaz-
gató köszönte meg Ács Rezső 
polgármesternek és az önkor-
mányzatnak.   S. V.

Renkecz József kitüntetése
Németh László-díjat adomá-
nyozott Renkecz Józsefnek prof. 
dr. Kásler Miklós miniszter, 
melyet a pedagógusnap alkal-
mából május 31-én a Pesti Vi-
gadóban megtartott központi 
ünnepségen vehetett át a Szek-
szárdon élő 90 éves néptanító.

Az EMMI minisztere azok-
nak az általános- és középisko-
lai tanároknak adományozza 
a Németh László-díjat, akik 

a gyermekek harmonikus sze-
mélyiségformálásában kiemel-
kedő eredményességgel, hosszú 
időn át odaadóan tevékenyked-
nek. Renkecz József 60 éven át 
szolgálta a közoktatás és köz-
művelődés ügyét, közben igazi 
legendává, a néptanítók pél-
daképévé vált. A díjra az Uzdi 
Diákok Baráti Társasága és a 
Sárszentlőrinc-Uzdért Egyesü-
let terjesztette fel.

Keresztet szenteltek, áldást kértek a tanárokra
A Szentháromságot is ábrázo-
ló ajándékgyertyával köszön-
tötték a Szent József Iskola-
központ diákjai nevelőiket 
Pedagógusnap alkalmából.

A gyertyához egy hálalevél is 
járt, amelyben ki-ki összeírta 
név nélkül, mit szeretne meg-
köszönni, miért is hálás.

A június 3-i eseményt kereszt-
szenteléssel kötötték egybe: Bakó 
Ernő népi iparművész egy ko-
rábbi városi tárlatán egy kereszt 
kompozíció is kiállításra került. 
Ezt adta a művész az intézmény-
nek, amit az iskola nagy örömmel 
fogadott – avatta be a történtek-
be Fodor Mihályné a jelenlévő-
ket. Az igazgató hangsúlyozta, a 
mostantól az iskola lépcsőházát 
díszítő képzőművészeti alkotás 

a pedagógusok pályáját is szim-
bolizálja, hiszen képletesen so-
kan „cipelik” azt húsz, vagy akár 
negyven éve is. Ám, ha pályafutá-
suk véget ér, úgy érezhetik, nem 
is volt olyan nehéz – tette hozzá. 

A pedagógusnak a tudás átadá-
sán túl az is feladata az intézmény-

ben, hogy Jézus szeretetére nevelje 
a tanulókat – mondta Kovács Fe-
renc atya. A kereszt felszentelője 
az áldás során a hit erősödését, a 
jócselekedetek gyarapodását, egy-
úttal testi-lelki üdvösség nyerését 
kívánta a közösség számára, alá-
húzva: a becsületesség mindenkor 

a boldogság alapja. Kovács Ferenc 
atya a Szűzanya közbenjárását, 
valamint kellő megbecsülést kért 
a pedagógusokra.

A szülői munkaközösség 
részről Kollerné Schmidt Kinga 
fejezte ki köszönetét a katolikus 
iskola tanárainak, hogy hálás, 
emberközeli és szeretetteljes kö-
zeget teremtenek a gyerekek szá-
mára, ahol a tanulók magas szin-
tű oktatásban részesülhetnek. 

A Pedagógusnap alkalmából 
a ,,Dicsérje minden nemzet, di-
csérje az Urat” kezdetű vallási 
ének, valamint Jankovich Ferenc: 
Tanítónknak című, illetve Doná-
szi Magda: Ma szívünk ünnepel 
című költeménye is elhangzott 
a tanulók előadásában, de Bach: 
Üdv rád és házad népére kezdetű 
éneke is felcsendült.  Gy. L.

Öt szekszárdi pedagógust is elismertek
Pedagógusokat és más is-
kolai dolgozókat ismert el 
pedagógusnap alkalmából a 
Szekszárdi Tankerület szerda 
délután a Garay János Gimná-
zium dísztermében.

Gerzsei Péter, a Szekszárdi 
Tankerület igazgatója köszön-
tő beszédében arról szólt, hogy 
a pedagógusoknak nem mun-
kájuk, hanem hivatásuk, olyan 
feladatuk, életcéljuk van, me-
lyeknek alárendelnek szinte 
minden személyes dolgot, sza-
badidőt és pihenést. Mindez 
nem természetes, éppen ezrét 
nem lehet elegendő köszönetet 
mondani azért, hogy napról 
napra, tanévről tanévre végzik 
ezt a nehéz, de szép munkát. 

Arról is szólt, hogy azokról sem 
lehet megfeledkezni, akik nem 
pedagógusi munkát végeznek, 
hanem annak hátterét adják a 
gazdasági, technikai, ügyviteli 
stb. teendők elvégzésével, mely 

nélkül az oktatás nem működ-
hetne.

Gerzsei Péter zárásként kö-
szönetet mondott az áldozatos 
munkáért. Ezt követően első 
alkalommal adták át a tankerü-

let által idén alapított elismeré-
seket.

A Szekszárdi Tankerület 
Kiváló Pedagógusa díjat tíz-
en, közte a Szekszárdon tanító 
Búsné Mikus Franciska (Die-
nes Valéria Általános Iskola), 
Kiss-Dala Marianna (Babits 
Mihály Általános Iskola), dr. 
Mikóné Csősz Judit (I. Béla 
Gimnázium), valamint Takács 
Ferencné (Baka István Általá-
nos Iskola) és Tekucsov Ilona 
(Garay János Általános Iskola és 
AMI) vehette át.

A Szekszárdi Tankerület 
Kiváló Dolgozója elismerést 
hárman kapták meg, köztük 
a szekszárdi Babits Mihály is-
kola rendszergazdája, Dombai 
László. A Szekszárdi Tankerü-
let Kiváló Kormánytisztviselője 
elismerést Kis Jánosnénak adták 
át.  Forrás: kadarka.net

Fél évszázad után találkoztak

Ötven év után újra találkozott 
a szekszárdi Babits Mihály Ál-
talános iskola 1969-ben vég-
zett évfolyama.

Az évfolyamba, melyet négy 
osztály alkotott, összesen közel 
százhatvan diák járt, ebből hat-
vanan jöttek el a június elsejei 
találkozóra – árulta el Klézli Er-
zsébet szervező. Az iskola egyko-
ri tanulója hozzátette, jelen volt 
a 76 éves Enyedi Oszkár ének-
tanár, aki mind a négy osztályt 
tanította. A korábbi diákok nem 
csak találkoztak a Babits iskolá-
nál, mind a négy osztály lehető-

séget kapott, hogy külön-külön 
osztályfőnöki órát tartson az 
intézmény ismerős falai között.

Az évfolyam egykori diákjai 
ezt követően a Kolping isko-
lában tartottak közös ebédet, 
majd mindenki elmesélte élet-
történetét, amit estig tartó kö-
tetlen beszélgetés követett.

A találkozón kiderült, kül-
földre csak páran, Budapestre 
annál többen költöztek az el-
múlt években. Sokan a Szek-
szárd környéki településeken 
leletek otthonra, a legtöbben 
viszont a városban maradtak.  

 S. V.

Tehetségnap a Gyakorlóban
Tehetségnap keretében mu-
tatkozhattak be intézmé-
nyükben a PTE Illyés Gyula 
Gyakorló Általános Iskola, 
AMI és Gyakorlóóvoda diák-
jai és ovisai a közelmúltban.

A műhelybeszélgetésekkel és a 
tehetséges diákok műsoraival 
színesített rendezvényen a legki-
sebbektől az egyetemi hallgatókig 
folyó tehetséggondozó munkába 
nyerhettek bepillantást az érdek-
lődők. A tehetségnap keretében 
A diákok Vörös Krisztián mester-
szakács útmutatásával egészséges 
ételek készítési fortélyait is elsa-
játíthatták, a kész hidegtálakkal, 
szendvicsekkel szüleiket kínálták.

A műhelybeszélgetéseken 
egyebek mellett Szabó Matild 
tehetségkoordinátor arra hívta 
fel a figyelmet, hogy a világ ma 
szellemi megújulásra vár. A pe-
dagógusok megismerkedhettek 
a tehetséges tanulók azonosí-
tásának technikáival, emellett 
egyéni és csoportos fejlesztési 
módszereket is elsajátíthattak.

Prof. dr. Szécsi Gábor, az egye-
temi kar dékánja aláhúzta: a te-
hetség kibontakozásában a peda-

gógusoknak a szülőkkel karöltve 
óriási szerep jut. Felelősségük, 
hogy felismerjék a „tehetség-ígé-
retekben” rejlő értékeket.

A tehetségnapon a gyakorlóo-
visok Wéner Ágnes és Szentesné 
Nagy Éva mesterpedagógusok 
irányításával népi játékokkal 
átszőtt mesét adtak elő, míg Lá-
bas Flóra, Rózsa Anna és Kiss 
Boldizsár 6. évfolyamos tanu-
lóktól (felkészítő tanáruk Gabi 
Gabriella) irodalmi összeállítást 
hallhattunk „Szekszárd költőink 
szemével” címmel. Ez a produk-
ció az országos Bolyai anyanyel-
vi versenyen különdíjat nyert.

A rendezvényen Csepregi 
Emma sárközi dalcsokrot éne-
kelt, a művészeti iskola 6. évfo-
lyamos tánc tagozatosai, Valkai-
né Daczó Eszter táncpedagógus 
növendékei a „Játék az idővel” 
című koreográfiát mutatták be. 
Az ötödikesek kórusa István-
né Lőrinczy Györgyi, Molnár 
Szilvia, Papp-Detkó Elvira és 
Konyecsni Gábor tanárokkal kö-
zösen adták elő az „A Csitári he-
gyek alatt” című népdalt, trom-
bitán Ruip Péter, basszusgitáron 
Bakó Dániel kísért. Gy. L.
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A Tolna Megyei Balassa 
János Kórházban képzési 
programok az egészség-
ügyi ágazat szolgálta-
tás-fejlesztése érdekében 
címmel valósul meg szak-
mai program, 182,15 
millió forint vissza nem 
térítendő európai uniós 
forrásból (EFOP-1.10.3-
17-2017-00033). A kép-
zés során összesen 75 fő 
szerez új szakképesítést, 

támogatotti formában, 
az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával.  A 
beruházás, a Széchenyi 
2020 program keretében 
valósul meg 2018.11.17. 
– 2020.03.31. közötti idő-
szakban. A pályázat illesz-
kedik a Kormány „Egész-
séges Magyarország 
2014–2020” Egészségügyi 
Ágazati Stratégiájához is.

A projektről bővebb információt 
a https://www.palyazat.gov.hu/efop-1103-17-kp-

zsi-programok-az-egszsggyi-gazat-szolgltats-fejleszt-
se-rdekben-1 oldalon olvashatnak.

Sajtóközlemény
Kompetencia

bővítés
a szakdolgozók

körében

(04340)

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

A bentlakásos táborban a gyerekeket a Lovas Udvarház Panzió 
kastélyépületeiben szállásoljuk el. A szobáink kétágyasak, mindegyikhez 

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

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

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

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

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

(biciklis sisak is jó).
Elérhetőség: Lovas Udvarház, Szedres Apáti puszta

Web: www.lovasudvarhaz.hu • E-mail: info@lovasudvarhaz.hu
Telefon: +36–30/257–4612

Csatlakozzon a szedresi „Pompás” lovas tábor baráti kör 
Facebook csoporthoz is!

Napi bejárós táborok:
• Június 17–21.
• Július 24–28.
• Július 01–05.
• Július 15–19.

Tábor bentlakással:
• Július 21–26.

(04343)

Az Elektrolit Kft. keres:
1.) Szakképzett villanyszerelőt

Feltétel: szakirányú végzettség.

2.) Klímaszerelőt
Feltétel: villanyszerelő vagy gépész végzettség;

klímaszerelésben való jártasság előnyt jelent.

3.) Klímaszereléshez segédmunkást
Előny: „B” kategóriás jogosítvány, érettségi.

4.) Kőművest

Fényképes önéletrajzokat elektronikusan az
elektrolit@elektrolit.hu e-mail címre vagy

személyesen, illetve postán a 
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 06–30/300–7888-as telefonszámon 

lehet.

ÁLLÁSHIRDETÉS

(04344)
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„Bízzatok, én vagyok, ne fél-
jetek!”  (Márk 6,50b)

Pünkösd vasárnapján hangzik 
Jézus drága biztatása felénk: 
Bízzatok! 

Városunkban csodálatos él-
mény-kavalkád várja a kicsi-
ket és nagyobbakat egyaránt 
a Pünkösdi Hal- és Vadünnep 
keretében, hogy mindazt, amit 
szem-száj megkíván, ami felü-
dülést és kikapcsolódást jelent 
a hétköznapokból, maguk-
ba fogadhassák az emberek. 
Nagyszerű dolog ez, hiszen sok 
tekintetben éhesen és szomjú-
hozva vágyik mindenki egy kis 
öröm, vidámság, felszabadult 
vigasság után. Megragadni a 
mai nap ajándékát, örömeit, 
hiszen holnap újra forog a mó-
kuskerék!

Milyen jó, hogy e megragad-
ható, de pillanatokig tartó felü-
dülés mellett elhangzik, elhan-
gozhat egy más jellegű meghívás 
is: „Bízzatok!” Jézus a máról a 
holnapra emeli tekintetünket, 
de teszi ezt a jelen csodálatosan 
valóságos megélése összefüg-
gésében. Bízzatok – a mai nap 
öröme, ajándéka nem veszendő 
holmi, hanem az én kincsem, 
melyet naponként adni szeret-
nék nektek. Bízzatok – nem csak 
az az igazi, amit megszerezhet-
tek, hanem az is, amit elenged-
tek. (Mint Péter számára a hajó 
nyújtotta biztonság elengedése). 
Bízzatok – nem minden múlik 
el a napsütötte harmat illanó 
titkával, van, ami maradandó 
és örök.

Bízzatok, én vagyok – most: 
mögötted, hogy biztosítsalak; 

előtted, hogy vezesselek; fölötted, 
hogy oltalmazzalak; alattad, 
hogy megtartsalak; jobbod fe-
lől, hogy társad legyek; balodon, 
hogy szívdobbanásod halljam; és 
benned, hogy jelened és jövőd ne 
a bizonytalanra, a pillanatnyira 
fókuszáljon, hanem a teljességbe 
lendülhessen. 

Pünkösd ünnepe a holnapra 
irányuló reménység és bizalom 
mában megélt aktív örömét hir-
deti. Azt, hogy a csoda, melyet 
annyira nélkülöz a világ, mégis 
velünk van. 

Jézus Lelke nem rajongóvá tesz 
bennünket, hanem arra az útra 
segít bennünket, hogy a hívő em-
ber és Isten hívő népe két lábbal 
a földön tudjon járni. Benne 
abban a világban, amelyet Isten 
úgy szeretett, hogy egyszülött 
Fiát adta érte, de reménységgel 

előretekintve, Isten Igéje és Lelke 
által állandó kapcsolatban élve a 
mennyei világgal.

Pünkösd az egyház születés-
napja, amely a feltámadott Jé-
zus Krisztusra tekintettel hirdeti, 
hogy Isten örökkévaló szeretet-
tel teremti, újjáteremti a világ 
kezdetétől fogva annak végéig, 
meg¬tartja az ő népét, és annak 
én is élő tagja vagyok, és az is 
maradok. Kell-e ennél boldo-
gabb bizonyosság? 

Szeretettel várunk hát min-
denkit közös ünneplésre, örven-
dező együttlétre pünkösdhétfőn 
délelőtt 10:00 órától a Luther 
térre, ahol bizalommal és féle-
lem nélkül, örömmel vallhatjuk 
meg az Örökbe vetett hitünket, 
reménységünket. Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola 
 református lelkipásztor

PROGRAMOK
2019. június 10. (hétfő)
10:00 | A Szekszárdi Kamarazene-
kar és a Szekszárdi Madrigálkórus 
hangversenye | Belvárosi katolikus 
templom
10:30 | Szerencsének szerencséje – 
A Magyar Népmese Színház előa-
dása | Béla király téri színpad
13:30 | Buborék együttes koncertje 
| Béla király téri színpad
15:00 | Máza Községi Bányász Fú-
vószenekar koncertje | Béla király 
téri színpad
16:00 | Bartina Néptáncegyüttes 
műsora | Béla király téri színpad
18:00 | Budapest Ragtime Band 
koncertje | Vármegyeháza udvara
20:00 | Nagy Feró és a Beatrice kon-
certje | Béla király téri színpad

Kiegészítő programok
•  Virgonckodó Játszóház | Várme-

gyeháza kert 
2019. június 9–10. 10:00–18:00

•  Kézműves kirakodóvásár | Garay 
tér – Szent István tér – Augusz 
Imre utca

Nyitva tartás:
június 10. (hétfő) : 10:00–21:00.
•  Vidámpark | Szent István tér, 

négysávos út
Nyitva tartás: 
június 10. (hétfő) | 10:00 – 22:00.

TÁRSRENDEZVÉNYEK
•  Gemenc – Retkes Tamás kiállítá-

sa | Vármegyeháza, folyosógaléria
Megtekinthető: 2019. június 10-ig.
•  „Egy az ember” – Komjáti Anett 

amatőr festő kiállítása | Belvárosi 
Kávéház (Garay tér 18.). 

Látogatható június 9–10. a Kávéház 
nyitvatartási idejében
•  Pünkösdi szabadtéri istentiszte-

let | Luther tér
2019. június 10. (hétfő) Pünkösd: a 
Szentlélek ajándékának ünneplése
09:45 | A Szekszárd környéki Bap-
tista Gyülekezetek kórusának hívo-
gató énekes műsora

10:00 | A harangszó után ökumeni-
kus, úrasztali közösséggel koroná-
zott szabadtéri istentisztelet

Szervező a Szekszárdi Reformá-
tus és az Evangélikus Egyházközség.

• Szekszárdi Nyitott Pincék
A Szekszárdi Borvidék Nonprofit 
Kft. szervezésében június 10-ig 
számos pincészet várja a borszere-
tő, kiránduló vendégeket.

Résztvevő pincészetek: Bodri 
Pincészet, Dúzsi Tamás és Családja 
Szegzárdi Borászati Kft., Eszter-
bauer Borászat, Garai Pincészet, 
Göndöcs Lajos, Háromházi Pince, 
Hetényi Pincészet, Pálinkás Pince, 
Heimann Családi Birtok, Lajvér 
Borbirtok, Merfelsz Pince, Neiner 
Családi Pince, Németh János Pin-
cészet, Schieber Pincészet, Takler 
Borbirtok, Toronyi Pince, Tüske 
Pince, Vesztergombi Pince.

Ingyenes buszjáratok szombaton és 
vasárnap 11:00 és 18:00 óra között, 
óránkénti indulással a Béla király 
térről (városháza előtti parkoló).

GASZTRO SÁTOR | Béla király tér
A résztvevő éttermek: Szász 

Söröző és Étterem, Stefán Ételbár, 
Aranykulacs Kisvendéglő. 
Nyitva tartás:
június 10. (hétfő) | 10:00 – 22:00.
BORUDVAR | Béla király tér

A résztvevő pincészetek: Ga-
rai Pincészet, Prantner Pincészet, 
Sárosdi Pince, Schieber Pincészet, 
Szeleshát Pincészet, Márkvárt Pin-
ce, valamint a Brill és a Savanya 
Pálinkaház.
Nyitva tartás:
június 10. (hétfő) | 10:00 – 22:00.
ÉTKES UDVAR | Liszt Ferenc tér
Nyitva tartás:
június 10. (hétfő) | 10:00 – 21:00.

Június 2-ai rejtvényünk megfej-
tése: Szomory Dezső, Györgyi-
ke, drága gyermek

A helyes megfejtők közül 
könyvet nyert: Koller Józsefné. 
Nyereményét átveheti szerkesz-
tőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfej-
tését június 13-án (csütörtök) 
délig várjuk címünkre:

7100 SZEKSZÁRD,
HUNYADI U. 4.

Istentisztelet
Az elmúlt évek hagyománya-
inak megfelelően Pünkösd 
hétfőn, június 10-én az idén 
is lesz szabadtéri ökumenikus 
istentisztelet a Luther téren.

Pünkösd – a Szentlélek 
ajándékának ünneplése 9:45 
órakor kezdődik a Szekszárd 
környéki Baptista Gyülekeze-
tek kórusának hívogató énekes 
műsorával.

A 10:00 órai harangszó után 
pedig ökumenikus, úrasztali 
közösséggel koronázott sza-
badtéri istentiszteletre várja a 
híveket a szervező református 
és evangélikus egyházközség.

Pünkösdi Hal- és Vadünnep
Szekszárd, Béla király tér

Közcsatornára-rákötés pályázat
Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy Szekszárd MJV 
Önkormányzata pályázatot 
hirdet „Közcsatornára törté-
nő rákötés támogatása 2019” 
címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szek-
szárd város közigazgatási te-
rületén élő magánszemélyek, 
akiknek a belterületi lakóin-
gatlanuk előtt kiépített köz-
csatorna vezeték húzódik és 
ingatlanjuk műszakilag ráköt-
hető a hálózatra.

A vissza nem térítendő tá-
mogatást (ingatlanonként 
egyedi elbírálás alapján, de 
legfeljebb a bekerülési költség 
50%-a) a bekötővezeték mű-
szaki megvalósítására (tisztí-
tóidom elfolyó oldaláig) lehet 
felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
város honlapjáról (www.szek-
szard.hu), a Polgármesteri 
Hivatal / Ügyintézés / Elekt-

ronikus ügyintézés menüpont 
alatt. Személyesen átvehető a 
Polgármesteri Hivatal Váro-
sigazgatási és Rendészeti Osz-
tályán (207-es szoba) hétfőn 
és szerdán 8:00 és 16:00 óra 
között.

A pályázatot 2019. novem-
ber 15-ig Szekszárd város Pol-
gármesteri Hivatal Városigaz-
gatási és Rendészeti Osztályán 
személyesen, vagy postai úton 
ajánlott küldeményként lehet 
benyújtani.

Értékelési határidők: a 
2019. június 30-ig benyújtott 
pályázatokról a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság 2019. au-
gusztus 31-ig, a november 15-
ig benyújtott pályázatokról pe-
dig november 30-ig dönt.

A rákötés megvalósításának 
határideje: az első fordulóban 
nyertes pályázatok esetében 
2019. október 30., a második 
fordulóban nyertes pályázatok 
esetében 2020. április 30.

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Polgármesteri Hivatala

Újabb közösségi kert Szekszárdon
A Fecskeház melletti területen 
immár ötödik éve rendkívül 
sikeresen működő közösségi 
kert mintájára Szekszárd város 
önkormányzata újabb közösségi 
kert kialakítását tervezi a Zöld-
kert utcában, illetve környékén.

A közösségi kertek olyan 
használaton kívüli városi terüle-
tek, melyeket magánszemélyek 
önkéntesen művelnek meg. A 

kertek minden esetben kizáró-
lag biogazdálkodással működ-
hetnek.

Várjuk a javaslatokat a kert 
pontos helyének kijelöléséhez!

Jelentkezés és felvilágosítás: 
Gyurkovics János önkormány-
zati képviselő, +36–30/9948–
754, e-mail: gyurkovics.janos@
citromail.hu

FOTÓ: SZV
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Címvédés: Extraliga-arannyal búcsúztak Madarászék
Kiélezett csatában a Szek-
szárd AC nyerte meg a női 
asztaliteniszezők Extraligá-
jának 2018/2019-es kiírását. 
A címvédő SZAC-nak a dön-
tetlen is elég volt a végső si-
kerhez.

A Szekszárd az alapszakasz vé-
gén 7:0-ra legyőzte a Budaör-
söt, ám Szily György edző már 
akkor mondta, hogy ez semmit 
sem jelent, a címvédésért meg 
kell majd küzdeniük. Nos, a 
celldömölki Final Four arany-
csatájában igencsak megnehe-
zítette a SZAC dolgát a Budaörs.

Hét mérkőzés után 4:3-ra 
még Lovas Petráék vezettek, és 
már csak két győzelem hiány-
zott a végső sikerhez.

Ekkor azonban – az elveszített 
páros után egyéniben remek-
lő – Madarász döntő szettben 
legyőzte Pergelt. Miután az 
alapszakaszt a Szekszárd nyerte, 
számára már az 5:5-ös döntet-
len is elég volt a végső sikerhez. 

Ezt a „ziccert” nem is hagyta ki 
Paskauskiené, aki játszmát sem 
engedélyezett Fazekasnak (3:0), 
így az utolsó találkozótól függet-
lenül a Szekszárd AC ismét – im-
máron negyedszer – megnyerte 
az Extraliga küzdelmeit.

– Első csapatunk megszűnik, 
ezért mindenképpen szerettük 
volna még utoljára megnyerni 
az Extraligát. Mindenki láthatta, 
hogy ez borzasztó nehéz volt, az 
ellenfelünk is megérdemelte vol-
na az első helyet. A végjátékokból 
ma mi jöttünk ki jobban, ezért 
tudtuk megnyerni a mérkőzést” 
– nyilatkozta Szily György.

A Madarász Dóra, Ruta Pas-
kauskiené, Tetyana Bilenko, 
Bálint Bernadett és Imre Leila 
alkotta Szekszárd AC (edzők: 
Türei Ferenc és Szily György) 
az aranyérem mellett 750 000 Ft 
pénzdíjban is részesült.

Döntő: Szekszárd AC–Bu-
daörs 5:5. Győztesek: Madarász 
3, Paskauskiené 2. 
  Forrás: moatsz.hu

NB II-es bajnoki cím
A KSC idén junior és kadet 
korú játékosokból álló csapat-
tal nevezett a felnőtt NB II-es 
amatőr bajnokságba. Harsányi 
Mária együttese 15 győzelem 
mellett mindössze egyetlen ve-
reséggel megnyerte a Horváth 
Judit Nyugati Liga küzdelmeit.

A KSC fiataljai a közelmúlt-
ban Komlón rendezett négyes 
döntőn előbb a PVSK ÖTYE 
gárdáját verték magabiztosan 
(95–48), majd a PTE-ÁOK 
csapatát múlták felül nagy 

különbséggel (117–63). A 
bajnok csapat játékosai közül 
Viszmeg Mira az alapszakasz 
legtöbb pontot dobó játékosa-
ként különdíjat is átvehetett a 
bajnoki aranyérem mellé.

A kadet bajnoki cím és a ju-
niorok ötödik helyezése után az 
idény méltó lezárása volt NB 
II-es aranyérem, amelyet az 
Andi, Haag, Hanti, Holcz, Is-
tókovics, Liszkai, Marsai, Mik-
lós, Németh, Pop, Renczes, Sá-
móczi, Sinka, Vincze, Viszmeg 
összeállítású csapat harcolt ki.
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Sporthírek
Asztalitenisz. Kitűnő ered-
ményekkel zárta a prágai 
nemzetközi asztalitenisz ver-
senyt a szekszárdi  Kizakisz 
Nikolaosz. Az U13-as fiúk 
csapatversenyében – a ma-
gyar A-válogatott tagjaként 
– Oroszki Péterrel  (Dunake-
szi) az oldalán a döntőig me-
neteltek, ahol a svájciakkal 
már nem bírtak, de így is az 
előkelő 2. helyen végeztek. 
Nikosz a verseny 3. napján 
egyéniben is asztalhoz állt. 
Itt az elődöntőig jutott, ahol 
kikapott cseh riválisától, így a 
dobogó 3. fokára állhatott fel. 
Az ifjú szekszárdi tehetség 
és edző édesapja hamarosan 
megkezdi a felkészülést az au-
gusztusi, franciaországi mini 
Európa-bajnokságra. 

Labdarúgás. Győzelemmel 
zárta az NB III-as labdarú-
gó bajnokság 2018/2019-es 
idényét a Szekszárdi UFC, 
amely a Közép-csoport záró 
(30.) fordulójában 6-0-ra 
nyert a kieső Hódmezővá-
sárhely otthonában. Dienes 
Pál edző csapatának góljait 
Fejes (2), Lékó, Hegedűs, Bu-
dai és Arena Á. szerezték. A 
34 pontot gyűjtő UFC a még 
bennmaradást érő 13. helyen 
zárta a bajnokságot.

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
(04334)

Megfiatalított kerettel kezdi az új idényt a KSC
Az Atomerőmű KSC Szek-
szárd a tavalyi csapat gerincét 
együtt tartva, két új légióssal 
és több fiatal játékossal vág 
neki a következő szezonnak.

A Magyar Kupa ezüstérmes klub 
vezetősége gőzerővel dolgozott a 
következő évi csapat összeállítá-
sán. A változások ezúttal nem-
csak a játékoskeretet, hanem 
a szakmai stáb összetételét is 
érintették. Távozik Szekszárdról 
Maljkovics Borisz másodedző, 
valamint Heizler János fizio-
terapeuta és Fekete Krisztián 
gyúró, míg Jánossy Csaba erőn-
léti edző a jövőben az utánpótlás 
szakágban dolgozik.

A játékoskeret magját alkotó 
magyar játékosokkal már koráb-
ban megállapodtak a folytatásról. 
Ennek értelmében ősztől is KSC 
játékos lesz Bálint Réka, Gereben 
Lívia, Kiss Virág, Pop Annamá-
ria, Studer Ágnes, Studer Zsuzsa, 
Theodoreán Alexandra és Vincze 
Nikolett. Mansaré Manty viszont 
2015 után visszatér Győrbe.

A szekszárdiak a légósok 
közül a horvát Ivana Dojkicot 
újabb egy évre szerződtették, és 
a WNBA küzdelmei után ősztől 

már a harmadik európai szezon-
ját kezdi meg a KSC-nél az ame-
rikai Erica McCall.

Djokics Zseljko vezetőedző ja-
vaslatára két új légióst szerződte-
tett a klub: Tyaunna Marshall, a 
26 éves, 175 centis hátvéd-bedo-
bó háromszoros román bajnok 
és kupagyőztes a Sepsiszentgyör-
ggyel. Az ameikai a 2018/2019-
es szezonban Olaszországban 
szerepelt, ahol a bajnoki elődön-
tőig vezette a San Martino gárdá-
ját, és beválasztották a bajnokság 
All-Star csapatába is.

A 32 éves, 190 centis szlovák 
válogatott Marie Ruzicková 
a török Ankarából érkezik. A 

rutinos center megfordult már 
Olaszországban, Franciaor-
szágban és Törökországban is, 
az olasz Venezia játékosaként 
rendszeres résztvevője volt az 
Európa-kupának.

A következő szezon játé-
koskeretét a kadet bajnokcsa-
patból felkerülő Andi Hanna, 
Holcz Rebeka, Miklós Melinda 
és Renczes Rebeka, valamint a 
Székesfehérvárról érkező, 16 
éves, 185 centi magas Horváth 
Dóra teszi majd teljessé.   SZV

Az ország legjobbjai az emlékversenyen
Mintegy hetven veterán atléta 
részvételével rendezte meg a 
Szenior Atlétikai Club Szek-
szárd az idei Török Sándorné 
emlékversenyt május 25-én, 
az atlétikai centrumban.

A 35–83 éves versenyzők 25 
egyéni versenyszámban (futá-
sok, ugrások, dobások) és dobó 
ötpróbában (súly, diszkosz, ge-
rely, kalapács, nehézkalapács) 
mérték össze felkészültségüket. 
Jó hangulatú, komoly versengés 
alakult ki különösen a dobó szá-
mokban, ahol az ország legjobb-
jai mellett kiváló német veterán 
atléták is dobókörbe léptek, 
nemzetközi rangra emelve a 
viadalt.

Kiemelkedő eredményt ért 
el a kecskeméti Magó Dávid-
né, aki a 60 éves korosztályban 
a 125 cm-en is átjutott maga-
sugrásban, s ezzel a világ idei 
ötödik legjobb eredményét érte 
el. Kőrösi István (Bp. Honvéd, 
M65) világ- és Európa-bajnoki 
helyezett hármasugró lábműtéte 
után, „fordított elugrással” 922 
cm-es teljesítménnyel tért visz-
sza a nemzetközi élvonalba.

A szekszárdi szeniorok ösz-
szesen 15 érmet gyűjtöttek. 
A férfiaknál Ruzsinka István 
(képünkön) remekelt: legjobb 
magyarként dobó ötpróbában, 
valamint diszkosz- és kala-

pácsvetésben ezüst-, míg nehéz 
kalapácsvetésben bronzérmes 
lett. A nőknél Oláh Annamária 
dobó ötpróba, súlylökés és kala-
pácsvetés versenyszámban is az 
előkelő 3. helyet szerezte meg.

További győztesek és dobo-
gósok: Cser Katalin, Rohr Mi-
hályné, Sörösné Bogos Anikó, 

Dr. Soós László, Balogh István, 
Melegh Imre és Honti József és 
Doszpod András.

Eredmények. Férfiak, 100 
m: 4. Meleg Imre (M75), 6. 
Balogh István (M65), 7. Lóki 
Ferenc (M70). 800 m: 4. dr. 
Soós László (M75). 1500 m: 
3. dr. Soós L. 3000 m: 2. Bra-
un Gábor (M40), 3. dr. Soós L. 

Hármasugrás: 2. Honti József 
(M70).

Súlylökés: 5. Ruzsinka Ist-
ván (M70). Diszkoszvetés: 2. 
Ruzsinka I., 10. Bucsányi Kál-
mán (M70). Kalapácsvetés: 2. 
Ruzsinka I. Nehézkalapács: 3. 
Ruzsinka I. Férfi dobó ötpró-
ba: 2. Ruzsinka I. 3495 pont, 4. 

Doszpod András (M80) 3060 
pont.

Nők, 100 m: 3. Rohrné Götz 
Katalin (W55). 3000 m: 1. Cser 
Katalin (W45). Távolugrás: 3. 
Sörösné Bogos Anikó (W45). 
Hármasugrás: 1. Sörösné, 2. 
Rohrné. Súlylökés: 2. Oláh 
Annamária (W75), 6. Rohrné. 
Kalapácsvetés: 3. Oláh A.  SZV

Cserjeosztás
Szekszárd város Polgármesteri 
Hivatala cserjeosztást szervez 
a lakosság részére, közterületi 
kiültetésre.
Időpont: 2019. június 13–14-én, 
07:00 – 16:00 óráig.
Helyszín: Caminus telephely 
(Szekszárd, Páskum u. 5.).
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király 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
2019. június 18. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-

turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

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. június 9. (vasárnap) 
11:00 – Színházterem
Halász Judit: Csiribiri

Tizennyolc lemez után elő-
ször forgattak egész estés fil-
mkoncertet Halász Judittal. A 
„Csiribiri” koncerten a film 
zenei anyagából hallható vá-
logatás, amely csokorba fogja 
Halász Judit egyedülálló pá-
lyafutásának legnépszerűbb 
alkotásait. 

Jegyár: 2.800,- Ft.

2019. június 12. (szerda) 16:30 
– Bakta galéria
Tanévzáró kiállítás

A Szekszárdi Garay János 
Általános Iskola és Alapfokú 
Művészetoktatási Intézmény 
és sióagárdi tagintézményé-
nek tanévzáró kiállítása, vá-
logatás az iskola diákjainak 
éves munkáiból, valamint a 6. 
és a 10. évfolyamokon tanulók 
vizsgamunkáinak bemutatója. 
További alkotások láthatók a 
Dienes Valéria Általános Isko-
la diákjaitól.

A kiállítást megnyitja: Pekari 
Bernadett, intézményvezető. 
Közreműködnek a Garay Ger-
lék, az iskola dráma csoportja. 

A kiállítás megtekinthető:  
július 7-ig a kulturális központ 
nyitva tartási idejében.

AGÓRA MOZI
Június 9., vasárnap  
15:00 |  Hamupipőke és az 

elvarázsolt herceg
17:00 |  Godzilla II.  

– A szörnyek királya
19:30 |  Mami
Június 10., hétfő

17:00 |  Godzilla II.  
– A szörnyek királya

19:30 |  Mami
Június 11., kedd  
17:00 |  Godzilla II.  

– A szörnyek királya
19:30 |  Mami

Június 12., szerda
17:00 |  Godzilla II.  

– A szörnyek királya
19:30 |  Mami
Június 13., csütörtök
15:00 |  Egy kutya négy útja
17:00 | Éretlenségi
19:30 |  X-Men: Sötét Főnix
Június 14., péntek
15:00 |  Egy kutya négy útja
17:00 | Éretlenségi
19:30 |  X-Men: Sötét Főnix
Június 15., szombat
15:00 |  Egy kutya négy útja
17:00 | Éretlenségi
19:30 |  X-Men: Sötét Főnix

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. (Garay ÉlményPince) 1 fő 
felszolgáló munkatársat keres 
teljes munkaidős foglalkozta-
tásra.

Feltétel: szakirányú vég-
zettség, min. 3 év szakmai 
gyakorlat.

Előny: turizmusban, bor-
gasztronómiában szerzett ta-
pasztalat, idegen nyelv ismerete.

A fényképpel ellátott jelentke-
zéséket írásban kérjük benyúj-
tani a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft.-hez )7100 Szekszárd, Be-
zerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 
115., tel.: 74/510–422).

Beküldési határidő: 2019. jú-
nius 14. (péntek)

MEGHÍVÓ
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán
Református Együttes tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt, családját, barátait, ismerőseit 2019. június 16-án (vasárnap)
17:00 órakor kezdődő 25 éves jubileumi évadzáró hangversenyére
a szekszárdi evangélikus templomba.

Áhítat: Rácz József, a Tolnai Református Egyházmegye esperese 
Köszöntés: Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere és 
Kertész Attila, Liszt-díjas karnagy, a Magyar Kodály Társaság elnöke.

Közreműködők: Árki Inez (szoprán), Varga Tiborné (alt), Tillai Csilla 
(szoprán), Lemle Zoltán (tenor), Lozsányi Tamás (orgonaművész),  
Eozin Vonósnégyes (Pécs), Németh Judit (előadóművész, az evangéli-
kus egyház felügyelője), Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola Rézfúvós 
Kvintettje (Kovács Zsolt, Szily Lajos).

Az együttes karnagya: Naszladi Judit

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

„Dicsérjétek az Urat! 
Milyen jó Istenünkről énekelni.” 

(Zsolt 147,1)  



2019. június 9.16

• 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 (04346)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (04335)

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!

(04336)


