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→ 5–6. oldal

A TARTALOMBÓL

Petrits József 75
Mézeskalács, cukorka és gyer-
tya. Ez mind készül a Petrits 
család közel 200 évre vissza-
nyúló családi vállalkozásában. 
A cég élén álló Petrits Józseffel 
75. születésnapja alkalmából, a 
Mézeskalács Múzeum teraszán 
beszélgettünk. 
 → 2. oldal

Új tisztító épül
Új szennyvíztisztító telep épí-
tését és – ahhoz kapcsolódó-
an – egy Csörge-tavi sport- és 
horgászcentrum kialakítását 
tervezi Szekszárd és az E.R.Ö.V. 
Zrt. A mintegy 8 milliárdos, in-
novatív projekt 2021-re valósul-
hat meg.
 → 3. oldal

Fiatalít az FGKC
A női kézilabda NB II dél-nyu-
gati csoportjában indul a Szek-
szárdi Fekete Gólyák KC együt-
tese, amely – néhány rutinos 
játékossal kiegészítve – a baj-
noki címet nyert ifjúsági csapa-
tát küldi harcba a 2019/2020-as 
szezonban.
 → 9. oldal
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Már kétszázan jelentkeztek
Néhány hete az önkormány-
zat a jó minőségű, környe-
zetkímélő és olcsó csapvíz 
fogyasztására buzdító kam-
pányt indított útjára. Erről 
az akcióról szólva Ács Rezső 
polgármester megismételte: 
ingyen biztosítanak alumí-
nium kulacsot és üveg vizes-
kancsót mindazok számára, 
akik regisztrálnak a város és 
az E.R.Ö.V. Zrt. felhívására – 
például a város internetes por-
tálján (www.szekszard.hu).
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Turisztikai fejlesztést (is) szolgálna a szennyvíz
Új szennyvíztisztító telep 
építésében és az ahhoz kap-
csolódó sport- és horgász-
centrum kialakításában gon-
dolkodik Szekszárd városa és 
az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 

A terv részleteiről augusztus 
21-én, a Városházán tartott saj-
tóeseményen beszélt Ács Rezső 
polgármester és Artim András-
né, a cég igazgatója. A teljesen 
önellátó szennyvíztisztító telep 
a várostól Keletre, az M6-os au-
tópálya közelében épülne meg. 
Az ott megtisztított víz olyan jó 
minőségű lesz, hogy azt – a klí-
maváltozás hatásait enyhítendő 
– felhasználva valósítanának 
meg turisztikai célú fejlesztése-
ket a Csörge-tavon. A tervek és 
a prezentációk már el is készül-
tek, s az egyedülállóan innova-
tív projekt már túl van az első 
szakmai megmérettetéseken. 
Sőt, hamarosan a források is 
rendelkezésre állnak az építke-
zésre – tette hozzá Ács Rezső.

Artim Andrásné emlékezte-
tett: a régi telep az 1970-es évek-
ben épült – akkor még a város 

külterületén –, amire időközben 
Szekszárd „rátelepült”. Az új 
létesítmény térségi szennyvízi-
szap-kezelő centrumként funk-
cionálna, több település szeny-
nyvízét befogadva, feldolgozva. 
A telep környezetbarát lenne, 
mivel a napenergia mellett a 
szennyvízben rejlő energetikai 
lehetőségeket is hasznosítaná.

A megtisztított konyhai és 
fürdőszobai szennyvíz – vagyis 
a „szürkevíz” – hasznosítására 
többféle lehetőség adódik: árasz-
tásos öntözéssel faültetvényeket 
kívánnak nevelni, amelyek ké-

sőbb szociális tűzifaként kerül-
nének a rászoruló lakossághoz. 
A „szürkevizet” mintegy 150 
hektáron öntözésre használnák, 
de kamionok mosására is ren-
delkezésre bocsátanák.

A Csörge-tó közelségéből 
adódóan horgásztavat, míg a 
vízimadaraknak költőhelyet 
alakítanának ki a tórendszer 
egyik felében, de a centrumban 
egy kötöttpályás wakeboard pá-
lya is helyet kapna. A tervekben 
az ebtartókra is gondoltak: a 
négylábúaknak kutyastrand és 
játszótér épülhet.

Artim Andrásné hozzátette, 
jelenleg évi 2.6 millió köbmé-
ter tisztított szennyvíz folyik a 
Dunába. Most ennek ésszerű 
hasznosítására épülne meg az új 
létesítmény, hiszen a klímavál-
tozás miatt szükséges lenne ezt 
a mennyiséget helyben tartani.

A teljes beruházás várhatóan 
8 milliárd forintba kerülne. Ács 
Rezső elmondta: az új szenny-
víztisztítót és a kapcsolódó szol-
gáltatásokat a város 2020/2021-
re valósítaná meg.  Gy. L.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Országos sporttalálkozó házigazdája volt Szekszárd 
Augusztus 22. és 24. között 
Szekszárd adott otthont a 
Megyei Jogú Városok XVII. 
Sporttalálkozójának, mely 
az egyik legnagyobb önkor-
mányzati szabadidősport 
eseménnyé nőtte ki magát 
az elmúlt évek során.

A Megyei Jogú Városok Szövet-
sége (MJVSZ) hagyományos, 
nyár végi országos vetélkedésén 
21 megyei jogú város (a rende-
ző település nem indít csapatot) 
polgármesteri hivatalainak köz-
tisztviselőiből és az intézményeik 
közalkalmazottaiból összeállított 
együttesek mérik össze felkészült-
ségüket sportjátékokban, illetve 
városismereti vetélkedőn.

A nagyszabású rendezvény 
– melynek először ad otthont 
a tolnai megyeszékhely – meg-

nyitóját csütörtökön délután 
tartották a Béla király téren. A 
résztvevő csapatokat – Békés-
csaba, Debrecen, Dunaújváros, 
Eger, Érd, Hódmezővásárhely, 
Kaposvár, Kecskemét, Mis-
kolc, Nagykanizsa, Nyíregyhá-
za, Pécs, Salgótarján, Sopron, 
Szeged, Székesfehérvár, Szol-

nok, Szombathely, Tatabánya, 
Veszprém és Zalaegerszeg 
– elsőként Ács Rezső köszön-
tötte. Szekszárd polgármestere 
hangsúlyozta, biztos benne, 
hogy vendégszerető városunk 
jó házigazdája lesz a sporttalál-
kozónak, melynek résztvevői a 
közeljövőben magánemberként 

is visszatérnek a tolnai megye-
székhelyre.

Kulcsár Krisztián, a MOB el-
nöke köszönetet mondott a ver-
senysport nagy mecénásainak, a 
megyei jogú városoknak, míg a 
rendezvényt megnyitó Szita Ká-
roly, az MJVSZ elnöke azt hang-
súlyozta, hogy a Modern Városok 
Programban 100 milliárd forintot 
szán az állam sportcélú fejleszté-
sekre. A csapattagok Studer Ág-
nes, az Atomerőmű KSC Szek-
szárd válogatott kosárlabdázója 
után mondták el az eskü szövegét.

A viadal a megnyitót követő-
en a HóBORtos városismereti 
kalandtúrával vette kezdetét, 
míg a sportversenyeket (vízi 
öttusa, városi öttusa, mini foci, 
strandröplabda, darts, Gemenci 
kisvasút) pénteken, lapzártánk 
után rendezték.   SZV

Mézeskalács, gyertya és cukorka a Munkácsy utcából
Nincs Szekszárdon olyan, aki 
ne ismerné Petritséket. A kö-
zel 200 évre visszanyúló mé-
zeskalácsos és gyertyaöntő 
családi vállalkozást vezető 
Petrits Józseffel 75. születés-
napja alkalmából, a Munká-
csy utcai Mézeskalács Múze-
um teraszán beszélgettünk.

– Ükapám, Pettrits József 1825-
ben alapította a mézeskalácsos, 
gyertyaöntő és cukorkakészítő 
vállalkozást. A mesterség azóta 
apáról fiúra szállt, s ma jóma-
gam az ötödik, míg Szilveszter 
és Péter fiam a hatodik generá-
ció – mondja elöljáróban Petrits 
József. – A háborút követően 
államosították a családi céget, 
az épületeket, berendezéseket 
elvették. Édesapám 1953-ban a 
bátyja, Pelényi Károly – szintén 
államosított – cukrászdájába 
ment el dolgozni. Egy év után 
visszakapta az ipart, s az Arany 
János utcai kis családi házban 
készült gyertyákkal, cukorkával 
és mézeskaláccsal újra piacoz-
tunk, vásároztunk.

Petrits József az Élelmiszer-
ipari Technikum elvégzését 
követően a fővárosban, majd 
Szekszárdon, a Sütőipari Vál-
lalatnál helyezkedett el. Hét 

év alatt gyárvezetői pozícióig 
jutott, ám miután visszauta-
sította a párttagságot, mennie 
kellett…

– Hetvenegy januárjától 20 
éven át voltam a Szekszárdi Szö-
vetkezeti Spartacus ügyvezető 
elnöke. Egyesületünkben kézi-
labda, asztalitenisz, kajak-ke-
nu, teke és természetjáró szak-
osztály is működött, no meg 
persze a kerékpár. A Gemenci 
Nagydíjat Pálinkás István tár-
sadalmi elnökkel és Schneider 
Konrád edzővel indítottuk útjá-
ra 1975-ben. Már az első évben 
nemzetközi mezőny jött össze, 
és olyan bringások is versenyez-
tek itt, mint az 1988-as olimpiai 
bajnok Olaf Ludwig.

Petrits József 1991-ben, az 
akkor 75 éves édesapjától vet-
te a családi vállalkozás veze-
tését. A munkából mindenki 
kiveszi a részét, Szilveszter az 
édességek készítése, Péter a 
gyertyaöntés felelőse. A Mun-
kácsy utcai üzletet 1999-ben 
nyitották.

– Mézeskalácsból legalább 20 
félét készítünk – folytatja Pet-

rits József –, de kézműves cu-
korkából és gyertyából is nagy 
a választék. Utóbbiból egyedi 
megrendelésre is készítünk. A 
mézeskalácsoknál a szív domi-
nál, de számos formát csak a 
Petrits család készített – ilyen 
például a hordón ülő Háry Já-
nos alakja.

Szekszárd ismertségének, jó 
hírének öregbítéséért Petrits 
Józsefet 2001-ben Közjóért díj-
jal tüntette ki a közgyűlés – fiai 
tavaly előtt vehették át az elis-
merést. A családi vállalkozás 
műhelyéből olyan különleges-
ség is kikerül, mint a márc. Az 
ország első, cukorból és méz-
ből készülő üdítőitalát hajdan 
vásárokban árulták. Nyolc éve 
kezdték újra készíteni a nagya-
pa receptje alapján. Az üdítőital 
mellett készül belőle Márcos 
Vilmos likőr, kézműves sör, és 
a nyári hónapokban jégkása, il-
letve limonádé is.

A korabeli eszközöket és 
családi relikviákat is bemuta-
tó Mézeskalács Múzeum már 
százezernél is több látogatót fo-
gadott 2002-es megnyitása óta. 
A Munkácsy utcai épület felújí-
tása most zajlik, a tervek szerint 
a kis üzletet és a múzeumot is 
bővíteni szeretnék.   - fl -

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 25. (vasárnap) – Lajos, Patrícia
Lajos: germán-francia eredetű; jelentése: hírnév + háború.
Patrícia:  latin eredetű; jelentése: rómainak született nemes.

Augusztus 26. (hétfő) – Izsó, Tália
Izsó: Az Izsó férfinév az Ézsau név régi magyar formája. Az Ézsau héber név, je-
lentése nyers, szőrös.
Tália: görög eredetű; jelentése: a színjátszás istennőjének nevéből.

Augusztus 27. (kedd) – Gáspár
Gáspár: perzsa eredetű; jelentése: kincset megőrző.

Augusztus 28. (szerda) – Ágoston
Ágoston: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.

Augusztus 29. (csütörtök) – Beatrix, Erna
Beatrix:  latin eredetű; jelentése: boldogságot hozó. 
Erna: ófelnémet eredetű; jelentése: komoly, határozott, különösen a harc-
ban.

Augusztus 30. (péntek) – Rózsa
Rózsa: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

Augusztus 31. (szombat) – Erika, Bella, Hanga
Erika: germán-latin eredetű; jelentése: nagyrabecsült. 
Bella: olasz-spanyol eredetű; jelentése: szép. 
Hanga: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 25.
(vasárnap)

Augusztus 26.
(hétfő)

Augusztus 27.
(kedd)

Augusztus 28.
(szerda)

Augusztus 29.
(csütörtök)

Augusztus 30.
(péntek)

Augusztus 31.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | elszórtan ziva-
tarok lehetnek
max. 34o , min. 20o

zápor | elszórtan zivatarok 
lehetnek
max. 33o , min. 20o

közepesen felhős | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 33o , min. 20o

gyengén felhős | kánikula
max. 34o , min. 20o

közepesen felhős
max. 34o , min. 20o

zápor 
max. 32o , min. 19o

gyengén felhős
max. 32o , min. 18o
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„Vállalnunk kell a Szent István által ránk hagyott örökséget”
Szent István király nemcsak 
államot teremtett, hanem ér-
tékrendet is, melynek alap-
ját a hit, az erkölcs, a közös 
kultúra jelentette – mondta 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere kedden az állalapító 
szobránál megtartott ünnepi 
beszédében.

A belvárosi templomban meg-
tartott szentmisével, ökumeni-
kus kenyérszenteléssel és temp-
lomi áldással vette kezdetét az 
augusztus 20-i városi ünnep 
Szekszárdon. A misét felvonulás 
követte – a menet a Béla király 
térről a Szent István térre tartott 
–, ahol Ács Rezső polgármester 
az államalapító király szobránál 
mondott ünnepi beszédet.

A polgármester arról szólt, 
hogy a múltba tekintő embernek 
képesnek kell lennie arra, hogy 
hitelesen tekintsen az egykor volt 
világra és, arra, hogy lelkiismere-
tesen építse be saját jelenébe azt, 
amiről tudomást szerzett. Mint 

fogalmazott, az első elvárásnak 
könnyen megfelelhetünk, hiszen 
a történelmi kutatások, leírások 
ma már viszonylag pontos képet 
adnak a kor eseményeiről.

A városvezető szavai szerint 
Szent István a magyar történe-
lem talán legnagyobb forduló-
pontján kapta örökül az uralko-
dás lehetőségét és felelősségét. 
Súlyos döntést kellett felvállal-
nia, és ő nagyszerű felismeréssel 
tudott felnőni a feladathoz. A 
pápai áldással és a korona elfoga-
dásával a Magyar Fejedelemség 
az európai keresztény közösség 
része lett. Ez a korszakos, máig 
meghatározó jelentőségű döntés 
nem járhatott érdeksérelem nél-
kül, de Szent Istvánnak nemcsak 
elhatározása, hite is volt döntése 
végigviteléhez.

Mint Ács Rezső fogalmazott, 
tettei nem a hatalom öncélú 
megtartását szolgálták. Cseleke-
detei igazi mozgatórugóját min-
dig is a magyarság megőrzése, 
önállóságának megtartása és 
jövőjének biztosítása jelentette. 

Kiemelte, Szent István nemcsak 
államot teremtett, hanem érték-
rendet is, melynek alapját a hit, 
az erkölcs, a közös kultúra jelen-
tette. Hozzátette, olyan értékren-
det alapozott meg, mely ezer év 
után is megállja a helyét.

 Ugyanakkor lényeges felisme-
rés volt részéről, hogy a sajátunk 
mellett az európai kultúra ápo-
lása és védelme is fontos. Hiszen 
az igazi erőt az egymás mellett 
élő, de azonos értékrendet képvi-
selő társadalmak közös fellépése 
jelentheti.

A polgármester szólt arról 
is, hogy minden körülmények 
között képesnek kell lennünk a 
régmúlt történéseit, tapasztalata-
it beépíteni a jelenünkbe, jövőnk 
alakításába. Mint fogalmazott, ez 
az egyetlen lehetőségünk, hiszen 
magyarságunk, kultúránk meg-
őrzésére nincs más esély. Vál-
lalnunk kell a Szent István által 
ránk hagyott örökséget, azt az 
értékrendet, amely immár egy 
évezrede biztosítja nemzetünk 
megmaradását.

Hangsúlyozta: „Értékrendünk 
hitünkön, hagyományainkon 
alapul és nem engedhetjük meg, 
hogy ezek helyét átvegye a ma 
Európa szerte tapasztalható ni-
hil, a birtoklás talmi élménye. 
Ragaszkodnunk kell hagyomá-
nyos értékeinkhez, nemzeti ön-
állóságunkhoz, kulturális örök-
ségünkhöz, a családi közösségen 
alapuló társadalom víziójához. 
Hosszú távon is biztonságos jö-
vőképet kell alkotnunk, melyben 
nem áldozzuk fel unokáink eljö-
vendő évszázadait a pillanatnyi 
élvezetekért.”

Zárásként úgy fogalmazott, au-
gusztus 20-án egy több mint ezer 
éve élt magyar uralkodó és máig 
kiható életműve, államiságunk 
előtt tisztelgünk. Ha erre az évez-
redre úgy tekintünk, mint egy mú-
zeumi tárgyra, magunkat csapjuk 
be és tévúton járunk, ám amint 
jövőnk biztosítékát szemléljük, fel 
tudunk nőni a feladathoz.

Az ünnepség – melyen közre-
működtek a Bukovinai Székelyek 
Szekszárdi Egyesületének tagjai 
és a Magyar Nemzeti Rézfúvós 
Kvintett – koszorúzással zárult. 
Szent István király szobránál a 
város elöljárói, intézményveze-
tők, egyesületek képviselői és 
polgárok helyezték el az emléke-
zés virágait.

A nap zárásaként Geszti Pé-
ter adott ízelítőt életművéből, a 
Rapülők, a Jazz+Az és a Grin-
go Sztár zenekarok slágereiből 
a Béla király téren. A koncertet 
követően színpompás, zenére 
komponált tűzijátékban gyö-
nyörködhetett a közönség.  S. V.

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Augusztus 26-tól augusztus 30-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04448)

MENÜ Augusztus 26. Augusztus 27. Augusztus 28. Augusztus 29. Augusztus 30.

„A”
1150 Ft

Tárkonyos 
csirkeragu 

leves

Paradicsom-
leves Karfiolleves Sajtkrémleves Kertészleves

Mákos guba,
vaníliaöntettel

Halrudacska,
párolt rizs,

tartármártás

Borsos
tokány,
tészta

Zöldborsó 
főzelék,
rántott

csirkecombfilé

Rakott 
burgonya,

savanyúság

„B”
1150 Ft

Tárkonyos 
csirkeragu 

leves

Paradicsom-
leves Karfiolleves Sajtkrémleves Kertészleves

Fűszeres 
csirkeszárny,
balzsamos 

bulgursaláta

Hawaii 
csirkemell,
kemencés 
burgonya

Quesadilla 
sajttal,

friss salátával,
joghurtos 
öntettel

Fokhagymás 
sertéstarja,

bugaci saláta

Zúzapörkölt,
tészta,

káposztasaláta

Napi
ajánlat
1050 Ft

Rántott
sertésborda,

tepsis
burgonya,

savanyúság

Rántott
sertésborda,

tepsis
burgonya,

savanyúság

Rántott
sertésborda,

tepsis
burgonya,

savanyúság

Rántott
sertésborda,

tepsis
burgonya,

savanyúság

Rántott
sertésborda,

tepsis
burgonya,

savanyúság

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Roston
csirkemell,

krémes
sült céklával

Roston
csirkemell,

krémes
sült céklával

Roston
csirkemell,

krémes
sült céklával

Roston
csirkemell,

krémes
sült céklával

Roston
csirkemell,

krémes
sült céklával

GÉPMESTER

A Szekszárdi Nyomda Kft.
keres férfi munkatársat

munkakörbe.

Amit kínálunk:
• 2 műszakos munkarend,
• kiemelkedő bérezés,
• munkaruházat,
• vidékieknek munkába járás támogatása,
• hosszú távú, stabil munkalehetőség.

Önéletrajzokat elektronikus úton
kérjük a következő e-mail címre

megküldeni: 
bacsjozsef@szekszardinyomda.hu

(04468)

Társastánc tanfolyam felnőtteknek

szeptember közepétől

19:30 órától 21:00 óráig
Tánctanár: Orbán Ferenc

Telefon: +36–20/980–77–52
http://www.gemenctancsportegyesulet.hu (04467)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

e-mail: honti@honti.hu

(04464)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és 
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémipa-
rigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/



6 72019. augusztus 25. 2019. augusztus 25.

Augusztus 18-ai rejtvényünk megfejtése: Rubik Ernő, bűvös kocka
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bitai Tibor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 29-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Jézus így válaszolt nekik: Én va-
gyok az élet kenyere: aki énhoz-
zám jön, nem éhezik meg, és aki 
énbennem hisz, nem szomjazik 
meg soha.”  (János 6:35)

Augusztus 20-án délelőtt jelentős 
létszámban érkezett az ünneplő 
gyülekezet a szekszárdi belvárosi 
templomba az ünnepi megemlé-
kezésre és az új kenyérért való há-
laadás alkalmára. Jól tesszük, ha e 
nemzeti ünnepünkön, sőt az év min-
den napján is hálát adunk mennyei 
Édesatyánknak a kenyérért, hogy 
bőven jut belőle az asztalunkra, és 
nem kell szükséget látnunk.

A híradások szerint a legfonto-
sabb kenyérgabonánkból, az őszi 

búzából idén több, mint ötmillió 
tonna termett. Ez a mennyiség 
bőven fedezheti a hazai szükség-
leteket, ezért csak hálaadással tar-
tozunk a Mindenhatónak!

Soha ne feledjük azonban, 
hogy az emberi lélek éhségét, 
szomjúságát csak a mennyei ke-
nyér, a mennyei erőforrás: Jézus 
Krisztus csillapíthatja! Az emberi 
lélek boldogsága, öröme, békessé-
ge a mennyei tápláléktól függ, 
ami a Jézus Krisztussal való kö-
zösség, kapcsolat, az Ő mindenek 
felett való üzenete, beszéde, a 
Biblia kijelentése. Ezért mond-
ta: „Én vagyok az élet kenyere”, 
valamint: „Nemcsak kenyérrel él 
az ember, hanem minden igével 

is, ami Isten szájából származik” 
(Máté 4:4).

Életünk, testünk egy rozoga fu-
tóműhöz hasonlítható, ami hamar 
erejét és lendületét veszti a mennyei 
erőforrás nélkül. Egyesek szerint az 
ember élete Jézus Krisztus nélkül 
úgy néz ki, mint egy gépkocsi – mo-
tor, váltó és kardántengely nélkül. 
Milyen messzire juthat egy gépkocsi 
motor és erőátviteli berendezések 
nélkül? Legfeljebb a szakadékba – 
hátszél segítségével. Sajnos, sok is-
merősöm élete így néz ki, mivel nem 
ismerik a mennyei kenyér jó ízét, és 
nem is élnek vele – vagyis nincs kap-
csolatuk a mennyei erőforrással.

Pedig Pünkösd óta a Szentlélek 
által mindenki számára tapaszta-

lati valóság lehet, hogy: „Nem a 
félelem Lelkét adta nekünk Isten, 
hanem a mennyei erő, szeretet és 
józanság Lelkét”. Mindannyian 
betelhetünk vele, ha befogadjuk, 
ha magunkhoz vesszük.

Jézus világosan fogalmaz: „az én 
beszédeim: Lélek és élet” (Jn 6:63). 
A kenyér erőforrást jelent, ezért 
minden nap magunkhoz vesszük, 
akár többször is. Ugyanígy alkal-
mazhatjuk a mennyei kenyeret is. 
Ne hagyjuk kárba veszni! Vegyük 
magunkhoz mindennap Megváltó 
Urunk szeretetét, gondviselő kegyel-
mét, bocsánatát, mennyei üzenetét! 
„Krisztus beszéde lakozzék bennetek 
gazdagon!” (Kolossé 3:16). 

Fodor Péter baptista lelkipásztor

Növénytermesztés: alkalmazkodni kell a klímaváltozáshoz
Bíznak az áremelkedésben a 
szekszárdi és megyei gazdák, 
aki tudta, betárolta a termé-
nyét – értesültünk Vendégh 
Edittől, a Nemzeti Agrárgaz-
dasági Kamara (NAK) Tolna 
megyei elnökétől az aratás 
kapcsán.

Amint kiderült, a csapadékhi-
ány már az őszi talajelőkészíté-
seknél, vetéseknél problémákat 
okozott. Az augusztusban el-
vetett gabonatáblák viszonylag 
egyöntetűen keltek, azonban 
a későbbiek igen egyenetlen 
képet mutattak. Az őszi kalá-
szosok vetése sem alakult ked-
vezőbben: a fejlődő növényeket 
megviselte a csapadékhiány, a 
kijuttatott fejtrágyák nem hasz-
nosultak megfelelően, a kelés 
elhúzódott.

A téli csapadékhiány, a hosszú, 
száraz időszak kedvezőtlenül 

befolyásolta az őszi vetéseket. 
Ezen károkat már a csapadékos 
május sem tudta kompenzálni. 
A gondokat csak tetézték a for-
ró napok, a párás időjárás a nö-
vénybetegségeknek – zömmel 
a gombásodásnak – kedvezett. 
Ahol a védekezést nem tartották 
kellőképp szem előtt, minőségi 
problémákkal szembesülhetnek 
a gazdák. A bajok azonban kö-
zel sem olyan súlyosak, amint azt 
előzőleg feltételezték.

Megyei viszonylatban a ter-
mésátlag hektáronként 6 ton-
na feletti, ám az egyes térségek 
eredményei igen eltérőek. A 
mind nagyobb területen vetett 
hibrid búzák magas termésátla-
got produkáltak, ezek minősége 
azonban elmarad a fajtabúzák-
tól. Ezért, valamint a kedvezőt-
len időjárás okán idén markán-
sabb takarmánybúza termést 
könyvelhettek el a helyi gazdák.

A gondok mellett pozitívu-
mokról is beszélhetünk: az őszi 
árpából például megyénk orszá-
gos első a hektáronkénti 6,58 
tonna eredménnyel. Az őszi 
búza és repce „fronton” sem 
panaszkodhatunk, hiszen előb-
biből 6,16 tonna, míg utóbbiból 
3,3 tonna termett hektáronként.

A termények árai is változó 
képet mutatnak: az őszi árpa 
tonnájáért 44–45 ezer forintot 
adnak, az őszi búza tonnán-
ként 48–52 ezer forintot kóstál. 
A repce ugyanakkor 116–120 
ezer forintba kerül tonnánként. 
Vendégh Edit hangsúlyozta, a 
gazdák bíznak az árak emelke-
désében, így aki tudta, betárolta 
terményét.

Az időjárás szeszélyessé-
ge miatt a termelők a jövőben 
kénytelenek lesznek olyan in-
tézkedéseket hozni, amelyekkel 
enyhíthetik a klímaváltozás ne-

gatív hatásait – nyomatékosítot-
ta Vendégh Edit. Az agrárium 
– azon belül is a növényterm-
esztés – a globális klímaváltozás 
okozta időjárási szélsőségeknek 
leginkább kitett nemzetgaz-
dasági ágazat. Tolna megye 
klimatikus és talajadottságai 
ugyan kiválóak a hatékony me-
zőgazdasági termelésre, viszont 
az időjárási szélsőségek súlyos 
veszteségeket okoz(hat)nak.

A NAK helyi vezetője sze-
rint a veszteségek megelőzésére 
alapvetően két lehetőség kínál-
kozik: az egyik a klimatikus 
szélsőségeknek jobban ellen-
álló növényfajták nemesítése, 
a másik az új termesztéstech-
nológiai eljárások alkalmazása 
– a vízmegőrző talajművelés, 
a precíziós növénytermesztési 
technológiák alkalmazása és az 
öntözéses gazdálkodás – lehet.  
 Gy. L.

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

(04458)

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
(04449)

Zöldség-akció
A Mentálhigiénés Műhely Ön-
kéntes Nyugdíjas Tagozatánál 
téli tárolásra alkalmas burgo-
nya, vöröshagyma, lilahagy-
ma és céklarépa kedvezményes 
áron megrendelhető. Előjegy-
zés kedden és pénteken, 8:00 
és 10:00 óra között a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
mozi melletti irodájában, vagy a 
06–20/415–4867-es telefonon. 

Szeretettel várnak minden 
kedves nyugdíjas és nagycsalá-
dos megrendelőt!

Óvodavezető kapta idén a Horváth Károly-díjat
Kenyérszenteléssel vette kez-
detét a hagyományos újvá-
rosi, augusztus 20-i ünnep az 
államalapító királyunkról el-
nevezett Szent István házban.

A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör rendezvé-
nyén az idén is rövid köszöntőt 
mondott Ács Rezső polgármes-
ter, akit dr. Haag Éva alpolgár-
mester és több önkormányzati 
képviselő is elkísért az ünnep-
ségre. Kárász Gábor káplán 
áldotta meg és a polgármester 
szegte meg az életet is jelképe-
ző új kenyeret, amiből ott azon 
melegében mindenki (v)ehetett.

Beszédében a város első 
embere Szent István mai is 
érvényes értékrendjéről szólt 
kiemelve, hogy a megmaradás-
ról szóló magyar érdeket úgy 
szolgálta egyik legnagyobb ki-
rályunk, hogy az együtt járt a 
haladással, a fejlődéssel.

– Gondoljunk csak bele: több 
népcsoport, amely ezer évvel 
ezelőtt még létezett, de istváni 

kvalitású vezéregyéniség hiá-
nyában az idők folyamán eltűnt, 
beolvadt, ma már szórványok-
ban sem létezik. Abban, hogy a 
magyarság megmaradt, van jö-
vőképünk, abban Szent István 
kiemelkedő történelmi érdemei 
elvitathatatlanok” – emelte ki 
beszédében a polgármester.

Az újváros néhai neves es-
peres plébánosáról, Horváth 
Károlyról elnevezett kitüntető 
díjat minden évben egy olyan 

személynek ítéli oda a társaskör 
vezetése, aki közösségi munká-
jával hosszú ideje segíti a civil 
szervezet életét. Az elismerést 
idén Szilyné Simon Ágnes 
óvodavezető vehette át.

– A Szent Rita Katolikus 
Óvoda olyan színvonalas, ér-
zelmeket megindító karácsonyi 
műsorral lep meg bennünket 
minden évben, ami felejthetet-
len adventi élményt nyújt idős 
tagjaiknak – indokolta a döntést 

Gyurkovics János, a társaskör 
világi elnöke, miközben a vetí-
tőn a korábbi évek adventi mű-
sorainak képkockái peregtek.

– Nevelési programunk része, 
hogy a liturgikus ünnepeket „mé-
lyebben átvesszük” a gyerekekkel. 
Olyan koncentrációt, szellemi 
erőfeszítést, pszichés állóképes-
séget igényel a feladat nagycso-
portosainktól, ami talán iskolás 
korban lehet elvárás, ezért mi is 
kíváncsian várjuk a megfelelést, 
a hatást. Nekünk is nagy élmény 
volt az előadások után a boldog 
kisgyerekeket, szülőket, nagy-
szülőket látni. A könnyes szemek 
számunkra is megindítóak voltak 
– osztotta meg lapunkkal élmé-
nyeit az új Horváth Károly-díjas. 
Szilyné Simon Ágnes elárulta, az 
a fogadtatás, amiben itt részesül-
nek, azok a kis ajándékok, amiket 
itt kapnak a gyerekek, nekik is na-
gyon jól esnek.

Zárásként a társaskör egy fi-
nom vadpörkölttel vendégelte 
meg az augusztus 20-i ünnepség 
résztvevőit. B. Gy.
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Fiatalokkal, az NB II-ben indul az FGKC
A női kézilabda NB II dél-nyu-
gati csoportjában indul a 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
együttese, amely – néhány 
rutinos játékossal kiegészít-
ve – a bajnoki címet nyert 
ifjúsági csapatát küldi harcba 
a 2019/2020-as szezonban.

Az elmúlt idényben a NB I/B 
Nyugati csoportjának tizenegye-
dik, kieső helyén zárt az FGKC. 
Ennek ellenére – bízva az eset-
leges visszalépésekben – a szek-
szárdi klub a másodosztályú 
bajnokságra adta be nevezését. A 
szövetség Szakmai- és Versenybi-
zottsága azonban nem fogadta el 
a Fekete Gólyák NB I/B-s neve-
zését, így az együttes a következő 
szezonban az NB II-ben indul.

Tabajdi Ferenc, az FGKC veze-
tőedzője elmondta, a felnőtt NB 
II-es bajnokság induló gárdát 
az előző idényben aranyérmet 
nyert ifjúsági együttes és néhány 
rutinos játékos alkotja majd.

Az NB II dél-nyugati cso-
portjában a Szekszárd mellett az 
előző kiírás tízedik helyezettje, 
a Tolna KC, illetve a sereghajtó 
Tamási KC is szerepel majd a ti-
zenkét csapatos bajnokságban. 
Ezzel együtt az is eldőlt, hogy 
a bajnokságot nyert ifjúsági 
csapat, valamint az ezüstérmes 
serdülő együttes marad a máso-
dosztályban.

– Ha az ifisták az NB I-ben, 
a serdülők az NB I/B-ben, míg 
a felnőttek az NB II-ben ver-
senyeztek volna, három helyre 
kellett volna utaztatni a csapa-
tainkat, ez pedig logisztikailag 
megoldhatatlan lett volna – in-
dokolta a döntést Tabajdi Ferenc. 
A szakvezető hozzátette, eddig 

annyi biztos, hogy Ambrus Kin-
ga, Fehér Tímea, Nagy Szilvia, 
Reisch Gabriella és Tóth Barbara 
marad a csapatnál, míg a Szek-
szárdon nevelkedett Kapás Tekla 
Kunszentmiklósról tér vissza. A 
Fekete Gólyák szeptember 14-
én, a Tungsram SE otthonában 
kezdik az idényt.   Forrás: fgkc.hu
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(04463)

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.
Nyitva tartás: H–P. 08:00 – 16:00 óráig

Telefon: +36–74/319–593
Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

SCHOLL – BERKEMANN
nyári termékek

30% kedvezménnyel,
a készlet erejéig.

Szekszárdi cég keres 1 fő férfi munkaerőt, 
azonnali kezdéssel. 

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

pesség. Targoncavezetői engedély előny.
ÉRDEKLŐDNI:

20/2555–860 vagy 30/600–4525(0
44

62
)

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

61
)

Tizenkét arany a szenior ob-ról
Tizenkét bajnoki cím és 24 
további dobogós helyezés a 
mérlege a Szekszárdi Szenior 
AC sportolóinak a Budapes-
ten megrendezett Szenior 
Atlétikai Bajnokságon.

A júliusi versenyen nagy me-
zőnyök gyűltek össze minden 
számban. A szekszárdi sporto-
lók 12 bajnoki cím, 15 ezüst- és 
9 bronzérem mellett további ér-
tékes helyezéseket szereztek.

A legeredményesebb verseny-
zőnek a három aranyérmet be-
gyűjtő Honti József (M70) bizo-
nyult, míg Melegh Imre (M75), 

Bucsányi Kálmán (M70) és 
Szász Ferencné (W65) egyaránt 
két-két bajnoki címet szerzett.

A szekszárdi bajnokok: Nők, 
100 m: 1. Szász Ferencné (W65). 
200 m: 1. Szászné (W65). Kala-
pácsvetés: 1. Bárdos E. (W70). 
Férfiak, 100 m: 1. Melegh Imre 
(M75). 5000 m: 1. Reisch József 
(M65). 80 m gát: 1. Honti József 
(M70). Magasugrás: 1. Honti J. 
(M70). Távolugrás: 1. Honti J. 
(M70) és Melegh I. (M75). Disz-
koszvetés: 1. Bucsányi Kálmán 
(M70). Gerelyhajítás: 1. Bucsá-
nyi K. (M70). Kalapácsvetés: 1. 
Kasziba Szilveszter (M55).  SZV

Az NB I/B Nyugati-csoport-
jában bajnoki címet szerzett 
ifisták (képünkön) 19 győze-
lemmel zárták a szezont, öt 
egységet verve a második he-
lyezett Szombathelyre. A szek-
szárdiak 667 találatig jutottak, 
ebből a gólkirálynői címet 
szerzett Bíró Fanni egymaga 
235-öt szerzett.

A bajnokcsapat tagjai: Ba-
lázs Kitti, Bencze Dóra, Biró 

Fanni, Farkas Korinna, Fejős 
Adrienn, Feri Daniella, János 
Lili, Kocsis Anita, Kutasi Sára, 
Mendi Martina, Réz Réka, 
Szalai Szonja, Szolnoki Nóra, 
Szücs Edina, Szücs Réka.

Az FGKC serdülő csapata 
ezüstérmet szerzett a Nyuga-
ti-csoportban, míg az U13-as 
gárda megnyerte a Csiszár 
László régió küzdelmeit.

Sporthírek
Íjászat. Az elmúlt szombaton 
Grand Prix és ob-kvalifiká-
ciós verseny zajlott Marcali-
ban, amelyen az Alisca Nyi-
lai Íjász Egyesület sportolói 
közül Wehovszky Kíra Tícia 
és Bencze Gábor is aranyér-
met szerzett. Utóbbi a viadal 
zárásaként rendezett Liga 
csapatversenyen tagja volt a 
győztes gárdának.

Ugyanezen a napon zaj-
lott Siklóson is egy verseny, 
melyen Müller Olivér első 
helyezést ért el – és a legtöbb 
pontot elért versenyző díját 
is megkapta –, Foray Robin 
Máté pedig a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel.

Labdarúgás. Három fordu-
lót követően 3 ponttal az NB 
III Közép-csoportjának 11. 
helyén áll a Szekszárdi UFC. 
Dienes Pál edző csapata a 
pécsi szezonnyitón elszen-
vedett vereséget (4–0) kö-
vetően hazai pályán javított: 
Kesztyűs és Arena góljaival 
2–1-re nyert a Dunaharaszti 
ellen. Az elmúlt fordulóban 
aztán újra gólképtelen volt 
az UFC, amely 2–0-ra ka-
pott ki a Dabas otthonában. 
A szekszárdiak vasárnap dél-
után (kezdés 17:00 órakor) a 
Dunaújvárost fogadják.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

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

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

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

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

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart fo-
gadóórát.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László  
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

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

„Orgonapont 2019” hang-
verseny. Közreműködnek: Tóka 
Ágoston (orgona, Fisher Annie 
ösztöndíjas), a Pécsi Vonósok. 
Vezényel: Győri Kornél.
Műsor: P. Locatelli: c-moll 
concerto; J. K. Kerll: „Kakukk” 
– capriccio; Händel: F-dúr 
(„A kakukk és a csalogány”) 
orgonaverseny, No. 13.; „Ka-
kukk-Scherzo” – Improvizáció; 
Mozart: C-dúr templomi szon-
áta, K336.

Jegyár: 2.900,- Ft.

2019. Szeptember 3. (kedd) 
14:00 – Bödő terem
Barangolások Ázsiában című 
egészségvédő előadás

Előadó: Holló Eszter. Szer-
vező: Mentálhigiénés Műhely 
Nyugdíjas Tagozata. 

A belépés díjtalan.
 
Országos Foltvarró Fesztivál
Országos Foltvarró Fesztivál 
Szekszárdon, a Magyar Folt-
varró Céh 30 éves évfordulója 
alkalmából szeptember 6. és 8. 
között. Kiállítások a kulturá-
lis központban, a Művészetek 
Házában, a Garay gimnázium 
dísztermében, a Megyeházán, a 
PTE KPVK campusán, a Belvá-
rosi Kávéházban, a Református 
Gyülekezeti Házban és a Sca-
rabeus Rendezvényteremben. 
A foltvarrás kellékei a piactéri 
Placc közösségi térben.

A fesztivál ünnepélyes meg-
nyitója, pályázati eredmények is-
mertetése, díjkiosztó szeptember 
7-én, szombaton 11:00 órakor a 

Babits Mihály Kulturális Központ 
Színháztermében.

Színházi évad 2019/20
A Múzsa, az Orfeum és a Pódium 
bérletekre új bérleteseink 2019. 
augusztus 18. (vasárnap) 14 órá-
tól szeptember 8. (vasárnap) 20 
óráig válthatják meg bérleteiket.

Bérletárak a 2019/20-as színházi 
évadra: Múzsa és Orfeum bérlet (I. 
hely: 14.000,- Ft, II. hely: 13.000,- 
Ft, III. hely: 12.000,- Ft). Szabad-
jegy: I. hely: 3.800,- Ft, II. hely: 
3.500,- Ft, III. hely: 3.300,- Ft.

Pódium bérlet (előadások a 
Rendezvényteremben) 5.300,- Ft, 
szabadjegy 2.000,- Ft.

Jegyek vásárolhatók a Babits 
Mihály Kulturális Központ jegy-
pénztárában, valamint a www.
jegy.hu oldalon. Bérletárusítás a 
jegypénztárban, a hét valameny-
nyi napján 14:00 és 20:00 között.

AGÓRA MOZI
Augusztus 25., vasárnap

15:00 | Mancs őrjárat
17:00 |  Családi vakáció  

– Irány Ibiza!
19:30 |  Volt egyszer egy  

Hollywood

Augusztus 26., hétfő  

– augusztus 28., szerda

17:00 |  Családi vakáció  
– Irány Ibiza!

19:30 |  Volt egyszer egy  
Hollywood

Augusztus 29., csütörtök 

– augusztus 31., szombat  

15:00 | Mancs őrjárat
17:00 | A bűn királynői
19:30 | Aki bújt

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

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

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

A kisosztásról itézményünk gondoskodik.
„Tegyük szebbé a tanévkezdést.”

Pályázati felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Ciklámen 
Tourist Idegenforgalmi Zrt. 
támogatásával és A Tehetsé-
gekért Alapítvány közreműkö-
désével, „Tanulj, hogy boldo-
gulj!”elnevezéssel pályázatot 
ír ki általános iskolák felső ta-
gozatos tanulói számára tanul-
mányi ösztöndíj elnyerésére.

1. A pályázat célja:
A pályázat célja alapfokú nevelé-
si-oktatási intézmény felső tagoza-
tán (5–8. évfolyamon) tanuló, ki-
emelkedő tanulmányi eredménnyel 
rendelkező, vagy egyes tanulmányi 
és művészeti területen tehetséges, 
a tudás megszerzésében, a további 
fejlődésben motivált gyermekek 
tanulmányi ösztöndíj program ke-
retében történő támogatása. 

Az ösztöndíj olyan tanulókat 
kíván támogatni, akiknek családja 
a tanuló tanulmányi előmenetelét, 
tehetségének kibontakoztatását 
anyagi lehetőségei miatt nem vagy 
csak igen korlátozott mértékben 
tudja segíteni, biztosítani.

2. Az ösztöndíj forrása: 
Az ösztöndíjat a Ciklámen Tou-
rist Idegenforgalmi Zrt. a Szek-
szárd, Széchenyi utca 40. szám 
alatt működő valutaváltó üzleté-

nek (Correct Change) nyereségé-
ből biztosítja.

3. Az ösztöndíj mértéke és folyó-
sításának módja:
Az elnyerhető ösztöndíj összege 
havi 10.000,- Ft, melyet a támo-
gató egy tanéven keresztül, 2019. 
szeptember 1. napjától 2020. au-
gusztus 31. napjáig biztosít. 

Az ösztöndíjat a nyertes pá-
lyázó negyedévente, három havi 
díjat (30.000,- Ft) egy összegben, 
utólag kapja meg a pályázatában 
megadott bankszámlaszámra tör-
ténő utalással. 

A nyertes pályázónak lehető-
sége van az egy éves ösztöndí-
jidőszak leteltét követően újból 
pályázatot benyújtani.

4. Az ösztöndíjjal kapcsolatos 
elszámolás:
A tanulónak az odaítélt ösztön-
díjjal kapcsolatban elszámolási 
kötelezettsége nincs. 

5. Pályázók köre:
Pályázhat minden, Szekszárd Me-
gyei Jogú Város közigazgatási te-
rületén működő általános iskola 
5–8. évfolyamos tanulója. 
A pályázatot a tanulónak kell be-
nyújtania a szülő, törvényes kép-
viselő aláírásával.

6. Pályázati feltételek:
Támogatásban az a pályázó része-
sülhet, aki a pályázati kiírásnak ma-
radéktalanul megfelelő pályázatot 
nyújt be és valamennyi szükséges 
mellékletet csatolja ahhoz.

A pályázat keretében a tanuló-
nak egy „Tanulói önéletrajzot” 
kell benyújtania, amelyhez csa-
tolni kell az alábbiakat:
1.  pályázati adatlap (a tanuló az 

iskolában kérheti vagy a www.
szekszard.hu oldalon elérheti),

2.  az osztályfőnök tanulóról írt 
jellemzése, 

3.  a nevelőtestület támogató 
nyilatkozata. 

A „Tanulói önéletrajz” mutassa 
be a tanuló
1.  életkörülményeit, családi hátterét, 
2.  eddig elért iskolai, művészeti és 

sporteredményeit, 
3.  hobbiját, érdeklődési körét, 
4.  a jövőjével kapcsolatos elkép-

zeléseit, valamint
5.  azt, hogy az elnyerni kívánt 

ösztöndíjat milyen célra tervezi 
felhasználni. 

7.  A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hiva-
tala Humánszolgáltatási Igazgató-
ságának Humán Osztályához kell 
benyújtani személyesen vagy postai 
úton (7100 Szekszárd, Béla király 
tér 8.).
8.  A pályázat benyújtásának ha-

tárideje: 2019. szeptember 23.

9.  A pályázat közzétételének helye:
•  Szekszárd Megyei Jogú Város 

Önkormányzatának hivatalos 
honlapja (www.szekszard.hu)

•  Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának szolgáltató 
lapja (Szekszárdi Vasárnap)

•  A pályázati kiírást megkapja vala-
mennyi szekszárdi általános iskola.

10.  A pályázat elbírálásával kap-
csolatos információk:

A tanulmányi ösztöndíj pályáza-
tokat A Tehetségekért Alapítvány 
kuratóriuma bírálja el Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányza-
ta Közgyűlésének Humán Bizott-
sága, valamit a Ciklámen Tourist 
Idegenforgalmi Zrt. tulajdonosai 
véleményének kikérésével.
11.  A pályázat elbírálásának ha-

tárideje:
A pályázatok elbírálására a be-
nyújtási határidőtől számított 
30 napon belül kerül sor. 

A pályázatok eredményéről az 
elbírálástól számított 8 napon 
belül a Polgármesteri Hivatal 
Humánszolgáltatási Igazgatósá-
gának Humán Osztálya értesítést 
küld a pályázók, valamint – nyer-
tes pályázók esetében – az érintett 
általános iskola részére.

A tanulmányi ösztöndíj pályá-
zattal kapcsolatosan információt 
dr. Horváth Annamária oktatási 
referens nyújt a 74/504–174-es 
telefonszámon.  SZMJV

Almavásár
A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Területi Nyugdíjas Alap-
szervezete és a Szekszárdi Nyugdí-
jasok Területi Érdek-
szövetsége értesíti 
tagjait, valamennyi 
nyugdíjast és nagycsa-
ládost, hogy ked-
vezményes áron 
továbbra is rendel-
hető téli tárolásra alkalmas alma 
(golden, idared, jonagold).

Megrendelést augusztus 26-
tól augusztus 31-ig vesznek 

fel a Vöröskereszt székházában 
(7100 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 
1.), naponta 8:00 és 10:00 óra 

között (tel: 06–70/933–
8361), valamint a 
Nyugdíjas Területi 
Érdekszövetségnél 

(7100 Szekszárd, 
Hunyadi u. 4.) 

hétfőn és csütörtö-
kön, 8:00 és 10:00 óra között.

A szállításról külön hirde-
tésben tájékoztatják a megren-
delőket!
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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 (04459)

KIÁRUSÍTÁS
augusztus 29-ig

Egyes ruházat és lábbelik

akár 50–70% engedménnyel!

VB SPORTBOLT 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47. • Tel.: 20/9269–535
Az engedmény készpénzfizetés esetén, a megjelölt termékekre, a készlet erejéig érvényes!

(04457)

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!

(04452)

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  (04454)


