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FOTÓ: KISS ALBERT → 5. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Vissza a forráshoz
A forráshoz való visszatérés, 
hagyományaink ápolása a leg-
fontosabb – hangzott el a június 
28-án a Szent János és Pál-ká-
polna szabadtéri szentmisé-
vel egybekötött búcsúján, ahol 
a hívek Bíró László tábori püs-
pök gyógyulásáért imádkoztak.
 → 2. oldal

Vár a megye
Tolna megye rendkívül gazdag 
az értékekben, erről mindazok 
meggyőződhettek, akik az el-
múlt pénteken ellátogattak a 
Tolna Megyei Önkormányzat 
„Vár a megye” elnevezésű ren-
dezvényére, melynek idén Szek-
szárd adott otthont.
 → 3. oldal

Nagy Viki az Eb-n
Július utolsó hétvégéjén a fran-
ciaországi Decize városa ad ott-
hont a kajak-kenusok maratoni 
távú Európa-bajnokságának. A 
kontinensviadal egyetlen szek-
szárdi indulója az U23-asok 
között egyéniben vízre szálló 
Nagy Viktória lesz.
 → 13. oldal

Kedves Olvasó!
A nyári szünet előtti 
utolsó számot tartja 

kezében, legközelebb
augusztus 18-án 

jelentkezünk
új lapszámmal.

A nyári szünetben kövesse  
közösségi oldalunkat:
www.facebook.com/ 
szekszardivasarnap/
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Bíró László: a szekszárdiak kincsei, a mi gyökereink
A forráshoz való visszatérés, 
hagyományaink ápolása a 
legfontosabb – hangzott el 
a pénteken a Szent János és 
Pál-kápolna szentmisével 
egybekötött búcsúján.

Száznál is többen vettek részt 
pénteken este a Szent János és 
Pál-kápolna – vagy, ahogy a 
legtöbben ismerik a Kórház 
Kápolna – szentmisével egy-
bekötött búcsúján, melyet a 
Szekszárd Alsóvárosi Római 
Katolikus Közhasznú Egyesület 
szervezésében tartottak meg a 
dr. Szentgáli Gyula utcában. A 
Petkó Tamás plébános celebrál-
ta misét Szekszárd szülötte, Bíró 
László tábori püspök gyógyulá-
sáért ajánlották fel.

A plébános a mise elején em-
lékeztetett, Bíró László szíve 
Szekszárdért dobog, ide mindig 
hazatér. Hozzátette, a püspök, 
aki mindig aktív volt, hihetetlen 
erővel, de nagy fájdalommal vi-
seli, hogy most kórházi ágyhoz 
kényszerült.

Petkó Tamás felolvasta a hí-
veknek Bíró László üzenetét, 
melyben a püspök a forráshoz 
való visszatérés és a hagyomá-
nyok őrzésének fontosságára 
világított rá. Mint Bíró Lász-
ló levelében írta, Szekszárd 
két legősibb kápolnája, a 
Szent János és Pál-kápolna és 
a Remete Kápolna városunk 
történelmének két kiemelke-
dő pontja. Utóbbi a forrással 

együtt az ősi zarándokhelyek 
jellegét hordozza. A csurgó 
üzenetet közvetít: a víz min-
dig a forrásnál a legtisztább, 
minél inkább eltávolodunk 
attól, annál zavarosabb a víz. 
A kórházi kápolna oltárképe, 
mely feltehetőleg magánál a 
kápolnánál is régebbi, és Szent 
János, valamint Szent Pál vér-
tanúkat ábrázolja, az ide te-
lepült németek jámborságára 
emlékeztet és szintén a forrá-
sok tisztaságát hordozza.

A püspök azzal folytatta le-
velét, hogy Európa legnagyobb 
bűneként tartják számon, hogy 
elengedte gyökereit, eltávolo-
dott a forrástól. Szavai szerint 
a szekszárdi kápolnák szünte-
lenül arra hívnak bennünket, 
hogy merjünk szemben úszni 
az árral. Mint írta, nem szabad 

megfeledkezni a város védő-
szentjéről, Szent László király-
ról, hiszen a szakrális ünnep 
kötelez őseink fogadalmára: 
„legyünk hagyományaink, ér-
tékeink őrei és követői, térjünk 
vissza a forráshoz” – szólított 
fel.

Petkó Tamás plébános a püs-
pök gondolatmenetéhez csatla-
kozva feltette a kérdést, mikor 
fogja az ember végre azt tenni, 
amit csak Ő tud: hinni, remélni 
és szeretni? Hangsúlyozta, ez a 
három krisztusi erény a hitünk 
forrása, ide kell visszavezetni a 
fiatalokat. Ehhez pedig bizo-
nyos értelemben magunknak 
is szentté kell válni, példát mu-
tatva.

A plébános azt mondta, Szent 
Péter és Szent Pál vértanúk vol-
tak, nekünk viszont nem kell az 
életünket adnunk a hitünkért, 
sokszor elég csak annyi, hogy 
jobban vigyázunk a tetteinkre, 
szavainkra, arra, hogy mennyit 
teszünk gyermekeinkért, uno-
káinkért.

A szentmisén Bíró László 
telefon-kapcsolaton keresztül 
„személyesen” is jelen lehe-
tett. A püspök – miután meg-
köszönte az érte elmondott 
imákat – elmondta, szépen 
gyógyul, de még egy jó ideig 
biztosan nem állhat lábra. Bíró 
László élő szóban is arra buz-
dított, tartsuk hagyományain-
kat. Mint mondta, Szent János 
és Pál, valamint Szent László 

emléke és a Remete Kápolna a 
csurgóval, a szekszárdiak kin-
csei, a mi gyökereink.

A misén Ács Rezső polgár-
mester felidézte Bíró László 
szerepét hagyományaink, gyö-
kereink ápolásában, köszönetet 
mondva a püspöknek az irány-
mutatásért. A városvezető Szent 
László királyról megemlékezve 
többek között arról szólt, hogy 
a város védőszentje az elmúlt 
évszázadokban folyamatosan 
Szekszárdon tartotta a szemét, 
ez eredményezte, hogy 2019-
ben a megyeszékhely egy erős 
és fejlődő város.

A lovagkirályról elmondta, 
Szent László, aki a korabeli Eu-

rópa egyik legerősebb államá-
nak uralkodója volt, tisztában 
volt a gyökereink fontosságá-
val, azokat felhasználva építette 
az országot és védte Európát, 
a kereszténységet. Most is ha-
sonló a helyzet, ugyanis ismét 
mi magyarok vagyunk Európa 
védőbástyája.

Ács Rezső arról is szólt, hogy 
bár Szent László keménykezű 
király volt, tudta, hogy segítenie 
kell a rászorulókat. A polgár-
mester szerint ennek fő üzenete, 
hogy a közösségeinket egyben 
kell tartani, meg kell védeni és 
segíteni kell az elesetteket, hogy 
a közösség értékes tagjaivá vál-
hassanak.  Kijelentette, ezt vallja 
Szekszárd is, mely Szent László 
elvei mentén kíván tovább épít-
kezni.  S. V.

Egy helyen az értékek, amik erőssé teszik Tolna megyét
Tolna megye rendkívül gaz-
dag az értékekben, erről 
mindazok meggyőződhet-
tek, akik az elmúlt pénteken 
ellátogattak a Tolna Megyei 
Önkormányzat „Vár a megye” 
elnevezésű rendezvényére, 
melynek az idén Szekszárd 
adott otthont.

A meghívást elfogadva számta-
lan település képviselte magát 
középpontba helyezve értékeit, 
legyen szó a gasztronómiáról, 
a népművészetről, vagy egyéb 
értékről, miközben a standok 
többsége mellett óriási bográ-
csokban főttek az ínycsiklandó 
ételek.

A „Vár a megye – Tolna me-
gyei értékek napját” Fehévári 
Tamás, a megyei közgyűlés 
elnökének gondolatait tolmá-
csolva nyitotta meg Ribányi 
József, a közgyűlés alelnöke. 
Tolna megye szépségét méltat-
va úgy fogalmazott, kaptunk 
egy csodás vidéket, a bennün-
ket körülvevő szépség pedig 
arra ösztönöz, hogy tegyük 
még szebbé és otthonosabbá 
ezt a helyet.

A rendezvényt vendégül 
látó megyeszékhely kapcsán 
elmondta, Szekszárd Tolna 
megye esszenciája, ami a me-
gyét ikonikussá teszi, az itt ja-
varészt megtalálható. Kiemelte, 
Szekszárdnak húzóerőként kell 
vinnie a megyét az országos él-
vonalba, akár a fejlődés, akár 

a boldogulás megteremtése 
érdekében. Hozzátette, a me-
gyeszékhely jó úton halad ezen 
a téren.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere arról szólt, hogy nem 
gyakori, hogy ennyi település 
(önkormányzata) gyűlik össze 
egy helyen. Az idei „Vár a me-
gye” programra 40 településről 
600 vendég érkezett, ami rekord.

– A mai nap különleges, hi-
szen Szekszárd egy olyan ren-
dezvényt fogadott be, melyen 
összejönnek azok az értékek, 
melyek Tolna megyét erőssé te-
szik. Sokan a megyeszékhelyen 
keresztül ítélik meg a megyét és 
annak településeit, ezért Szek-
szárdnak óriási a felelőssége ab-
ban a tekintetben, hogy miként 
viszonyul a többi közösséghez, 
miként kezeli a tradíciókat, az 

értékeket. Egy megyeszékhely 
nem lehet sikeres, ha közte és a 
megyében lévő települések kö-
zött nem erős a kohézió – fogal-
mazott a polgármester.

Kuti Imréné, az NMI Műve-
lődési Intézet régiós vezetője 
elmondta, egyik fő feladatuk a 
helyi értékek védelme, az érték-
tár bizottságok létrehozása és 
a meglévők segítése. Tudatta, 
az idén Hungarikum Műhelyt 
indítottak, és tervezik, hogy 
„Elfelejtett szakmák” címmel 
műhelysorozatot indítanak.

A megnyitót követően volt 
főzőverseny és vetélkedő is, a 
kulturális központ előtti színpa-
don pedig a mádéfalvai Rokolya 
Népi Énekegyüttes, a bonyhádi 
„Kränzlein” Néptánc Egyesület 
és a Sárpilisi Gerlicemadár Ha-
gyományőrző Egyesület fellé-
pését, valamint a Tolna megyei 
viseletek bemutatóját, sőt sár-
pilisi menyasszony öltöztetést 
láthatták a résztvevők.

A délutáni eredményhir-
detésen kiderült, a „Minden 
Ízében Tolna Megye” főzőver-
senyt – melyre 26 település 
csapata nevezett be, főként 
helyi ételkülönlegességgel – a 
decsiek nyerték meg Tamási és 
Bátaszék csapata előtt. A „Me-
gyeszékhely Felfedező” című 
vetélkedő legjobbja Tolna lett, 
megelőzve a decsieket és a 
nagymányokiakat.

„A Legszebb Standért” járó 
díjat a házigazda Szekszárd 

nyerte el. A „#varamegye” já-
ték legjobbja Engertné Márkus 
Tekla lett. (A játék lényege az 
volt, hogy olyan képeket kell 
készíteni, melyen szerepel va-
lamilyen megyei érték, majd 
azt a játék nevével megegyező 
hessteggel fel kellett tölteni a 
Facebook közösségi portálra.)

Hagyományosan a rendez-
vényen hirdetik ki, hogy mely 
megyei érték emelkedett a 
kiemelkedő megyei értékek 
sorába. Dr. Say István, a me-
gyei értéktár bizottság elnöke 
bejelentette, Tolnaikum címet 
kapott a Simontornyai Vár és 
a Tolnai Kékfestő Műhely. A 
megyében ezzel már közel 430 
értéket és tíznél is több Tolnai-
kumot tartanak számon.

Kiemelkedő értékgyűjtő te-
vékenysége elismeréséül díjat 
vehetett át a Tengelici Telepü-
lési Értéktár Bizottság, míg az 
Értékdíjat a Kölesdi Béri Ba-
logh Ádám Általános Iskola, 
valamint a bonyhádi Perczel 
Mór Szakképző Iskola kapta. 
A díjakat Ács Rezső, Fehérvári 
Tamás és Kuti Imréné adta át.

A rendezvényen a Simontor-
nyai Hagyományőrző Egyesü-
let, a Tolna Megyei Klímairoda, 
valamint hungarikum játszó-
ház és kézműves foglalkozá-
sok is várták az érdeklődőket. 
Délután a Bad Times zenekar 
adott koncertet, míg este retro 
diszkót tartottak. 

 Forrás: kadarka.net
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A VAN Speciális Művészeti 
Fesztivál július 1. és 5. között 
zajlott Szekszárdon. Az Euró-
pában is egyedülálló rendezvé-
nyen az ének, a népi- és társas-
tánc, a vers- és prózamondás, 
a színjátszás, valamint a 
hangszeres zenei játék és báb-
játék is képviseltette magát. A 
kulturális központban délelőtt 
és délután zajló bemutatókat 
zsűri értékelte Radó Denise 
színművész vezetésével.

Délutánonként válogatott 
zenei- és táncelőadások szó-

rakoztatták az érdeklődőket 
a Prométheusz Parkban, este 
pedig táncházaké, koncerte-
ké volt a főszerep. Színpadra 
lépett többek között a hazai 
fesztiválok állandó szereplő-
je, a Bohemian Betyars és az 
Intim Torna Illegál zenekar 
is. A VAN Fesztivált portré-
fotó kiállítás, a sérült alkotók 
munkáiból összeállított tárlat, 
továbbá a Speciális Moziban 
filmvetítések gazdagították a 
programot.
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A jubiláló szekszárdi intézmény lakói is fesztiváloztak
Szekszárd befogadó telepü-
lés: szívesen kaput nyit mind-
azok számára, akik szeretnék 
megismerni az itt élő embe-
reket, és azt a tevékenységet, 
amelyet a hétköznapokban 
végzünk.

Erről beszélt a megyeszékhely 
polgármestere, Ács Rezső az 
értelmi fogyatékos emberek 
részvételével szervezett 32. 
Országos Speciális Művészeti 
Fesztiválon július 3-án, a Babits 
Mihály Kulturális Központban.

A városvezető a színházterem-
ben arra is emlékeztetett: nem 
ez az egyetlen rendezvény, ahol 
a megváltozott képességűek és a 
sérült emberek megmutathatják 
tehetségüket: erre a Szekszárdi 
Szüreti Napok „nulladik” nap-
ja is lehetőséget ad, a Szeretet 
Lángja elnevezésű esemény ke-
retében. A polgármester igazán 
különleges eseményként jelle-
mezte az ötnapos programot, 
amelynek 1998 és 2003 után im-
máron harmadik alkalommal ad 
otthont Szekszárd.

A városvezető megjegyezte: 
előzetesen negyven szervezet 
hatszáz résztvevőjével számol-
tak, de a kezdésre közel félszáz 
csoport majd’ 800 fős delegá-
ciója érkezett meg, ami kihívás 
elé állította a várost. Ács Rezső 
aláhúzta: amit elvállalnak, azt 
magas minőségben valósítják 
meg: a VAN Fesztivál lebonyo-
lítására pedig a kulturális köz-

pont és a Prométheusz Park 
igen jó lehetőséget biztosít.
A fellépőkről szólva kiemelte: 
legyünk büszkék rájuk és ők is 
magukra. A város első embere 
rávilágított: a sérültek példaként 
szolgálnak abban a tekintetben 
is, hogy szorgalommal olyan 
mélységeket lehet legyőzni, ame-
lyeket elképzelni sem tudunk. 
Véleménye szerint Szekszárdon 
mindenki megmutathatja, mire 
képes, így a város szociális köz-

pontjának nappali intézményé-
ben lakók is, amely otthonban 
óriási lehetőségek rejlenek.

A polgármester abbéli remé-
nyét is kifejezte, hogy a város-
ból feltöltődve, élményekkel 
gazdagodva térhet haza min-
den résztvevő, és Szekszárdot 
megőrzi szívében, visszavágyik 
ide. Ács Rezső ígéretet tett arra, 
hogy a fesztivál szervezőinek 
legközelebbi megkeresésére is 

ugyanilyen pozitívan reagál 
majd az önkormányzat. 

A fesztivál szervezője, a 
Magyar Speciális Művészeti 
Műhely Egyesület (MSMME) 
elnöke, Asztalos Zsolt több ju-
bileumra is felhívta a figyelmet. 
A Szekszárdi Szociális Központ 
Értelmi Fogyatékosok Nappali 
Intézménye idén 20 éves, míg 
az MSMME alapításának 25. 
évfordulóját ünnepli. Az el-
nök ezt követően fesztiváldíjat 
adott át Ács Rezső számára.

A nap produkciói között 
egyebek mellett a szekszárdi 
nappali intézményének cso-
portját is láthatták az érdeklő-
dők. Lakói verset mondtak – a 
zoknicsenő szörnyetegről –, 
a Bíborszín Tánccsoport pe-
dig „Gömb” címmel adott elő 
produkciót. Az is kiderült, mi 
van a lélek másik oldalán, sőt 
egy kisfilmet is levetítettek az 
intézmény életéről.  Gy. L.

„Úgy hibátlan, ha van hibád
Ne legyen álmatlan éjszakád
Éljél csak boldogan, mert
Mindenki úgy jó, ahogy van”
 (Intim Tona Illegál – Hibátlan)
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KPVK: a képzési kínálat bővítése a legfontosabb feladat
Mint arról lapunk hasábja-
in is beszámoltunk, a PTE 
Kultúratudományi, Pedagó-
gusképző és Vidékfejleszté-
si Kara (KPVK) az elmúlt fél 
évben több jövőbe mutató, 
példaértékű együttműködé-
si megállapodást kötött ön-
kormányzatokkal és oktatási 
intézményekkel.

A térség, a megye, a régió 
gazdasági- és megtartó ereje 
erősödét, illetve a tehetség-
gondozást célzó együttműkö-
dések jól illenek az egyfajta 
„inkubátor-szerepet” betöltő 
szekszárdi egyetemi kar ter-
veibe, hiszen mint azt prof. dr. 
Szécsi Gábor dékán a lapunk-
nak korábban adott interjú-
jában elmondta: az egyetem-
nek szolgáltató intézménnyé 
kell válnia, legitimálnia kell 
önmagát. A kar fenntartható 
fejlődése függ az együttműkö-
désétől, s hogy miként képes 
reagálni a kihívásokra.

A dékán szeretné, ha minél 
többen választanák felsőfo-
kú tanulmányaik helyszínéül 
Szekszárdot – legyen szó akár 
a kultúra, a pedagógusképzés, 
vagy vidékfejlesztés területé-
ről. A kar iránt érezhetően 
megnőtt az érdeklődés, mi-
után az oktatói kiválósági 
mutatók alapján 2018-ban az 
ország második legjobb peda-
gógusképző intézménye lett. 
„Társadalmi és gazdasági ér-
telemben is meghatározó sze-
replők kívánunk lenni, ebben 
a megye egyetlen felsőfokú 
intézményeként nagy a fele-
lősségünk” – fogalmazott a 
dékán. 

Prof. dr. Szécsi Gábor le-
szögezte, ahhoz, hogy erősí-
teni tudják a megyeszékhely 
„egyetemváros” szerepét, elen-
gedhetetlen a képzési kínálat 
(portfólió) bővítése. Az alap-
képzések mellett mester- és 
idegen nyelvű „fakultációkat” 
is kínálnának.

Ilyen például az angol nyel-
vű óvodapedagógus-képzés, 
amely egy engedélyeztetési 
eljárás után akár már a követ-
kező tanévben indítható lesz. 
Úgy tűnik, Kelet-Ázsiában is 
mutatkozik érdeklődés a ma-
gyar pedagógiai technikák, 
módszerek iránt, így várható-
an onnan is érkezhet egy cso-
portnyi hallgató. Tárgyalások 

folynak egy ugyancsak angol 
nyelvű tájkultúra menedzs-
ment mesterképzésről, illetve 
a gyógypedagógia, a művé-
szeti instruktor, vagy a vidék-
fejlesztési agrármérnök szak 
beindításáról is.

A Paks2 program kapcsán 
főként a műszaki értelmiség 
számára kínálnának képzése-
ket, mesterkurzusokat külföldi 
egyetemek, illetve a régió gaz-
dasági társaságainak bevoná-
sával, melytől a térség megtar-
tó erejének növekedését várják 
– tette hozzá a dékán.

A tervezett Vidékfejlesztési 
központban a régió gazdái-
nak, termelőinek hirdetnének 
továbbképzéseket. A tájkultú-
ra „jegyében” workshopokat 
szerveznének a trendek megis-
merése és az EU-s pályázatok 
jobb elérése érdekében. 

A szekszárdi egyetemi karon 
július 5-én délután (lapzártánk 
után) tartottak diplomaosztó 
ünnepséget.  - fl -

Már a fővárosban is várja a családokat az Ízlelő
A XII. kerületi önkormányzat 
épületében nyílt meg a közel-
múltban a Hegyvidéki Ízlelő 
étterem, ahol a szekszárdi-
hoz hasonlóan megváltozott 
munkaképességű emberek 
várják a vendégeket.

A Kék Madár Alapítvány még 
2007-ben döntött úgy, hogy 
olyan éttermet hoz létre, ahol a 
fogyatékkal élő emberek értékes 
munkát végezhetnek, a vendé-
gek pedig a finom ételek elfo-
gyasztásán túl a sokszínűség és 
az empátia pozitívumait is meg-
tapasztalhatják. A Bartina utcai 
étterem sikerén felbuzdulva ha-
tározták el, hogy Budapesten is 
vállalkozást indítanak.

Mészáros Andrea, az éttermet 
működtető Kék Madár Alapít-
vány ügyvezetője elmondta, a 
helyszín kiválasztásánál a ti-
zenkettedik kerület minden 
(siker)kritériumnak megfelelt, 

a Pokorni Zoltán polgármester 
vezette önkormányzatnál pedig 
hamar partnerségre leltek.

„Mi nem fogyatékos, hanem 
családbarát étterem vagyunk, 
ahol nem turistákra vágyunk, 
hanem visszatérő vendégekre” 
– mondta Mészáros Andrea. Az 
ügyvezető hozzátette, a Hegy-
vidékről sok jót hallott, tudta, 
hogy a kerület befogadó, nyitott 

és sok a gyermekes család. Az 
talán még őt is meglepte, hogy 
már az első napon 124 vendég 
kereste fel az éttermet. Érdekes-
ség, hogy a Vörös Krisztián séf 
által irányított, felügyelt kony-
hák Szekszárdon és Budapesten 
is ugyanazt a menüt készítik.

„Sok különleges ember dol-
gozik a budapesti csapatban: 
akad közöttük mozgásában-, 

hallásában-, látásában, továb-
bá értelmében vagy tanulási 
képességben akadályozott kol-
léga, de autista munkatársunk 
is” – mondta Mészáros Andrea. 
Az ügyvezető szerint a 15 fős 
csapat tagjai közül többen egy-
szerűen csak arra vágytak, hogy 
ép embertársaik között dolgoz-
hassanak.

„Fontos, hogy minden fogya-
tékossággal élő a képessége sze-
rinti legteljesebb életet élhesse. 
Mint fogalmazott, a Hegyvidéki 
Ízlelő a sajnálat helyett ésszerű 
gazdasági döntésen alapuló 
foglalkoztatást nyújt a megvál-
tozott munkaképességűeknek” 
– hangsúlyozta Fülöp Attila, az 
EMMI szociális ügyekért fele-
lős államtitkára a megnyitón, 
amelyen Herczegh Anita, Áder 
János köztársasági elnök felesé-
ge és Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere is részt vett.  

 Forrás: MTI

Érettségi: belügyi rendészet is a vizsgatárgyak között
Kétezernél is több feleletet 
hallottak a tanárok Szekszárd 
középiskoláiban az idei kö-
zépszintű érettségiken, míg 
emelt szinten 244 szóbeli 
vizsgát regisztráltak.

Minderről Ruip László, a Tol-
na Megyei Kormányhivatal 
hatósági, építésügyi és oktatási 
osztályának munkatársa tájé-
koztatta lapunkat. A 2019-es 
év emelt szintű szóbeli vizsgáit 
a két szekszárdi gimnáziumban 
– a Garay és az I. Béla épületé-
ben – bonyolították le június 5. 
és június 13. között, míg a kö-
zépszintű szóbeliket június 17. 
és június 28. között tartották 
meg.

A kétszintű érettségi vizs-
gák lebonyolításának ütemét 
minden alkalommal az aktu-
ális tanév rendje szabályozza. 
Mára az emelt szintű vizsgák 
koordinálása a Kormányhivatal 
feladatkörébe került. A hivatal 
gondoskodik többek között a 
tételek átvételéről, (számsze-
rinti) ellenőrzéséről, de azok 
őrzését és az intézményvezetők 
számára történő kiadását is a 
kormányzati szerv bonyolítja.

Egy-egy aktuális tanév rend-
jének évről évre kiemelt esemé-
nye az érettségi vizsga, amely 
egyfelől értékmérője a közép-
iskolákban végzett pedagógi-

ai munkának, ám igazi „tétje” 
mégis a végzős diákok számára 
van, mivel a vizsgán nyújtott 
teljesítményük teremti meg to-
vábbtanulásuk esélyét, a mun-
ka világába történő belépésük 
lehetőségét.

A szekszárdi középfokú okta-
tási intézményekben az írásbeli 
vizsgákat követő napoktól in-
dult a vizsgadolgozatok javítá-
sa: a munka az Oktatási Hivatal 
honlapján közzétett javítási-ér-
tékelési útmutató segítségével 
zajlott, a Kormányhivatal által 
kijelölt „javításvezetők” szakmai 
felügyeletével. A javított írásbe-
likbe a vizsgázók június 3-án 
tekinthettek bele az érettségire 
történő jelentkezésük helyszí-
nén. Akinek nem sikerült ele-
gendő pontot szereznie az érett-

ségin, javíthat, vagy több pontot 
érő, szintemelő vizsgát tehet.

A 2019/2020. tanév október/
november hónapjában esedékes 
közép-, illetve emeltszintű érett-
ségikre augusztus végétől szep-
tember 5-ig jelentkezhetnek a 
diákok. Minderről az Oktatási 
Hivatal és a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal honlapján tájéko-
zódhatnak az érintettek.

A megyei adatokat tekintve, 
május 3. és június 28. között 
25 középiskolában – de a Kor-
mányhivatal szervezésében is – 
bonyolítottak le érettségi vizs-
gákat. A „matúra” emelt szintű 
írásbeli vizsgaközpontjaira 
Tolna megyében összesen hat 
középiskolát jelöltek ki: a már 
említett szekszárdi intézmények 
mellett a bonyhádi és a dombó-

vári gimnáziumot, további a 
paksi Energetikai Szakgimná-
ziumot, valamint a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum Ady End-
re Szakképző Iskoláját.

Lapunk kérdésére a kormány-
hivatal munkatársa arról tájé-
koztatott, megyénkben emelt 
szinten összesen 28 tárgyból 
696-en tettek érettségi vizsgát. 
Középszinten ugyanakkor 41 
tantárgyból 2245-en jelentkez-
tek érettségire, amely összesen 
7036 középszintű feleletet je-
lent.

Úgy tudjuk, a hagyományos 
tárgyak, mint a magyar nyelv 
és irodalom, a matematika, a 
történelem, az angol és német 
nyelvek mellett idén a biológia, 
a kémia, a fizika, a földrajz, de 
az informatika, a testnevelés, 
valamint a belügyi rendészeti 
ismeretek, a társadalomismeret, 
továbbá az ágazati és ágazaton 
kívüli szakmai érettségi vizsga-
tárgyak is népszerűek voltak. 

Az idegen nyelveknél me-
gyénkben emelt szinten az an-
golt, a németet, a franciát, az 
olaszt és az oroszt választották 
legtöbben, ám lovári nyelvből 
is megmutathatták tudásukat 
a jelentkezők. Középszinten az 
angol, a német, a francia, a latin, 
az olasz és az orosz nyelv volt 
jellemző a diákok választásánál. 
 Gy. L.

MATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808

VARILUX MULTIFOKÁLIS
LENCSE akció!

(04403)

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. (04404)

Kisgépszerelőt
(fűnyíró, fűkasza, fűrész, traktor)

keresünk
szekszárdi munkahelyre, 

azonnali kezdéssel.
Telefon:

06–30/162–20–02
(04418)

Szekszárdi cég keres 1 fő férfi munkaerőt, 
azonnali kezdéssel. 

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

pesség. Targoncavezetői engedély előny.
ÉRDEKLŐDNI:

20/2555–860 vagy 30/600–4525(0
44

21
)

Szekszárdi cég keres targoncás, raktáros 
munkakörbe 1 fő férfi munkaerőt

azonnali kezdéssel. 
Korrekt bérezés, 8 órás,

bejelentett munkaviszony.
ÉRDEKLŐDNI:

30/600–4525 vagy 20/2555–860(0
44

20
)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Július 8-tól július 12-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04398)

MENÜ Július 8. Július 9. Július 10. Július 11. Július 12.

„A”
1150 Ft

Jókai
bableves

Paradicsom-
leves

Májgombóc 
leves

Hideg
meggyleves Csontleves

Rizsfelfújt,
erdei

gyümölcs 
öntettel

Rántott
pulykamell,

rizi-bizi,
savanyúság

Paprikás
burgonya,
kovászos 
uborka

Bolognai
penne,

sajt

Sült csirkecomb,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

„B”
1150 Ft

Jókai
bableves

Paradicsom-
leves

Májgombóc 
leves

Hideg
meggyleves Csontleves

Töltött
paprika,

főtt burgonya
Rakott karfiol

Füstölt sajtos-
baconszalon-

nás csirkemell,
zöldséges 

bulgur

Mézes-
mustáros 

sült oldalas,
görög saláta

Dubarry
sertésborda,

párolt barnarizs

Napi
ajánlat
1050 Ft

Csirkecomb 
filé lenmagvas 

bundában,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

Csirkecomb 
filé lenmagvas 

bundában,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

Csirkecomb 
filé lenmagvas 

bundában,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

Csirkecomb 
filé lenmagvas 

bundában,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

Csirkecomb 
filé lenmagvas 

bundában,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Sertésjava
roston,

grillezett 
zöldségekkel

Sertésjava
roston,

grillezett 
zöldségekkel

Sertésjava
roston,

grillezett 
zöldségekkel

Sertésjava
roston,

grillezett 
zöldségekkel

Sertésjava
roston,

grillezett 
zöldségekkel

(04396)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

NYÁRI VÁSÁR!
Szandálok,
papucsok

20–30%
engedménnyel
július 8–15-ig!

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:

09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Egy életre megalapozza a német nyelv szeretetét
Lőrinczné Földi Klára vehet-
te át idén a „Pädagoge des 
Jahres – Az Év Pedagógusa” 
díjat június 3-án, a Szek-
szárdi Baka István Általános 
Iskola (István Baka Grund-
schule) tantestülete előtt.

A Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat nevében 
dr. Józan-Jilling Mihály elnök 
és Farkas Pál Györgyné el-
nökhelyettes adta át a rangos 
elismerést, melyet 2007 óta 
ítélnek oda egy nevelési-ok-
tatási intézményben dolgozó, 
a német nemzetiség kultúrája, 

hagyományai iránt elhivatott 
pedagógusnak.

Az idei díjazott évtizedek 
óta vállalja alsós német nem-
zetiségi profilú osztályok ve-
zetését. Oktatómunkájában 
mindig magas színvonalra, 
igényességre törekedett, ki-
egészítve a következetes neve-
léssel. 

Az általa tanított osztályok-
ban, csoportokban jó érzék-
kel, pedagógiai empátiával, a 
gyerekek életkorának megfe-
lelően és érdeklődésükre épít-
ve „csempészi be” a tananyag 
mellé a népismereti és a ha-

gyományőrzés szempontjából 
fontos ismereteket is.

A német nemzetiségi nyelv 
és kultúra iránti elkötelezett-
sége diákjaiban is egy életre 
megalapozza a nyelv szerete-
tét, erősítve egyúttal identitás-
tudatukat is. A német nemze-
tiségi versenyeken hosszú évek 
óta eredményesen szerepelnek 
az általa felkészített gyerekek.

A Baka iskola a falai között 
folyó munka elismeréseként 
tekint a tényre, hogy immár 
négy – jelenleg is aktív – kol-
léga részesült e rangos kitünte-
tésben.   SZVFO
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BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

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

(04419)

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
(04399)
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Június 30-ai rejtvényünk megfejtése: Szép Ernő, Lila ákác, Patika
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Koller Melinda. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 15-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Mert ti, testvéreim, szabad-
ságra vagytok elhívva; csak a 
szabadság nehogy ürügy le-
gyen a testnek, hanem szere-
teteben szolgáljatok egymás-
nak!”  (Galata levél 5,13)

Újra elérkezett a szabadságok, 
a vakáció várva-várt ideje. 
Milyen nagy szükségünk van 
erre, hiszen testünk-lelkünk 
igényli azt, hogy a mindenna-
pos kényszerekből kicsit kilép-
ve, szabadon tehesse, érezhesse, 
gondolhassa azt, amiből új erőt 
meríthet.

De mi is a szabadság? – tesz-
szük fel a kérdést évezredek óta. 
A jó előre lefoglalt, ezernyi fe-
szültséggel körbefont utazás? 
Vagy a semmittevés? Netán az 
értelem fogságából való elilla-
nás nyájasan kínált segítségek 
által? Olyan elgondolkodtató 
mélységeket kóstol az elme és a 
szív, amikor a szabadság titkát 
keresi. Márpedig keressük, sőt, 

olykor űzzük is, görcsbe rándító 
akarással – de szertefoszlik még 
a gondolat is.

Pedig van szabadság! Igazi, 
életet meghatározó – bár külső 
kényszerektől is áthatott – még-
is gazdagító szabadság. Igen, 
nem titok: Krisztusban és Krisz-
tus által. S hogy mit is jelent ez 
a talány, arról filozofálni, vitat-
kozni nem érdemes, de engedni 
bensőnkbe hatolni, azt igen. 
„Mert testvéreim, szabadságra 
vagytok elhívva!”  Mondhat-
nánk úgy is: meghívva. Akkor 
pedig csak engedni kell a hívás-
nak, hogy a Meghívó megcsele-
kedje bennünk a csodát.

A héten kölyök-táborunkban 
II. Rákóczi Ferenccel és sza-
badságharcával ismerkedünk. 
Döbbenetesen látjuk, hogy 
mennyi kényszerpálya, külső és 
belső függőség erőterében vívta 
harcát a fejedelem. Bukásával, 
töréseivel együtt mégis úgy em-
legetjük őt, mint a szabadság 

nagy bajnokát. S tesszük ezt 
– talán ösztönösen ráérezve a 
lényegre – azért, mert sejtjük 
lelkének szabadságát. „Istennel 
a hazáért és a szabadságért!” – 
jelmondatában visszacseng a 
szentírásbeli titok: szabad csak 
uralomváltással lehet az ember.

Saját erőből csak a saját igé-
nyeim fogságában maradhatok, 
ám a magam szűkös világából 
kilépő, a másikat előre engedő 
méltósággal bíró szabadság csak 
Istennel tapasztalható meg. 
Csodálatos ékszerré láncolódik 
ennek a szabadságnak minden 
részlete: Jézusban Isten ránk 
tekintett, s adta önnön életét 
értünk, hogy éljünk általa. El-
fogadva ezt a szolgálatot, meg-
gazdagodva, szabad örömmel 
adták életüket mások értem, 
hogy én is adjak és gazdagítsak 
másokat. Ebben a láncolatban 
nincs vesztes, csak győztes van, 
hiszen mindenki abból ad, amit 
ajándékba kapott. Rákóczi sza-

bad lélekkel mondott le minden 
földi javáról, hogy talpasokat és 
urakat egyaránt megajándékoz-
hasson a reménnyel, a jogokkal, 
s a szolgálatban megélt szabad-
sággal. A bukás mindig akkor 
indul el diadalútjára, amikor a 
szabadság visszafordul önma-
gára, s már a szerzés, a juss, az 
érdek veszi át a gyeplőt. 

A további elmélkedés helyett 
arra hívlak, kedves Olvasó, merj 
engedni a meghívásnak, hogy 
szolgálhasson Neked a mennyei 
Úr, s ezáltal késszé válj Te magad 
is örömmel adni, szolgálni más-
nak. Nem mást – hanem más-
nak! S hidd el, mihelyt engedsz 
e hívásnak, a szabadság jó illata 
belengi majd napjaidat! „Mert 
ti, testvéreim, szabadságra vagy-
tok elhívva; csak a szabadság 
nehogy ürügy legyen a testnek, 
hanem szereteteben szolgáljatok 
egymásnak!”  Ámen!  

 Kaszóné Kovács Karola, 
 református lelkipásztor

Példát mutat véradásszervezésből a GoldSoli
Alig találni olyan vállalkozást, 
amely Szabó Lőrinc szavaival 
élve „a semmiért egészen” 
karol fel egy nemes ügyet 
– jelen esetben az életeket 
mentő véradást.

A szekszárdi GoldSoli Szolári-
um Stúdió tulajdonosai, Jávorné 
Eszenyi Zsuzsanna és Jávor Pé-
ter ilyen emberek. „Ha segíteni 
akarunk, hát hadd segítsünk!” – 
érzékelteti Péter, mennyire fon-
tos számukra a segítségnyújtás 
olyan formája, amelyben ezt 
szabadon megtehetik, s ahol a 
segítség egyenesen oda kerül, 
ahová és akinek szüksége van 
rá.

Elképzelésüket, hogy „kitele-
pült” véradásnak adnak helyet, 
kemény szervező munka előzte 
meg. Az eseményt a szakmai 
hátterét biztosító Szekszárdi Te-
rületi Vérellátó Állomás mun-
katársaival közösen bonyolítják 
le minden évben. A helyszín az 
esztendők során sokat válto-

zott, idén május 14-én – a Kor-
mányhivatal felajánlásával – az 
ÁNTSZ székházában adhattak 
vért az emberek, akik 70–80 
%-ban a vendégkörből kerül-
nek ki. Az ideivel együtt immár 
187-en (!) keresték fel a GoldSo-
li véradását.

S hogy miként szólítják meg 
ügyfeleiket erre az alkalomra? 

Nos, a közösségi médián, szó-
rólapon keresztül, weboldaluk 
segítségével tájékoztatják őket, 
sőt vendégül is látnak minden 
érkezőt.

– Süteménnyel, limonádéval, 
kávéval kínáljuk őket, és a sike-
res véradók 5000 forint értékű 
szolárium-bérletet, kozmeti-
kumokat is kapnak ajándékba. 

Ezt egészíti ki az önkormányzat 
egy strandbelépővel, a véradó 
állomás pedig a hölgyeknek 
szakácskönyvvel, a férfiaknak 
egy üveg borral kedveskedik – 
mondja Zsuzsanna.

– A helyszínen azonnal kiszű-
rik, ki adhat vért és ki nem, így 
mindig akadnak néhányan, akik 
ilyen-olyan okokból nem alkal-
masak donornak – teszi hozzá 
Péter, majd elárulja, nem csak 
Szekszárdról érkeznek véradók: 
egy család például Kalocsáról 
jár át erre a napra.

Sokan kérdezik a házaspárt, 
megéri nekik ez az egész? Anya-
gilag biztosan nem, de nem is 
ezért csinálják...

– Öröm látni, ahogy a segíteni 
összegyűlt emberek elkezdenek 
beszélgetni, megosztják egy-
mással dolgaikat. A cél nemes, 
s ez szentesít mindent.

„Egy nap, egymásért!” – hir-
deti a szlogen, amiben benne 
rejlik a tulajdonosok hitvallása.  
 - gyimóthy -
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Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2019. július 1–31-ig tart.
(04402)

Holocaust- 
megemlékezés

A Szekszárdi Magyar-Izraeli Ba-
ráti Társaság Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával 
és a Szekszárdi Izraelita Hitköz-
séggel közösen megemlékezést 
tart a Holocaust 75. évfordulója 
alkalmából.
Időpont: 2019. július 7. 10:30 
óra
Helyszín: Művészetek Háza 
(Szekszárd, Szent István tér 28.)
Program:
•  Ács Rezső, Szekszárd polgár-

mestere emlékbeszéde;
•  a Tücsök Zenés Színpad mű-

sora;
•  Petrovics Péter rabbi liturgiai 

megemlékezése.
A megemlékezést követően 

koszorúzás előtti az egykori zsi-
nagóga előtti Holocaust emlék-
műnél.

NÉVNAP–TÁR
Július 7. (vasárnap) – Apollónia, Apolka
Apollónia: görög-latin eredetű; jelentése: Apollónak szentelt.
Apolka: görög, latin, magyar eredetű; jelentése: Apollónak szentelt.
Július 8. (hétfő) – Ellák, Edgár
Ellák: hun eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Edgár: ószász-angol eredetű; jelentése: vagyon + dárda.
Július 9. (kedd) – Lukrécia, Marina
Lukrécia: latin eredetű; jelentése: megnyerő, vonzó.
Marina: latin eredetű; jelentése: tengeri, tengerből jövő, tengerhez tartozó,  
tengerész. 
Július 10. (szerda) – 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. (csütörtök) – Nóra, Lili
Nóra: arab eredetű, jelentése: fény.
Lili: héber eredetű; jelentése: Isten megesküdött.
Július 12. (péntek) – Izabella, Dalma
Izabella: héber-spanyol eredetű; jelentése: egyedül élő, tiszta, szűz. 
Dalma: magyar eredetű; jelentése: testes.
Július 13. (szombat) – Jenő
Jenő: magyar eredetű; jelentése: a hatodik magyar honfoglaló törzs neve.
Július 14. (vasárnap) – Örs, Stella
Örs: török-magyar eredetű; jelentése: férfi, hős.
Stella: latin eredetű; jelentése: csillag.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Július 7.
(vasárnap)

Július 8.
(hétfő)

Július 9.
(kedd)

Július 10.
(szerda)

Július 11.
(csütörtök)

Július 12.
(péntek)

Július 13.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | kb. 3 mm zápor | 
hidegfront zivatarokkal
max. 30o , min. 19o

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap
max. 28o , min. 17o

zápor | kb. 1 mm eső | hidegfront 
erős széllel
max. 26o , min. 17o

közepesen felhős | szeles nap
max. 25o , min. 14o

zápor
max. 26o , min. 13o

közepesen felhős 
max. 28o , min. 14o

közepesen felhős
max. 28o , min. 15o
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Szakaszok
Július 26. – 45. Gemenc 
Nagydíj I. Rajt: Szekszárd, 
Béla király tér 15:00 óra
Útvonal: Szekszárd – Harc 
– Zomba – Kisdorog – Bony-
hádvarasd – Bonyhád (2x) 
– Kisdorog – Tevel – Kéty – 
Zomba (3x) – Harc – Szek-
szárd (Garay tér, Csatári út, 
Kalász u., Mester u., Puskás 
T. u.) – Kálvária kilátó (cél).
Versenytáv: 165 km
Várható befutó, Kálvária kilá-
tó: 18:45 óra
Július 27. – 45. Gemenc 
Nagydíj II. Rajt: Szekszárd, 
Béla király tér 13:00 óra
Útvonal: Szekszárd – Őcsény 
– Decs – Sárpilis – Várdomb 
– Szekszárd, Garay tér – Béla 
király tér –Bezerédj u. – Ybl 
M. u. – Munkácsy u. – Bródy 
S. utca – Béri B. Á. u. – Garay 
tér (3 kör) –  Munkácsy u. – 
Kálvária kilátó (cél). Verseny-
táv: 150 km.
Befutó: Kálvária kilátó 15:30-
16:00 óra között

Nagy Viktória újra Európa-bajnokságon száll vízre
Július utolsó hétvégéjén a 
franciaországi Decize városa 
ad otthont a kajak-kenusok 
maratoni távú Európa-baj-
nokságának. A kontinens-
viadal egyetlen szekszárdi 
indulója az U23-asok között 
egyéniben vízre szálló Nagy 
Viktória lesz.

A tavaly nyári, horvátországi 
Európa-bajnokságon a Szek-
szárdi Kajak-Kenu SE három 
„egysége” viselte a magyar válo-
gatott szerelését. Jámbor Attila 
vezetőedző tanítványai kiválóan 
szerepeltek az ifjúságiak mező-
nyében, mindhárom éremből 
nyertek egy-egyet. A Mercz 
Mercell–Horváth Ádám páros 
Európa-bajnoki címet szer-
zett, Nagy Viktória pedig kajak 
egyesben ezüst-, párosban Bar-
tos Zsófiával bronzérmes lett.

A májusi győri maraton or-
szágos bajnokság eredményei 
alapján idén csak Nagy Vikinek 
lesz esélye gyarapítani – amúgy 

is tetemes – éremkollekcióját. 
A világ- és Európa-bajnok kaja-
kos ötödikként zárt a felnőttek 
24 km-es versenyében, az U23-
asok között elért második helye 
viszont kvalifikálta a július végi 
franciaországi viadalra.

A sportoló edzője, Jámbor At-
tila lapunk kérdésére elmondta, 
Viki az elmúlt heteket a klub 
Fadd-Domboriban működő 
edzőközpontjában töltötte a 
jövő hétvégi régiós vidékbaj-
nokságra készülő klubtársaival. 

A nagyon kemény edzésekkel 
készülő kajakost a hét elején 
mandulagyulladás kényszerí-
tette partra, de edzője szerint a 
betegség – ami még épp „jókor 
jött” – nem fogja visszavetni a 
formáját.

– A felnőtt mezőnybe még 
bele kell erősödnie, de jó úton 
halad – mondta 19 éves tanít-
ványáról Jámbor Attila. A tré-
ner szerint sportágukban – kü-
lönösen a maratoni szakágban 
– amint kilépnek a sportolók 

az ifjúsági korból, akkor „újra 
kezdődik” a kajakozás.

A vezetőedző nem csalódott 
amiatt, hogy idén csak egy ver-
senyzője lesz ott a kontinens-
viadalon. Az ifiben remeklő 
sportolók közül ugyanis töb-
ben korosztályt váltottak, ami-
be még bele kell erősödniük. A 
tréner azt vallja, ha valaki szeret 
edzeni, akkor az elvégzett mun-
ka idővel meghozza a sikert.

S hogy Nagy Viki mire lehet 
képes élete első nemzetközi 
U23-as versenyén? Jámbor At-
tila szerint már megszoktuk, 
hogy a magyar lányok az elején 
lapátolnak, de tanítványa a me-
zőny legfiatalabb tagja lesz.

– Elégedett leszek, ha az 5–6 
futószakasszal nehezített, 24 
km-es verseny végén úgy száll 
ki a hajóból, mindent kiadott 
magából. Fontos infót szerezhe-
tünk arról is, időben mennyire 
vagyunk a felnőtt mezőnytől – 
zárta Jámbor Attila. 

  - fl -
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Két külön versenyként rendezik a 45. Gemenc Nagydíjat
Idén jubilál az Alisca Bau Ge-
menc Nagydíj: hazánk legré-
gebb óta folyamatosan meg-
rendezésre kerülő országúti 
kerékpárversenye 45. szüle-
tésnapját ünnepli.

Az idei viadal a hagyományok-
tól eltérő lesz: július 26-án és 
27-én, két egymástól független 
UCI 1.2-es kategóriájú versenyt 
rendeznek, természetesen szek-
szárdi központtal. A pénteki 
és a szombati szakasz is a Béla 
király térről rajtol, majd mind-
két napon a Kálvária kilátónál 
lesz a befutó, mely reményeink 
szerint kedvez majd a magyar 
versenyzőknek is. Az egyes 
szakaszok eredményhirdetését 
a befutót követő 15–30 percen 
belül a Béla király téri színpa-
don tartják.

A pénteki etapon a tavaly már 
kipróbált bonyhádvarasdi és 
kétyi körök után érkezik majd 
vissza Szekszárdra a mezőny, 
hogy a kerekesek egy teljesen 

új és brutálisan nehéz emelke-
dőn jussanak majd fel a célhoz. 
A néhol közel 20%-os meredek 
sokaknak gondot okozhat a nap 
végén…

Szombaton a korábban is 
„használt” őcsényi sík köröket 
követően egy hegyi körpályát 
teljesítenek a versenyzők Szek-
szárdon belül. A „klasszikus” 
belvárosi körből négyet abszol-
válnak, aztán a negyedik végén 
ismét a Kálvária macskaköves 
meredeke lesz a cél.

Természetesen nincs Gemenc 
Nagydíj villanyfényes kritérium 
nélkül. Július 27-én, szomba-
ton 20:00 órától a Béla király 
tér – Bezerédj utca – Széche-
nyi u. – Garay tér – Béla király 
tér körpályán láthatjuk majd a 
versenyzőket a Pálinkás Csaba 
emlékviadalon.

A szervezők a legjobb magyar 
sorokon kívül idén is erős nem-
zetközi klubokat várnak a 100 
fő fölötti mezőnybe. 

 Forrás: gemencgp.hu

SPORTHÍREK
Atlétika. Magaslati levegőn, 
az erdélyi Fogarasi-havasok-
ban edzőtáborozik a Szek-
szárdi Sportközpont fiatal 
atlétája, Szemerei Levente, 
aki a július 18-án kezdődő 
svédországi U20-as Euró-
pa-bajnokság 3000 méteres 
akadályfutására készül. A 
szekszárdi atléta a Magyar 
Atlétikai Szövetség és a 
Sportközpont támogatásával 
tudott elutazni a 2000 méter 
magasan fekvő Piatra Arsa-i 
edzőközpontba, ahol 19 na-
pot tölt el, hogy csúcsformá-
ban érkezzen az Eb-re.

Íjászat. Az elmúlt hétvégén, 
a szerbiai Horgoson indultak 
versenyen az Alisca Nyílai 
ÍE sportolói. A szekszárdiak 
közül Laluja Sára, Wehovsz-
ky Kíra Tícia és Harka Kris-

tóf aranyérmet szerzett, míg 
Harka Zoltán a második, 
Bükszegi Lajos pedig a 3. he-
lyen végzett.

Labdarúgás. Július elsején 
megkezdte a felkészülést az 
új szezonra a megye egyet-
len NB III-as futballcsapata, 
a Szekszárdi UFC. Az előző 
szezont a 13. helyen záró 
gárda keretében több vál-
tozás is történt. A csapatból 
eddig Károly Viktor, Hege-
dűs Márk, Turi Tamás, Lékai 
Soma, Major Péter és Tóth 
Dávid távozott. A keret csak 
a következő napokban válik 
véglegessé, de az érkezők kö-
zött van Péter Antal, Vituska 
István és Királyházi Bence. 
Az UFC július 10-én a Pécsi 
MFC otthonában játssza első 
edzőmeccsét.

Még élnek az olimpiai álmok
A női kosárlabda Európa-baj-
nokság negyeddöntőjében 
a magyar válogatott három 
ponttal alulmaradt Nagy-Bri-
tanniával szemben Belgrád-
ban (59–62).

Pedig álomszerűen kezdte a 
mérkőzést a magyar válogatott, 
bő egy perc alatt 7–0-ra léptünk 
el. Az első negyed végére azon-
ban fordítottak a britek, majd 
a második szakaszban tovább 
növelték az előnyüket. A fé-
lidőbeli 10 pontos különbség a 
harmadik etapban már 14 pont-
ra hízott, de válogatottunk egy 
pillanatig nem adta fel. A záró 
szakasz elején visszajöttünk lá-
tótávolságba, és többek között a 
szekszárdi Studer Ágnes triplá-
inak köszönhetően a végjáték-
ban egy pontra is megközelítet-
tük a briteket. Támadhattunk 
a fordításért, de a lehetőség 
kimaradt.

A britek jutottak a négy közé, 
de a magyarok olimpiai álmai 
is élnek még. Szombaton a bel-
ga-francia párharc vesztesével 
mérkőzünk a kvalifikációs tor-
náért.

Eredmény. Magyarország – 
Nagy-Britannia 59–62 (13–15, 
9–17, 16–16, 21–14). Legjobb 
dobók: Turner 11/6, Studer Á. 
10/6, Raksányi 10, illetve Fag-
benle 29/3.  SZV

Ali vb-ezüstje
Theodoreán Alexandra 
ezüstérmet szerzett a hol-
landiai 3x3-as világbajnok-
ságon. Az Atomerőmű KSC 
Szekszárd csapatkapitánya 
Goree, Medgyesy és Papp 
oldalán jutott a vb-döntő-
be, ahol a magyar csapat a 
kínaiaktól szenvedett vere-
séget.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

ÁCS REZSŐ polgármester
Július és augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát. Polgármesteri Hi-
vatal, 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
Július 29. (kedd), augusztus 27. 
(kedd) 15:00 – 16:30. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgya-
ló (Béla király tér 8.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
Július és augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát. 

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
Július és augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
Július és augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
Július és augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
Július és augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

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

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Július és augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
Július és augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

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.

AGÓRA MOZI
Július 7., vasárnap
15:00 | Toy Story 4.
17:00 | Yesterday
19:30 | Annabelle 3.
Július 8., hétfő  
– július 10., szerda
17:00 | Yesterday
19:30 | Annabelle 3.
Július 12., péntek  
– július 14., vasárnap
15:00 |  A kis kedvencek titkos 

élete 2.
17:00 | Pókember: Idegenben
19:30 |  Szupercella 3:  

Az ördögverem
Július 29., hétfő  
– július 31., szerda
15:00 |  A kis kedvencek titkos 

élete 2.
17:00 | Pókember: Idegenben
19:30 |  Szupercella 3:  

Az ördögverem
Augusztus 1., csütörtök  
– augusztus 7., szerda
15:00 | Az oroszlánkirály
17:00 | Pompon klub
19:30 | Anna

Közcsatornára-rákötés pályázat
Tájékoztatjuk a tisztelt la-
kosságot, hogy Szekszárd 
MJV Önkormányzata pályá-
zatot hirdet „Közcsatornára 
történő 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 Hi-
vatal / Ügyintézés / Elektroni-

kus ügyintézés menüpont alatt. 
Személyesen átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Városigazgatási 
és Rendészeti Osztályán (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. 
augusztus 31-ig, a november 
15-ig benyújtott pályázatokról 
pedig november 30-ig dönt.

A rákötés megvalósításá-
nak határideje: az első for-
dulóban nyertes pályázatok 
esetében 2019. október 30., a 
második fordulóban nyertes 
pályázatok esetében 2020. áp-
rilis 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 közös-
ségi kert kialakítását tervezi a 
Zöldkert utcában, illetve kör-
nyékén.

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
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SZÍNHÁZI BÉRLETEK 2019–2020

MÚZSA
•  Marc Camoletti: Hatan pizsa-

mában – Játékszín Budapest
•  Eisemann Mihály – Zágon Ist-

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

•  Szente Vajk: Legénybúcsú – Já-
tékszín Budapest

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

ORFEUM
•  Ray Cooney – John Chapman: 

Ne most, drágám – Veres1 
Színház

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

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

•  Jacobi Viktor: Sybill – Nívót 
Produkció

PÓDIUM
•  Radioaktív – monodráma Ma-

rie Curie élete alapján – Man-
na Produkció

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

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

BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁS
•  Miles Tredinnick: Elvis, Ol-

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

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

ÓVODÁS, KISISKOLÁS és KISIS-
KOLÁS PLUSZ
•  Páskándi Géza: Furfangos 

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

•  Nyitrai Brigitta: Hópihécske – 
Pótszék Társulat

•  Mátyás király mézbora – Nek-
tár Színház

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

A 2018/19-es évadban bérlettel 
rendelkező látogatóink megújít-
hatják helyeiket, amennyiben 
ugyanarra a bérletre és székre sze-
retnének bérletet váltani. A bérle-
tek megújítási ideje: augusztus 1. 
(csütörtök) 14:00 órától augusztus 
17. (szombat) 20:00 óráig.

A Múzsa, az Orfeum és a Pódi-
um bérletekre új bérleteseink  au-
gusztus 18. (vasárnap) 14:00 órá-
tól szeptember 8. (vasárnap) 20:00 
óráig válthatják meg bérleteiket.

NYÁRI NYITVA TARTÁS
2019. június 17-től

2019. augusztus 20-ig
BABITS MIHÁLY

KULTURÁLIS KÖZPONT:
hétköznapokon

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

ZÁRVA
MOZI ÉS JEGYPÉNZTÁR:

a hét valamennyi napján
14:00 – 20:00 óráig
A nyitvatartási idő 

a rendezvényektől függően 
módosulhat.

Intézményünk valamennyi 
épülete 

2019. július 25–28-ig 
nyári leállás miatt ZÁRVA tart!

Adventi Ablakok: jutalomnap
Csaknem ötvenen vettek részt – 
köztük sok gyermek és szüleik 
– a Szekszárdi Adventi Ablakok 
játék második családi napján, a 
szálkai ifjúsági művésztelepen.

A június 15-i programon 
nem csupán a nyertes Adventi 
Ablakok készítői tölthettek el 
felhőtlen órákat: mindenkit sze-
retettel invitáltak Szálkára. Az 
eseményt a közös bográcsozá-
son túl családi vetélkedő, stran-
dolás és szalonnasütéssel egybe-
kötött tábortűz is színesítette. A 

szálkai családi rendezvényen a 
jelenlévők az önkéntesség fon-
tosságáról, az önkéntes munka 
üzenetéről is szót ejtettek.

A Janó Attiláné hitoktató 
pedagógus és lapunk munka-
társa, Gyimóthy Levente által 
éltre hívott Szekszárdi Adventi 
Ablakok (nyeremény)játék-
ban immár második éve azon 
pályaműveket díjazza a zsűri, 
amelyek kreativitást tükröznek, 
igényes, különleges képi világ-
gal rendelkeznek.  SZV
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2019. július 7.16

Mi a webjogsi? 
A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind a tanulásban, mind az ügy-
intézésben – a lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!

Balog István oktató (04413)

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

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

(04397)

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!

(04405)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (04407)

KIÁRUSÍTÁS
július 29-ig

Egyes ruházat és lábbelik

akár 50–70% engedménnyel!
VB SPORTBOLT 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47. • Tel.: 20/9269–535

Az engedmény készpénz� zetés esetén, a megjelölt termékekre, a készlet erejéig érvényes!

(04414)

(04408)

NYÁRON IS!!!
Gospel Centrum

istentiszteletek
Baráti légkör 

– fiatalos előadásmód! 
Vasárnaponként 16:00 órától

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 26.


