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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Színházi évad
Igazi kulturális csemegét tar-
togat a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ következő színházi 
évadra. Federico Garcia Lorca 
és John Updike darabjai is lát-
hatóak lesznek 2018/2019-ben, 
de opera előadásokra is jegyet 
válhatunk.
 → 3. oldal

Járdaépítés
Mintegy két és félezer négy-
zetméteren, 90 millió forintos 
költséggel újít fel és épít járdá-
kat az önkormányzat a Jövőnk 
Energiája Térségfejlesztési Ala-
pítvány (JETA) támogatásával 
és saját költségvetése terhére 
Szekszárdon.
 → 3. oldal

Állampolgárok
Joachim és Andreas Koch, a 
JAKO cégcsoport német ügy-
vezetői évek óta Szekszárdon 
élnek, itt alapítottak családot. 
Augusztus 7-én egy nagyobb 
család tagjai lettek: Ács Rezső 
polgármester előtt magyar ál-
lampolgársági esküt tettek.
 → 6. oldal

Európa trónján
Három érmet szereztek a Szek-
szárdi Kajak-Kenu SE ifjúsági 
sportolói a horvátországi ma-
raton Európa-bajnokságon. A 
Metkovciban rendezett viada-
lon a Mercz Marcell–Horváth 
Ádám kajak páros a kontinens 
legjobbja lett.
 → 13. oldal
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Az utolsó simításokat végzik 
a Jókai és Csokonai utcák 
közötti területen (volt Tam-
bov lakótelep) található jár-
dák megújításán, mely min-
den időjárási körülmények 
között biztosítja a biztonsá-
gos közlekedés feltételeit.

A színházi évad kezdetéig is 
sok program várja a szekszár-
diakat. Augusztus 20-án, az 
Államalapítás ünnepén hagyo-
mányosan szentmisével veszi 
majd kezdetét az egész napos 
program. A Béla király téren 
a gyerekeket játékpark várja, 
10 órakor indul a felvonulás 
a Szent István szoborhoz. Este 
a Virtus Tánc-cirkusz óriásai 
szórakoztatják majd a nézőket.

Egy héttel később, a Város 
Napja alkalmából kétnapos 
rendezvénnyel várják a város-
lakókat. A gyerekek többek kö-
zött Városismereti Vetélkedőn 
mutathatják meg, mit is tud-
nak a lakóhelyükről. Este pedig 
– a színpadi fellépők mellett – 
ismét útjára indul a népszerű 
Zseblámpás Kalandtúra, ezút-
tal a Törökfürdő titkára derít-
hetnek fényt az érdeklődők.

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 12. (vasárnap) – Klára, Letícia
Klára: latin eredetű; jelentése: világos, fényes, ragyogó, híres, kitűnő, jeles.
Letícia: latin eredetű; jelentése: öröm, vidámság, szépség, kellem, báj.

Augusztus 13. (hétfő) – Ipoly, Ince
Ipoly: görög eredetű; jelentése: a lovakat kifogó.
Ince: latin eredetű; jelentése: senkinek sem ártó.

Augusztus 14. (kedd) – Marcell, Maximilián
Marcell: latin eredetű; jelentése: Mars istenhez tartozó, neki szentelt.
Maximilián: latin eredetű; jelentése: nagy növésű, magas.

Augusztus 15. (szerda) – Mária
Mária: héber-görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Augusztus 16. (csütörtök) – Ábrahám, Rókus
Ábrahám: héber eredetű; jelentése: a tömeg, a sokaság atyja. 
Rókus:  germán-latin eredetű; jelentése: kiált, üvölt.

Augusztus 17. (péntek) – Jácint, Arika
Jácint: görög-latin eredetű; jelentése: a virág neve. 
Arika: a török eredetű Réka alakváltozata.

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 12.
(vasárnap)

Augusztus 13.
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Augusztus 14.
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Augusztus 15.
(szerda)

Augusztus 16.
(csütörtök)

Augusztus 17.
(péntek)

Augusztus 18.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Defibrillátor a sportközpontban
Újraélesztő készülékkel gaz-
dagodott a Szekszárdi Sport-
központ. A mobil készüléket 
szükség esetén nem csak a 
sporttelep területén, de a vá-
rosi rendezvényeken is tud-
ják majd használni.

A mintegy 400 ezer forint értékű 
defibrillátort a Magyar Labda-
rúgó Szövetség pályázata segít-
ségével szerezték be, a városnak 
pedig mindössze 40 ezer forint 
önrésszel kellett hozzájárulnia – 
mondta el július 5-én Ács Rezső 
polgármester a Szekszárdi Csa-
ládbarát Strand- és Élményfür-
dőben tartott sajtótájékoztatón.

Mint azt a városvezető tudatta, 
lényeges, hogy a különböző városi 
rendezvényeken, sporteseménye-
ken lévők biztonságban érezzék 
magukat. Ezen kívül bizonyos 
sporteseményeken előírás, hogy 
legyen újraélesztő eszköz, ezért 
is rendkívül fontos a defibrillátor 
megléte. Az újraélesztőt a sport-
csarnok portáján helyezik el, de az 
eszköz mobil, így bármely olyan 
rendezvényre el tudják vinni, ahol 
szükség lehet rá.

Ács Rezső arról is szólt, hogy 
a Sportközpont területén tudo-
mása szerint még sosem volt 
szükség újraélesztő készülék 

használatára, ám előre kell gon-
dolkodni és ez a berendezés 
plusz biztonságot kínál. Hozzá-
tette, a létrejövő majdani fejlesz-
tések – mint az új sportuszoda, 
az új sportcsarnok és a rekreá-
ciós központ – megvalósulása 
után még többen keresik majd 
fel a sporttelep területét, ezért 
is jó, hogy sikerült beszerezni a 
defibrillátort.

Ugyancsak tudatta, a sze-
mélyzet megkapta a készülék 
használatához szükséges kikép-
zést. Hozzáfűzte, hozzá nem ér-
tők is használhatják a defibrillá-
tort, ugyanis a készülék lépésről 
lépésre részletes tájékoztatást ad 
magyar nyelven az alkalmazás 
mikéntjéről.

Csillag Balázs, a Szekszárdi 
Sportközpont vezetője elmond-
ta, minden műszakban dolgozik 
egy-egy olyan munkatárs, akit ki-
képeztek a készülék használatára. 
Hozzátette, az élményfürdőben 
dolgozó úszómesterek is közéjük 
tartoznak, emellett ők életmen-
tő képesítéssel is rendelkeznek. 
Megosztotta, az Országos Men-
tőszolgálattal való együttműkö-
dés keretében a mentőszolgálat 
munkatársai minden évben tar-
tanak az újraélesztéssel kapcsola-
tos oktatást.   S. V.

A zavartalan betegellátásért
Térítésmentesen biztosít he-
lyiséget a kórház a szekszár-
di Rendelőintézetben arra 
az időszakra, míg az önkor-
mányzat felújíttatja a Kölcsey 
lakótelepen működő két há-
ziorvosi rendelőt.

Újabb állomásához érkezett az 
egészségügyi alapellátást fejlesz-
tő program Szekszárdon. A vá-
ros még az ősszel elkezdi a Köl-
csey lakótelepen található 2-es és 
4-es számú háziorvosi rendelő 
felújítását – mondta el dr. Haag 
Éva alpolgármester július 5-én.

A Rendelőintézetben megtar-
tott sajtótájékoztatón a felújítás 
részleteiről szólva megosztotta: 
a 24,5 millió forintos rekonst-
rukció részeként kicserélik az 
elektromos vezetékeket, az ab-
lakokat, a fal- és padlóburko-
latokat, korszerűsítik a fűtést, 
mellékhelyiséget alakítanak ki a 
mozgássérültek számára és aka-
dálymentesítik az épületet. A 
felújítást várhatóan szeptember-
ben kezdik meg, a munka pedig 
januárban fejeződhet be.

A felújítás ideje alatt is bizto-
sítani kell azonban az ellátás za-
vartalanságát, amihez a kórház-
tól kaptak segítséget. Dr. Haag 
Éva megköszönte dr. Németh 

Csaba főigazgatónak, hogy az 
intézmény térítésmentesen, pon-
tosabban a rezsiköltség megtérí-
téséért cserébe helyet biztosít a 
két körzet számára a Rendelőin-
tézet földszinten található helyi-
ségeiben.

Dr. Németh Csaba elmondta, 
a Rendelőintézet 10. számú he-
lyiségeiben, korábban a tüdő-
gondozó működött, ám az a 
Belgyógyászat épületébe költö-
zött. Ennek köszönhetően tud-
ták felajánlani az átmeneti időre 
a megüresedett helyiségeket, 
ahol a felújítás majdani megkez-
dése után a betegek a korábban 
megszokott időben kereshetik fel 
háziorvosukat.  S. V.

Járdák újulnak meg és épülnek két kilométer hosszban
Mintegy két és félezer négy-
zetméteren újít fel és épít 
járdákat az önkormányzat a 
Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány (JETA) tá-
mogatásával és saját költség-
vetése terhére Szekszárdon.

Járda felújítások és építések kez-
dődtek a megyeszékhelyen, ahol 
2,2 kilométer hosszúságban, 90 
millió forint értékben újulnak 
meg, vagy épülnek járdák. A 
fejlesztésre fordítandó összeg-
ből mintegy 60 millió forint a 
pályázaton elnyert támogatás 
– mondta el Ács Rezső pol-
gármester a még június végén 
megtartott sajtótájékoztatón. 

Hozzáfűzte, a munkálatok egy 
részét már befejezték: a Bródy 
Sándor utcában, a Rozsnyai 
Mátyás utca és Holdfény utca 
közötti szakaszon teljesen új 
járda létesült.

Jelenleg is zajlanak a mun-
kálatok a Széchenyi utca nyu-
gati oldalán, ahol a Várköz 
utca és a Széchenyi utca 53. 
szám közötti szakaszon dí-
szburkolatos járda épül. A 

munkát még az iskolakezdé-
sig befejezik.

Ugyancsak megújul a járda 
a Rákóczi utca keleti oldalán, 
a Mátyás király utca és a Dam-
janich utca közötti szakaszon, 
amelyet a Széchenyi utcához 
hasonlóan térkő burkolattal 
újítanak fel.  S. V.

Különleges kulturális csemegét tartogat az évad
Igazi kulturális csemegét tar-
togat a Babits Mihály Kultu-
rális Központ következő szín-
házi évadra. Federico Garcia 
Lorca, John Updike és Szako-
nyi Károly darabjai is látha-
tóak lesznek a 2018/2019-es 
évadban. Minderről sajtótá-
jékoztatón számolt be Ács 
Rezső, Szekszárd polgármes-
tere és Zsikó Zoltán, a kultu-
rális központ vezetője.

„Színes kínálatból választhatnak 
a nézők, hiszem, hogy minden-
ki megtalálja majd a neki tetsző 
előadást” – mondta Ács Rezső 
az idei színházi évad felhoza-
taláról a kulturális központban 
rendezett sajtótájékoztatón. A 
polgármester kiemelte, ahogyan 
az előző években megszokhatták 
már a szekszárdiak, ebben az 
évben is színvonalas, különleges 
előadások várják majd a nézőket. 
Az Babits színpadán látható lesz 
Federico Garcia Lorca: Berner-
da Alba háza című műve a Spirit 
Színház előadásában.

Az érdeklődők izgulhatnak 
Agatha Christie egyik klasz-
szikusán, a Tíz kicsi négeren is. 
A nagy sikerű „Egyasszony” is 
megelevenedik: Péterfy-Novák 
Éva darabját az Orlai Produk-

ció hozza el Szekszárdra. Wass 
Albert estjével itt lesz Rékasi 
Károly is. Ezek az előadások 
bérlettel tekinthetők meg, illetve 
korlátozott számban – hiszen a 
bérletes előadások évek óta na-
gyon népszerűek – szabadjegyek 
is rendelkezésre állnak majd. A 
Múzsa, az Orfeum és a Pódium 
bérlet megújítására augusztus 
31-ig van lehetőség, új bérletek 
vásárlására pedig szeptember 1. 
és 12. között lesz mód.

A bérletek ára változatlan – 
emelte ki Zsikó Zoltán. A kultu-
rális központ vezetője elmondta, 
a felnőttek számára lesznek bér-
leten kívüli előadások is, többek 
között az Átrium Produkció 

előadásában láthatják majd az 
érdeklődők „Az őrült nők ketre-
ce” című előadást. A gyerekekre 
is gondoltak a Babits Mihály Kul-
turális Központban: három bér-

let közül lehet majd választani. 
Csetlő- Botló Fajankó, Rigócsőr 
Király és egy igazi klasszikus, a 
Kincskereső kisködmön alakjai 
is megelevenednek a színpadon.

Mindezeken túl igazi különle-
gesség is várja a szekszárdiakat 
az évadban – hangsúlyozta Zsi-
kó Zoltán. Mint arról már be-
számoltunk, az „Operát az Ope-
rából” című turné keretében a 
Magyar Állami Operaház négy 
előadást hoz Szekszárdra. Balett 
estet és Puccini gálát is tartogat 
a programsorozat, ráadásul a 
fővárosi jegyárak töredékéért. 
A négy előadásra akár már 4800 
forintért válható bérlet, de egy–
egy estre is vásárolható jegy 
akár már 1500 forintért.  

 M. Wessely Judit
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Több ezer vendég az idei Fürdő Napokon
Ahogy azt már a megye-
székhely és a környék lakos-
sága megszokhatta, idén is 
nagyszabású programmal 
zárta a júliust a Szekszárdi 
Családbarát Strand- és Él-
ményfürdő.

A Szekszárdi Fürdő természete-
sen idén is csatlakozott a Stran-
dok Éjszakája elnevezésű orszá-
gos kezdeményezéshez, amit az 
időjárás sajnos keresztülhúzott, 
így a lenyűgöző vízi tűzijátékot 
péntekről szombatra halasztot-
ták a szervezők.

Fürdő Napok hétvégéjén a fel-
lépők sorát a 30 éve az országot 
járó szekszárdi Holló együttes 
nyitotta – a gyermekek legna-
gyobb örömére. Őket a délután 
során a Ham Ko Ham zenekar 
követte, akik gitáron, zongo-
rán, basszusgitáron, kannán és 
tamburán megszólaltatott au-
tentikus cigányzenéjükkel való-
di örömmuzsikát varázsoltak a 
színpadra.

Vasárnap – a nyár addigi leg-
melegebb napján – teltház kö-
szöntötte Opitz Barbit, a 2016-
os X-Faktor győztesét, valamint 
a mindig pozitív energiákat su-
gárzó Korda György és Balázs 
Klári duóját. 

A koncerteken kívül egy cu-
korka ágyúnak köszönhetően 
számos alkalommal hullott 
édességeső a gyermekekre, a 
legkisebbeket a hétvége során 
ingyenes légvár is fogadta. 

Aki pedig hezitált vol-
na, hogy strandoljon vagy a 
Forma1-et nézze otthon, az 
jól döntött, ha kilátogatott a 
Szekszárdi Fürdőbe, hiszen a 
Magyar Nagydíjat egy óriás ki-
vetítőn követhette az árnyékos 
büfé teraszon.

Júliusban a sportok szerel-
meseinek is kínált programot a 
Szekszárdi Fürdő, hiszen előbb 
strandkézilabda, majd strandröp-
labda tornát rendeztek több csa-

pat részvételével. A nyárnak még 
nincs vége: a Szekszárdi Fürdő 
szeptemberig minden nap várja a 
pihenni, feltöltődni és csobbanni 
vágyó vendégeket.  - rip -

A hagyományokhoz hűen az 
önkormányzat idén is vendé-
gül látta a szekszárdi nagy-
családosokat. Augusztus 4-én, 
szombaton az előzetesen re-
gisztrált 95 családból összesen 
485 fő élt a lehetőséggel, hogy 
ezen a napon ingyenesen ke-
resse fel a strandot, ahol még 
egy üdítőre, illetve lángosra, 
vagy palacsintára is a város 
vendége volt. „Egyfajta gesztus 

és persze segítség is a nagycsa-
ládosoknak” – mondta az ak-
cióról Ács Rezső polgármester, 
aki hozzátette: egy öt-hat fős 
család esetén a strandolás 
8–10 ezer forintos költségét 
vették le most a vállukról, 
amelyet sokan nem engedhet-
nek meg maguknak. A regiszt-
ráltak között nem volt ritka a 
tíz főt meghaladó létszámú 
család sem.

Szekszárdi Nyomda Kft.
FŐKÖNYVELŐT keres

Főbb feladatok, munkák:
•  A számviteli törvény előírásai szerint napi könyvviteli, 

pénzügyi feladatokban való aktív részvétel, valamint 
azok irányítása és ellenőrzése;

•  A cég adóbevallásainak, éves és egyéb hatósági beszá-
molóinak elkészítése;

•  havi, negyedéves, éves pénzügyi kimutatások, jelenté-
sek, zárások, beszámolók elkészítése;

•  Kapcsolattartás a hatóságokkal és a könyvvizsgálat tá-
mogatása;

•  5 fős csapat irányítása;
•  Ügyvezető munkájának segítése riportokkal;
•  A munkaügyi feladatok és folyamatok, bérszámfejtés 

ellenőrzése.

Az álláshoz tartozó elvárások:
•  Számviteli és/vagy pénzügyi diploma vagy egyéb szak-

irányú végzettség;
• Mérlegképes könyvelői végzettség;
• Min. 5 éves szakmai tapasztalat;
•  Kiváló vezetői kompetenciák, min. 3 éves vezetői ta-

pasztalat;
• Nagyfokú munkabírás, terhelhetőség, önállóság.
•  Novitax irodai program ismerete előnyt jelent

Önéletrajzokat kérjük a titkarsag@szekszardinyomda.hu 
e-mail címre elküldeni. (03518)

Közösségépítés az Sz+C Stúdió Kft-nél!
Az építkezés, felújítás mellett 
a csapatépítés is gyerekjáték 
a cégnél! Az idei évben ismét 
több céges rendezvény vará-
zsolta színesebbé az Sz+C Stú-
dió Kft. munkatársainak, illetve 
családtagjainak életét. 

Családbarát munkahelyként az 
Sz+C Stúdió Kft. vezetősége ke-
ményen dolgozik azért, hogy jó 
munkaadók legyenek. Kiemelt 
figyelmet fordítanak a dolgozók 
megbecsülésére, folyamatosan tö-
rekednek a munkatársak képzésé-
re. A csapatépítő programok csa-
ládias, pozitív légkörben zajlanak.

Idén 17. alkalommal rendezte 
meg a cég egy hetes, nyári gyerek-
táborát a munkatársak gyermekei 
és unokái részére. A tábor minden 
napja színes programokat tarto-
gatott. Hétfőn modern táncon, 
mézeskalács díszítésen, és belvá-
rosi idegenvezetésen, kedden ön-
ismeret fejlesztő gyakorlatokon, 

szerdán logikai játékokon, és tai 
chi foglalkozáson, csütörtökön 
önfelszabadító, kreatív játékokon 
vettek részt a gyerekek. A záró 
napon, pénteken a Wosinsky Mór 
Múzeum néprajzi kiállításán, és 
a témához kapcsolódó kézműves 
foglalkozásokon, és az internet 
biztonságos használatáról film-
vetítéssel egybekötött játékos be-
szélgetésen vettek részt. A tábor 
minden évben vidáman, jó han-

gulatban telik, a munkatársak alig 
várják, hogy a gyerekek zsivajától 
legyen hangos újra az épület! 

A Kék Madár Alapítvánnyal való 
együttműködés keretén belül a gye-
rekek étkezése és egyes HR progra-
mok lebonyolítása minden évben az 
Ízlelő étteremben megoldott. 

Július közepén került sor másik 
hagyományos céges rendezvényre, 
az „Építők Napjára”, melyet 2000 
óta minden évben megrendez az 

Sz+C Stúdió Kft. A rendezvény 
megtartására számítanak a munka-
társak, és családtagjaik, mivel van-
nak, akiknek ez jelenti az egyetlen 
nyaralási lehetőséget. Ez az évek 
során az ország több pontján került 
megrendezésre, idén Kiskunmaj-
sa szolgáltatta a helyszínt, ahol a 
kemping motelszobái a szomszé-
dos strandfürdővel kiváló helyet 
nyújtottak a családok számára pén-
tektől vasárnapig. A munkatársak 
kreatív sport-, és szellemi vetélke-
dővel, közös vacsorával, valamint 
strandolással töltötték az idejüket. 
A jó kedv garantált volt!

A dolgozóknak az éves HR ren-
dezvények ingyenesek, a költsége-
ket a cég vállalja magára. Az ilyen 
csapatépítő rendezvények remekül 
szolgálják az élet felpezsdítését, 
előtte a „ráhangolódás” izgatott-
sággal, utána jókedvű emlékezés a 
vicces eseményekre jellemzi a han-
gulatot. A pozitív visszajelzések, 
és a rendezvények sikere minden 
évben megerősíti a vezetőséget ab-
ban, hogy biztosítani kell a rendez-
vények megszervezését!  (03500)
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Szekszárd szülötte, Baka István ma is köztünk él
Koszorúzással egybekötött 
megemlékezést tartottak vá-
rosunk szülötte, Baka István 
költő, műfordító sírjánál az 
alkotó 70. születésnapja al-
kalmából, július 25-én.

Családtagok, barátok, tisztelők 
a Baka István Alapítvány jubi-
leumi rendezvénysorozatának 
részeként hajtottak fejet az alsó-
városi temetőben. Baka István 
sírjánál Ács Rezső polgármes-
ter arra emlékeztetett: városunk 
szülöttét igen fiatalon elragadta 
a halál – csupán 47 év adatott 
számára, hogy elvégezze azt a 
munkát, amelyet neki szánt a 
sors. „Büszkék lehetünk arra, 
hogy Szekszárdról elindulva a 
magyar irodalom nagyjai közé 
emelkedhetett” – húzta alá. A 
polgármester kiemelte: Baka a 
szekszárdiság megtestesítője, 
annak ellenére, hogy élete egy 
jelentős részét máshol töltötte, 
máshol teljesedett ki. Ugyanak-

kor végig ott járt a gondolatai-
ban, hogy ez a város mit adott 
neki. Ács Rezső hangsúlyozta, 
Baka küldetéstudattal bírt, ezért 
– leküzdve a test nehézségeit – 
szelleme egy pillanatra sem pi-
hent meg, nagyszerű életművet 
hagyva hátra. A polgármester 
szerint ugyan e rövid idő nem 
volt elég, hogy tehetségében 
egészen kibontakozhasson, 
mégis büszkék lehetünk rá, 

hogy itt élt köztünk. Arra is 
kitért, a város 2015-ben posz-
tumusz díszpolgári címet ado-
mányozott az alkotónak. „Ez a 
legmagasabb elismerés, amit a 
város a polgárainak nyújthat, 
méltóképp mutatva, hogy Szek-
szárd kiemelten őrzi Baka emlé-
két” – fűzte hozzá. 

Az esemény főszervezője, 
a Baka István Alapítvány ku-
ratóriumának elnöke, Orbán 

György szerint a július 25-i ta-
lálkozó méltó módon igazolta: 
Baka itt van minden sorával, 
gondolatával: jelen időben van 
nekünk. Gondolatiságát tekint-
ve pedig – tette hozzá – sorai-
val üzen: „lapozz föl engem és 
leszek”. Ez igazolódik nap, mint 
nap, amidőn a bakai sorok ke-
zünkbe kerülnek. „Köszönteni 
jöttünk őt, hellyel kínálni” – 
hangsúlyozta a kuratórium el-
nöke.  Gy. L.

Matematika tábor Torockón
A Garay János Gimnázium 
és a kolozsvári Báthory Ist-
ván Elméleti Líceum hosszú 
évek óta ápol jó kapcsolatot, 
s ennek keretében már több 
közös matematika tábort is 
szerveztek – hol erdélyi, hol 
magyarországi helyszínen.

Az idei évben Torockón, gyö-
nyörű környezetben került sor a 
táborra, június végén az EMMI 
támogatásával, és a Nemzeti 
Tehetségprogram keretében. A 
diákokat Straubingerné Kemler 
Anikó matematika-fizika sza-
kos és Bartha István matemati-
ka-informatika szakos tanárok 
kísérték, a résztvevők 9. és 10. 
évfolyamos diákok voltak. A 
kolozsvári iskolából Szilágyi 
Judit és Nagy Örs matematika 
szakos tanárok érkeztek a gye-
rekekkel.

A garays diákok látogatást 
tettek Kolozsvárra is, ahol a 
vendéglátók megmutatták a 

várost és az iskolát. A tábori 
napok során fél nap matemati-
kai foglakozás volt különböző 
témakörökben (logikai felada-
tok, digitális függvényrajzo-
lási feladatok, teljes indukciós 
bizonyítások, differenciálszá-
mítás), a fennmaradó időben 
pedig kirándultak, a környék 
nevezetességeivel ismerkedtek. 

Felmásztak a Székelykőre, ellá-
togattak a Tordai sóbányába és 
Gyulafehérvárra is. A közös sza-
badidős programokon a gyere-
kek ismerkedtek egymással, az 
egyik este még táncház is volt. 
A gyerekek szerint érdekes volt 
összehasonlítani matematikatu-
dásukat, jó volt a közös munka.

 SZV

Az eseményt megelőzte 
Móser Zoltán fotóművész, 
író által hagyományte-
remtő szándékkal szerve-
zett beszélgetés a bonyhádi 
Kép-Tár-Házban, ahol Füzi 
László, Szörényi László, N. 
Horváth Béla és Nagy Gábor 
irodalomtörténészek folytat-
tak eszmecserét a művész 
munkásságáról.

Tíz nappal később már az új 
kormányzót látta vendégül 
az RC Szekszárd tagsága. A 

hódmezővásárhelyi Gondár 
György 17 éve rotarysta, jel-
mondata: „Légy ösztönző, járj 
elől jó példával!”. A kormányzó 
megtekintette a megyeszékhe-
lyen a Rotary Club által támo-
gatott fejlesztéseket is. Gondár 
György elmondta: a 20 éves 
szekszárdi RC nevéhez kiemel-
kedő projektek fűződnek, és dr. 
Sólyom Bódog személyében 
már adott egy kormányzót a 
hazai Rotary mozgalomnak.

Jubileumi charterét tartotta a Rotary Club Szekszárd
A Vármegyeháza kertjében 
álló Rotary-kőnél, majd a 
megyeháza dísztermében 
megrendezett ünnepségen 
a megyeszékhely klubjának 
elnöke és tagjai mellett jelen 
volt Mészáros Zoltán regnáló, 
és több korábbi kormányzó is. 

Az elfoglaltsága miatt távol ma-
radó Ács Rezső polgármester 
jókívánságait Gyurkovics János 
önkormányzati képviselő tolmá-
csolta az újabb „mérföldkőhöz” 
érkezett szekszárdi RC-nek.

A jubileumi charter alkalmá-
val elismerések átadására is sor 
került: Paul Harris-díjat vehe-
tett át Kővári László és Béres 
Vilmos, Szent-Györgyi Albert 
díjat kapott Letenyei László, 
Bárczy Eörs és Módos Ernő.

Az Év Támogatója díjjal ez-
úttal a helyi sajtót jutalmazták: 
a Tolnai Népújság és a Tolna-
táj Televízió mellett elismerték 
lapunk, a Szekszárdi Vasárnap 

munkáját is. A korábbi kor-
mányzó, dr. Sólyom Bódog 
által alapított elnöki díjat idén 
Kovács M. József alapító tag, 
első elnök és dr. Murzsa And-
rás leköszönő elnök vehette át.

„Minden ember annyit ér, 
amennyi hasznot hajt embertár-
sainak” – idézte gróf Széchenyi 
Istvánt Mészáros Zoltán. Beszé-
dében a kormányzó kiemelte: a 
szekszárdi RC immár 20 éve 
egyik zászlóvivője a magyar 
Rotary mozgalmának.

Ünnepi beszédet mondott a 
Paul Harris-díjas dr. Murzsa 
András elnök, majd átadta a 
stafétát a következő Rotary-év 
első emberének, dr. Kiszler 
Gyulának. Székfoglalójában az 
új elnök a fiatalok, az Interact 
és a Rotaract további támogatá-
sát, a várossal ápolt jó kapcsolat 
erősítését nevezte fontosnak, to-
vábbá a Liszt téri Zenepavilon 
építését és a Kálváriára vezető 
Rotary fasor kialakítását.  -fl -

Lelkek lakhelye
Lelkek lakhelye: a Törökfürdő 
titka címmel zseblámpás éjsza-
kai kalandtúrát szervez a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
augusztus 25-én és 26-án 20:30 
órai kezdéssel. A Szekszárd város 
napjához kapcsolódó immár ha-
gyományos éjszakai kalandtúrán 
a csapatoknak a Béla király térről 
indulva kell meghatározott útvo-
nalon haladva a város tereinek, 
utcáinak, emléktábláinak segít-
ségével felgöngyölíteniük a játék 
alapját képező rejtélyes történet 
fontos momentumait.

„Furcsa álmom volt. Küzdöttem 
a forró, gőzölgő vízben, de a fejem 
nem tudtam a felszínre emelni. 
Úgy éreztem megfulladok, de 
felébredtem. Különös álom...” A 
játék célja megfejteni, milyen rej-
tély lakozik a „Zöldkúti merülő 
tekercsekből” már ismert Veress 
Géza különös álma mögött.

Jegyár: 4000 Ft/csapat. Jegyvá-
sárlás a Babits jegypénztárában, 
vagy a www.jegy.hu oldalon.

Állampolgársági esküt tettek a Koch-testvérek
„Édesapám györkönyi szár-
mazású, a mellkasomban 
két szív, egy német és egy 
magyar dobog” – mondta 
Andreas Koch az augusztus 
7-i ünnepség előtt, melyen 
bátyjával, Joachimmal együtt 
tett állampolgársági esküt.

A 420 főt foglalkoztató JAKO 
cégcsoport ügyvezetői évek óta 
Szekszárdon élnek. Itt alapítottak 
családot, mindkettőjüknek két 
gyermeke született. Már régóta 
szekszárdi polgárnak vallhatják 
magukat, e naptól kezdve azon-
ban magyar állampolgárnak is.

A céget alapító édesapát, 
Koch Ádám Mátyást és család-
ját 1946-ban németsége miatt 
telepítették ki. A németországi 
Cawl-ban alapított családot, 
négy fia született. A két fiata-
labb, a 45 esztendős Joachim 
és 43 éves Andreas a gimnázi-
um után előbb CNC gépi for-
gácsoló szakmát szerzett, majd 

az esslingeni egyetemen tanult 
tovább. Előbbi műszaki üzem-
gazdász, utóbbi gépészmérnöki 
diplomát szerzett. Már az egye-
temi tanulmányaik alatt dolgoz-
tak a családi vállalkozásban, és 
értékes tapasztalatokat szerez-
tek, melyeket később az édesapa 
Szekszárdon alapított új vállal-
kozásában kamatoztattak.

Joachim 1998-ban kezdett dol-
gozni a JAKO Kft-nél, melynek 

vezetését még abban az évben át-
vette édesapjától. Andreas 2004-
ben csatlakozott a cégvezetéshez. 
Nem csak a munkában, de a ma-
gánéletben is „révbe” ért: 2007-
ben költözött össze párjával, akitől 
egy fia (2008) és egy lánya (2013) 
született. A sokáig „kétlaki” Joa-
chim 2012-ben kötött házasságot, 
és 2014-ben ikerlányai születtek.

Joachim és Andreas Koch 
augusztus 7-én Ács Rezső pol-

gármester előtt tették le az 
állampolgársági esküt. A cere-
móniát követő köszöntőjében 
a város első embere úgy fogal-
mazott: magánemberként és a 
JAKO Kft. ügyvezetőiként jó 
példával járnak elő, gazdasági 
és társadalmi szerepvállalásuk 
példaértékű. A polgármester 
hozzátette: természetesen ők is 
számíthatnak a város támoga-
tására. Az ünnepségen közre-
működött Orbán György, aki 
Babits Mihály: Hazám című 
versét szavalta.

„Rengeteg gyermekkori em-
lék köt Magyarországhoz, hi-
szen két éves korom óta minden 
nyáron a Balatonon nyaraltunk” 
– mondta el lapunk kérdésé-
re Andreas Koch. A cégvezető 
hozzátette: Magyarországon 
és Szekszárdon is gyorsan be-
fogadták. A barátai szemében 
azonban akkor nőtt igazán na-
gyot, amikor megtanult igazi 
halászlét főzni.  - fl -
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FELADATOK:
• Hálózatfejlesztési kivitelezések műszaki ellenőrzése
kivitelezési feladatok koordinálása
• Közműegyeztetések lebonyolítása, tulajdonosi 
hozzájárulások kezelése
• Kisebb hálózatfejlesztési feladatok felmérése, ter-
vezése, költségvetés számítása
• Egyedi beköthetőségi vizsgálatok elvégzése és há-
lózatfejlesztési feladatok előkészítése, koordinálása

ELVÁRÁSOK:
• Minimum középfokú műszaki végzettség
• Felhasználói szintű számítástechnika ismeretek
• Jó kommunikációs készség
• Megbízhatóság, pontosság, precizitás
• Adminisztratív fegyelem

ELŐNY:
• Felsőfokú műszaki végzettség
• Távközlési területen szerzett tapasztalat
• CAD alapú nyilvántartási rendszerek ismerete
• Egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete
• B kategóriás jogosítvány

AMIT KÍNÁLUNK:
• Dinamikusan fejlődő stabil vállalati háttér
• Versenyképes jövedelem
• Alkalmazotti jogviszony
• Béren kívüli juttatások, cafeteria
• Lehetőség szakmai fejlődésre
• Hosszú távú, biztos munkalehetőség
• Fiatalos csapat, jó légkör

MUNKAVÉGZÉS HELYE:
• Szekszárd

MUNKAVÉGZÉS IDEJE:
•Teljes munkaidő

MUNKAKEZDÉS:
• Azonnal, megegyezés szerint

Jelentkezésüket fényképes önéletrajzzal 
az allas@tarr.hu e-mail címre várjuk.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:
2018. augusztus 31.

Az alábbi munkakörbe keressük tapasztalt kollégánkat:

Műszaki referens
Tarr Kft. hálózatfejlesztési osztályára keresünk cégünk hálózatfejlesztési feladatainak

támogatására kollégákat. Feladataik elsősorban tervezés támogatási és kivitelezés
támogatási tevékenységekből állnak.

(03501)

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

(03503)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03514)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
augusztus 13-tól augusztus 17-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03505)

MENÜ Augusztus 13. Augusztus 14. Augusztus 15. Augusztus 16. Augusztus 17.

„A”
1050 Ft

Fejtett
bableves Zöldségleves Gyümölcs-

leves
Brokkolikrém-

leves Lebbencsleves

Grízes metélt 
barackíz

Töltött
paprika,

főtt
burgonya

Zöldborsós 
csirkemáj rizs

Tejfölös 
burgonya-

főzelék,
sült kolbász

Rántott 
halfilé,

franciasaláta

„B”
1050 Ft

Fejtett
bableves Zöldségleves Gyümölcs-

leves
Brokkolikrém-

leves Lebbencsleves

Rántott 
csirkeszárny, 

zöldséges 
bulgur

Bolognai
spagetti, 

trappista sajt

Rakott
burgonya,

savanyúság

Roston
csirkemell, 

párolt
zöldség

Bácskai
rizses hús,

savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya,
friss saláta

Rántott
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya,
friss saláta

Rántott
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya,
friss saláta

Rántott
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya,
friss saláta

Rántott
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Roston 
csirkecombfilé 

mediterrán 
tésztasalátával

Roston 
csirkecombfilé 

mediterrán 
tésztasalátával

Roston 
csirkecombfilé 

mediterrán 
tésztasalátával

Roston 
csirkecombfilé 

mediterrán 
tésztasalátával

Roston 
csirkecombfilé 

mediterrán 
tésztasalátával

Éremeső hullott borászainkra
Kiválóan szerepeltek a szekszár-
di pincészetek a 39. Országos 
Borversenyen. A vörösborok 
mezőnyében az aranyérmek 
harmadát a szekszárdi borásza-
tok szerezték meg. A legered-
ményesebb borászat a Mészáros 
Pincészet és Borház lett, mely-
nek 2015-ös Bodzási Kékfran-
kosa – vagyis 2018. Szekszárd 
Város Bora – a verseny legjobb 
vörösbora lett.

A Szekszárdi borvidék pin-
cészetei 57 tétellel mérették 
meg magukat a bormustrán, 
és összesen egy nagy aranyat, 
12 aranyérmet és 8 ezüstérmet 
nyertek a versenyen. A nagy 
aranyat és az aranyakat kivétel 
nélkül vörösborok kapták, az 
ezüstéremmel elismert 8 szek-
szárdi bor között kettő volt 
fehér. Vagyis a vörösborok me-
zőnyében kiosztott 36 aranyé-
remből 12 Szekszárdra került.

A versenyen egyetlen vörös-
bor kapott nagy aranyat, az el-

ismerést a Mészáros Pincészet 
és Borház 2015-ös Bodzási 
Kékfrankosa érdemelte ki. Az 
áprilisban Szekszárd Város Bo-
rának megválasztott Bodzási 
Kékfrankos ezzel a verseny 
legjobb vörösbora lett. A Mé-
száros Pincészet ezen kívül 
két aranyérmet is szerzett. A 
Bodri Pincészet négy, a Fritz 
Borház és a Takler Borbirtok 
két-két, míg a Schieber Pincé-
szet és Márkvárt Papa Pincéje 
egy-egy aranyérmet nyert. A 
Bodri Pincészet emellett há-
rom ezüstérmet szerzett, míg a 
Heimann Családi Birtok két, a 
Fritz Borház, a Takler Borbir-
tok, valamint Sümegi Ákos 1-1 
ezüstérmet nyert.

A fenti eredmény alapján a 
Mészáros Pincészet a legered-
ményesebb borászat címet is el-
nyerte, a Bodri Pincészet pedig 
a negyedik legeredményesebb 
borászat lett.  

 S. V.

Korábban kezdődött a szüret
A megszokottnál másfél-két 
héttel korábban kezdődött a 
szüret a Szekszárdi borvidéken 
is, ahol mennyiségben és minő-
ségben az átlagosnál jobb évjá-
ratra és magasabb felvásárlási 
árakra számítanak a termelők – 
mondta a Szekszárdi Borvidéki 
Tanács elnöke.

Bősz Adrián arról számolt 
be, hogy a 2400 hektáros borvi-
déken augusztus 3-án a kisebb 
területen termő Irsai Olivér sze-
dését kezdték el. Az első vizsgá-
latok szerint a korai szőlőfajta 
mustfoka 18–19-es, a savtartal-
ma pedig 6.5-es – tette hozzá.

A legkorábban érő kék szőlő, 
az oportó mustfoka 14–15-ös, 
savtartalma 7.7, így ennek szü-
retével másfél-két hetet kell még 
várni – ismertette. A Szekszár-
don uralkodó kék szőlők szü-
retét szeptember előtt általában 
nem kezdik el.

A szakember közlése szerint 
idén a borvidéken a szőlő fejlő-

dése viszonylag későn indult el, 
de gyors ütemben fejlődött. Bár 
Szekszárdon az országos átlagnál 
kevesebb eső esett, a csapadék 
eloszlása kedvezett az ültetvé-
nyeknek. A mostani melegben a 
szőlő fejlődése lassul, de meny-
nyiségben és minőségben egy-
aránt jó évjáratra számíthatnak 
a termelők. Megemlítette azt is, 
hogy idén mindössze 50-60 hek-
tárnyi szőlőt károsított jégeső, 
szemben a tavalyi mintegy 500 
hektáros jégkárral.

A borvidék elnöke elmondta: 
a szekszárdi gazdák az országos 
átlaghoz képest magasabb fel-
vásárlási árakat igyekeznek el-
érni. A borvidéken legnagyobb 
területen, 623 hektáron termő 
kékfrankosnak a Hegyközsé-
gek Nemzeti Tanácsa által előre 
jelzett, kilogrammonkénti 123 
forintos átlagáráról azt mond-
ta: reálisnak tűnik, de remélik, 
hogy a valós felvásárlási ár en-
nél magasabb lesz.   MTI

Felhívás
Szekszárd MJV Önkormányza-
tának Közgyűlése megkezdte az 
egyes zajt keltő tevékenységek-
kel összefüggő önkormányzati 
rendeletek felülvizsgálatát.

Ennek keretében – a beérke-
zett panaszokra tekintettel, kü-
lönösen az éjszakai és a hétvégi 
pihenés iránti jogos igények tel-
jesülése érdekében – kéri a város 
lakóit, a helyi civil és gazdálkodó 
szervezeteket, hogy Szekszárd 
közigazgatási területén sza-
bad- és munkaszüneti napokon 
12:00 és 16:00 óra között, vala-
mint mindennap 21:00 és 9:00 
óra között minden zajt keltő 
tevékenységtől tartózkodjanak. 
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EVANGÉLIUM

Erre megkérdezték tőle: „Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző dolgot cse-
lekedjünk?”

„Istennek az tetszik – válaszolta Jézus –, ha hisztek abban, akit küldött.”
De ők így folytatták: „Hát te milyen csodajelet teszel, hogy lássuk és 

higgyünk neked? Mit tudsz tenni? Atyáink mannát ettek a pusztában, 
amint az Írás mondja: Égi kenyeret adott nekik enni.”

Jézus erre így szólt: „Bizony, bizony, mondom nektek: Nem Mózes adott 
nektek kenyeret az égből, hanem Atyám adja nektek az igazi égi kenyeret. 
Mert az az Isten kenyere, aki alászállt az égből, és aki életet ad a világnak.”

Erre így szóltak hozzá: „Urunk, add nekünk mindig ezt a kenyeret!”
„Én vagyok az élet kenyere – felelte Jézus. Aki hozzám jön, többé nem 

éhezik, és aki bennem hisz, soha nem szomjazik.”  (Jn 6,28–35)

Mit tegyünk, hogy Istennek tetsző 
dolgot cselekedjünk?

Felteszem-e ezt a kérdést? Rá me-
rem-e magamat, valómat, életemet 
- mindent tenni? 

Ma, amikor sokan nem hisznek 
semmiben, senkiben és senkinek. 
Nem hisznek önmagukban… Hódít 
az önbizalomhiány. Nem csoda az 

önmegváltást ígérő irányzatok tér-
hódítása. Ezek ugyan enyhíthetik 
a pesszimizmust, kicsit az „anyagi” 
fölé emelhetnek, ám megoldást nem 
kínálnak. 

Jézus az evangéliumban stabil, 
napi, élő kapcsolatra hív Istennel.

A zsidók a törvény megtartásá-
tól várták az ígéretek teljesedését. 

Azért így tették fel a kérdést. Nem 
gondolnak arra, hogy valami olyat 
kellene tenni, ami kívül áll a mózesi 
törvényen. Újat kér Jézus: magára 
irányítja a figyelmet, hogy higgye-
nek benne. Higgyetek abban, akit 
az Isten küldött. Nem elég nekik 
az a bizonyíték, amit Jézus eddig 
adott, még a kenyérszaporítás sem. 
Ellenvetik, hogy Mózes is táplálta 
őseiket a pusztában. Jézus kijavít-
ja felfogásukat: nem Mózes adta a 
mannát, hanem a mennyei Atya, s 
ez az Atya küldte őt a világba, mint 
a mennyből alászállott kenyeret. 
Ezért mondhatja magáról, hogy ő 
az élet kenyere, vagyis a magasabb 
rendű és végérvényes táplálék. Aki 
hozzá közeledik, az nem éhezik, aki 
benne hisz, az nem szomjazik többé. 
A belé vetett hit, a bizalom iránta, 
már itt megadja az üdvösség remé-

nyét, azért a boldogságra vonatkozó 
alapvető vágyunkat kielégíti. Itt és 
most! A teljes bírás csak a túlvilá-
gon következik be; ott már nem kí-
noz éhség és szomjúság. A Jézusba 
vetett hit az Atya ajándéka. Csak az 
ismeri fel és követi őt, aki megkapta 
ezt a kegyelmi megvilágosodást.

Mindennap imádkozom, beszél-
getek az élő Istennel, találkozom 
vele magamban, a másikban, a 
templomban. Egyesülök vele a szen-
táldozásban és vele járom életem 
útját. Cselekvő, élő és éltető szerete-
temnek ez a legfontosabb aspektusa. 
A kapcsolat. Isten nem boldogságot 
szolgáltat, vagy kívánságot teljesít, 
mint sokan gondolják. Ő azért jött 
és azért van, hogy nekünk, a benne 
hívőknek életünk legyen és bőségben 
legyen…  v. Kovács Ferenc a.

A népirtással szörnyű veszteség érte hazánkat is
„A Holokausztot – még beleg-
ondolni is szörnyű – emberek 
követték el” – emlékeztetett 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere a tragédia 74. évfor-
dulóján, Szekszárdon.

Az egykori Zsinagóga épületé-
ben, a mai Művészetek Házában 
július elsején lezajlott megem-
lékezésen a város első embere 
nyomatékosította: nincs bocsá-
nat azok számára, akik a német 
faj felsőbbrendűségét hirdetve, 
más népcsoportok megsemmi-
sítését rendelték el. Ács Rezső a 
népirtás kapcsán hangsúlyoz-
ta: nem csak a zsidók kiirtását 
tervelték ki, de célba vették a 
romákat, egyes szláv népeket, 
és üldözni kezdték például a fo-
gyatékosokat is. Mint aláhúzta: 
nincs bocsánat, sem a borzal-
mas tett kiagyalói, sem végre-
hajtói számára, és azoknak sem, 
akik mindehhez asszisztáltak.

A zsidó emberek számára ak-
kor elpusztult jelenről, odaveszett 
jövőről szólva a felháborodás, az 
undor és a miért szavaival élt. A 
polgármester abbéli reményének 

adott hangot, hogy ma ilyen rém-
tettekre nem vetemedne senki, de 
emlékezni és emlékeztetni, tanul-
ni és tanítani mindig szükséges. 
„Mert élnünk kell tovább, mint 
igazra a tanú” – zárta gondolatait 
Jáger László költő szavaival.

A Szekszárdi Zsidó Hitközség 
elnöke, Friedmann Tamás arról 
beszélt, hogy emlékeznünk, em-
lékeztetnünk kell, hogy népirtás 
se vallási, se egyéb célból ne tör-
ténhessen meg újra. Dávid Aha-
ron rabbi arra hívta fel a figyel-
met, hogy a II. világháború végén 
az üldözöttek ugyan felszabadul-

tak a haláltáborokból és a pincék 
rejtekéből, de hiába tépték le a 
megbélyegző sárga csillagot ruhá-
ikról, annak nyoma, hatása máig 
ott maradt. „Őseink nem hall-
gattak a figyelmeztető jelre, mert 
azt hitték, jó magyar állampolgá-
rokként tekintenek rájuk. Ehhez 
képest tudatosították velük, hogy 
nem valók ebbe a társadalomba” 
– emlékeztetett a rabbi.

A Tücsök Zenés Színpad ün-
nepi műsorában egyebek mellett 
Oscar Gröning 2015-ös felelős-
ségre vonásának mozzanatait. 
Az SS egykori szakaszvezetője 

kulcsszerepet játszott a zsidóktól 
elvett 2,65 tonna arany, csaknem 
100 millió eurónyi készpénz és 
825 vagonnyi ruha és ékszer ná-
cikhoz kerülésében.

Az emléknap a Művészetek 
Háza előtt álló Holokauszt 
mementó megkoszorúzásával 
zárult (képünk).  Gy. L.
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Izrael: hetven év a függetlenség útján
Különleges alkotásokból nyílt 
kiállítás július 10-én a Művé-
szetek Házában: a Szemtanú 
és a Dan folyótól Eilatig – 
Utazás Izraelen át című kiál-
lításokat Izrael állam függet-
lenségének 70. évfordulója 
alkalmából láthatta a szek-
szárdi közönség.

Izrael állam elmúlt hetven évét 
bemutató tárlat a Szekszárdi 
Magyar-Izraeli Baráti Társaság, 
Izrael Állam Nagykövetsége és 
az Art Today Kft. közös szerve-
zésben augusztus 5-ig volt láto-
gatható az egykori Zsinagóga 
falai között.

A Szemtanú című kiállítás a 
zsidó állam születését mutatja 
be, olyan művészek segítségé-
vel, akik meghatározó szereplői 
voltak a modern Izrael vizuális 

kultúrájának kialakításában, 
illetve nemzetközi színtéren is 
jelentős sikereket értek el az ál-
lamalapítás előtti években és a 
XX. század első felében. A tár-
laton két művész, a dokumen-
tarista fotós Zoltan Kluger és a 
grafikus Dan Reisinger alkotá-

saiból válogattak a Művészetek 
Háza földszintjén.

Az emeleten egy más világ fo-
gadta a látogatót: a mai Izraelbe 
kalauzoltak a képek. A Dan fo-
lyótól Eilatig – Utazás Izraelen át 
című kiállítás az Izraeli Turiszti-
kai Minisztérium fotósainak sze-

mén keresztül mutatta meg Izra-
elt. A tárlat megnyitóján Horváth 
István országgyűlési képviselő 
kiemelte: a zsidó nemzet kitartá-
sa és tevékenysége példaértékű. 
A korábbi kietlen sivatag „mára 
egy virágzó paradicsom” – fogal-
mazott Horváth István.

A tárlatot Heisler András, 
a MAZSIHISZ elnöke nyitot-
ta meg, de tolmácsolták Izra-
el magyarországi nagykövete, 
Yossi Amrani szavait is. „Bár-
csak csatlakozhattam volna ma 
este Önökhöz. A kiállításon 
keresztül rövid időre Szekszárd 
otthont ad Izraelnek”, amelynek 
hangulatából így a szekszárdiak 
is érezhetnek valamit – üzen-
te a nagykövet. A megnyitón 
közreműködött Fellegi Balázs 
operaénekes és Kardos Dániel 
gitárművész.  M. Wessely Judit

Tömegesen vesztek oda 
szekszárdiak is
Tolna megyében a II. világ-
háborút megelőzően több, 
mint ötezer zsidó ember 
élt. A szekszárdi izraeliták 
közössége mintegy hatszáz 
főt számlált, a környékbe-
liek – Őcsény, Decs, illetve 
Tolna – ötvenen voltak. Az 
1944-ben Szekszárdról és 
az említett településekről 
deportáltak közül később 
csupán ötvenen térhettek 
haza - ők is szörnyű lelki és 
fizikai állapotban. A depor-
táltak között volt Rubinstein 
Mátyás szekszárdi főrabbi is, 
aki már nem térhetett haza 
otthonába...

Pályázat
Szekszárd MJV Önkormányzata 
pályázatot hirdet „Közcsatorná-
ra történő rákötés támogatása 
2018” címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szekszárd 
közigazgatási területén élő magán-
személyek, akiknek a belterületi in-
gatlanuk előtt kiépített közcsatorna 
vezeték húzódik és ingatlanjuk 
műszakilag ráköthető a hálózatra. 
A vissza nem térítendő támogatást 
(ingatlanonként egyedi elbírálás 
alapján, de legfeljebb a bekerülési 
költség 50%-a) a bekötővezeték 
műszaki megvalósítására (tisztí-
tóidom elfolyó oldaláig) lehet fel-
használni. 

A pályázatot 2018. november 
15-ig Szekszárd város Polgár-
mesteri Hivatala Városigazgatási 
és Rendészeti Osztályán szemé-
lyesen, vagy postai úton ajánlott 
küldeményként lehet benyújtani. 

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető a www.szek-
szard.hu honlapról (Digitális ügy-
félszolgálat/Környezetvédelem 
menüpont alatt), valamint átve-
hető a hivatal Városigazgatási és 
Rendészeti Osztályán személyesen 
(Béla király tér 8.) hétfőn és szer-
dán, 8:00 és 16:00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető a 
74/504–107-es telefonszámon, 
valamint a kiss.anett@szekszard.
hu e-mail címen. 

 Szekszárd MJV 
 Polgármesteri Hivatala
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Bravúr: Európa-bajnok a Mercz-Horváth kajakpáros 
Július 5. és 7. között a hor-
vátországi Metkovicban 
rendezték meg a kajak-kenu 
maraton Európa-bajnokság 
küzdelmeit.

A Szekszárdi Kajak-Kenu Spor-
tegyesület három számban, 
négy ifjúsági korú sportolóval 
képviseltette magát a magyar 
válogatott színeiben.

A nap első számában azonnal 
megszerezhette volna a magyar 
küldöttség az első aranyérmét. 
Az ifjúsági lány kajakosok ver-
senyében Nagy Viktória a brit 
Russell-lal elhúzott a mezőny-
től. Végül 19 kilométer után 
egy másodperc döntött kettőjük 
között a brit javára, így Nagy 
Viktória ezüstérmes lett. A vi-
lág- és Európa-bajnok kajakos 
új párjával, Bartos Zsófiával a 
harmadik helyen végeztek a ka-
jak párosok vetélkedésében.

Másnap a Mercz Marcell–
Horváth Ádám kajak páros 
remek versenyzéssel aranyér-
met szerzett az ifjúsági fiúk 15 

egységet felvonultató 22 km-es 
futamában. A hat körös, négy 
hosszú futószakasszal nehezített 
viadalon a szekszárdi fiúk 21 
másodpercet vertek az ezüstér-
mes franciákra és további ötöt 
a harmadik britekre. A másik 
magyar egység a 11. helyen ért 
célba.

A kettős győzelme még edző-
iket is meglepte, akik ugyan 

tisztában voltak vele, hogy ta-
nítványaik nagyon erős párost 
alkotnak, de miután nemzetkö-
zi viadalon még nem indultak, 
így a legjobb hat közé jutást 
tűzték ki célként, amit aztán a 
Mercz–Horváth duónak sike-
rült felülmúlnia.

A magyar küldöttség egészen 
fantasztikusan szerepelt az Eu-
rópa-bajnokságon, a 17 szám-

ban 20 érmet szerzett, 9 aranyat, 
5 ezüstöt és 6 bronzot, ezzel ki-
emelkedett a mezőnyből.

– Teljesen elégedett vagyok, 
reális, hogy ennyi érmet szerez-
tünk. Külön öröm, hogy több 
olyan szám is volt, amelyben két 
egységünk is a dobogóra tudott 
állni – értékelt Weisz Róbert, a 
válogatott vezetőedzője.

 - fl -
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Győrben rendezték meg júli-
us végén a 62. Országos Ser-
dülő Úszó Bajnokságot, ahol 
a Szekszárdi Sportközpont 
színeiben Horváth Luca, 
Főglein Liza Kató és Kollár 
Adrián összesen 16 számban 
állt rajtkőre. Közülük Hor-
váth Lucának sikerült a leg-
jobban a megmérettetés: 50, 
100 és 200 m háton is döntő-
be került, s végül szoros ver-
senyben mindhárom távon a 
hetedik helyet szerezte meg. 
Jó formáját mutatja, hogy 
mindegyik számban egyesü-
leti csúcsot úszott.

Sporthírek
Íjászat. Az Alisca Nyilai Íjász 
Egyesület az elmúlt szomba-
ton két viadalon álltak lő-
állásba. A DAR történelmi 
versenysorozat 5. fordulóján, 
Kétegyházán Barta Viktória 
arany-, Barta Nikolett ezüs-
térmet szerzett, míg Németh 
Réka a dobogó harmadik fo-
kára állhatott fel. A Pálya GP 
budapesti döntőjén Bencze 
Gábor a felnőttekkel és ifis-
tákkal egy kategóriában ver-
senyezve a 13. helyen zárt.
Labdarúgás. Vereséggel 
kezdte az NB III-as labdarúgó 
bajnokság 2018/2019-es idé-
nyét a Szekszárdi UFC. Kvan-
duk János együttese színvona-
las, küzdelmes összecsapáson 
3–0-ra kikapott a dobogóra is 
esélyes Kozármisleny ottho-
nában. Az UFC-ben pályára 
lépett a nyáron igazolt védő, 
Dudás Dániel, valamint a 
Paksról, illetve Szombathely-
ről hazatérő Steinbach Máté 
és Dombi Gergő is.

A rekordhalmozó Hild Zsanett bajnoki érme
Figyelemre méltóan népes 
és erős mezőny (89 egyesü-
let, 486 sportoló) gyűlt össze 
a július 18. és 21. között 51. 
alkalommal megrendezett 
Gyermek Úszó Országos 
Bajnokságon, az impozáns 
kecskeméti uszodában. A 
Szekszárdi Sportközpont fi-
atal sportolói kiváló teljesít-
ményt nyújtottak a megmé-
rettetésen: ötször jutottak 
döntőbe.

Liszkai Péter legjobb formájá-
ban érkezett az országos baj-
nokságra, így sikerült mind az 
öt versenyszámában aranyjel-
vényes szintet és egyéni csú-
csot úsznia. Sőt, 200 méteres 
vegyesen a városi korosztályos 
rekordot is megdöntötte, a 100 
m-es hátúszás döntőjében pe-
dig 6. helyezést ért el.

Hild Zsanett (képünkön jobb-
ról) ismét bizonyította kiemel-
kedő tehetségét: négy számban 
jutott döntőbe, ahol minden 
alkalommal új városi rekor-

dot úszott. Az első napon, 50 
m gyorson – 77 induló közül 
– végül óriási küzdelemben a 
negyedik helyet szerezte meg. 
A folytatásban 100 és 400 m-es 
gyorsúszásban is döntőbe ke-
rült, ahol a nagyon erős mező-
nyökben 5. és 7. helyezést ért el.

Zsanett a záró napon, a 200 
méteres gyorsúszás döntőjében 
remek, érett versenyzéssel – az 

egész mezőny legjobb 50 mé-
terét produkálva – saját egyéni 
rekordját 7, a felnőtt városi csú-
csot pedig 3,5 másodperccel (!) 
megdöntve a dobogó harmadik 
fokára állhatott fel.

Eredmények, lányok: 50 m 
gyors: 4. Hild Zsanett  28.47. 
100 m gyors: 5. Hild 1:01.73. 
100 m hát: 17. Handa Dóra 
1:12.41. 200 m gyors: 3. Hild 

2:14.33. 400 m gyors: 7. Hild 
4:43.60. 

Fiúk, 100 m hát: 6. Liszkai 
Péter 1:04.98. 200 m gyors: 13. 
Liszkai 2:07.22. 200 m mell: 26. 
Horváth Levente 2:50.94. 200 
m hát: 13. Liszkai 2:22.11. 200 
m vegyes: 18. Liszkai 2:24.48.  
 - rip -

Újonc-érmek az atlétikai bajnokságról
Július közepén, Miskolcon 
csaptak össze az ország 
legjobb újonc- és serdü-
lőkorú atlétái, akik között 
természetesen ott voltak 
a Szekszárdi Sportközpont 
fiataljai is, akiknél az érme-
ket ezúttal az újoncok szál-
lították.

A szombati nap remekül in-
dult: 80 méteres síkfutásban a 
lányoknál és a fiúknál is szo-
ríthattunk a döntőben szek-
szárdiért. Frei Nóra remek 
futással ezüstérmet szerzett, 
míg Barna Tamás a hetedik 
helyet szerezte meg.

A fiúk 1000 méteres aka-
dályfutásában Felkl Benjámin 
brillírozott. A mezőnyt egy 
„kamikaze” rajt szétdarabolta, 
amit követően a szekszárdi fi-
atal saját tempóját futva folya-
matosan érte utol az elfáradó 

versenyzőket, és a harmadik 
helyen ért célba. Ugyancsak 
az első napon Barabás Kata a 
lányok magasugrásában ne-
gyedik, Zsiga Levente a fiúk 
távolugrásában az ötödik he-
lyet szerezte meg.

Vasárnap ismét a sprintere-
ink kezdtek jól. Frei Nóra (ké-
pünkön középen) 300 méteres 
síkfutásban esélyt sem adott 
az ellenfeleinek, és kiváló, 
43.21 másodperces idővel 
szerzett országos bajnoki cí-
met. Barna az előző naphoz 
hasonlóan ismét hetedik lett.

A verseny végén megszüle-
tett egy újabb, titkon remélt 
érem: Zsiga Levente az újonc 
fiúk magasugrásában bá-
tor versenyzéssel, 149 cm-es 
egyéni csúccsal lett második.

A serdülő korosztályban a 
2004-es születésű szekszár-
di atléták egy évvel idősebb 

vetélytársaikkal vették fel a 
harcot, és egyéni csúcsokat 
elérve nem vallottak szégyent. 
A Szekszárdi Sportközpont 
nagy létszámú csapata ered-
ményesen zárta a nyári sze-
zon utolsó bajnokságát. 

 R. P.

Integrált asztalitenisz verseny
Több kategóriában 79 játékos 
vett részt a szekszárdi városi 
sportcsarnokban rendezett ha-
gyományos Sió Trans Kupa in-
tegrált asztalitenisz versenyen.

A több mint húsz településről 
érkező versenyzők egyéni és  pá-
ros számokban mérték össze fel-
készültségüket. A viadal annak 
a hat játékosnak a részvételétől 
lett integrált, akik különböző sé-
rültség miatt fogyatékkal élnek 
– az indulók között volt kerekes 
székes is –, de ezúttal az egész-
séges sportolókkal együtt, egy 
mezőnyben versenyeztek.

Hazai siker két kategóriában 
született: a Straubinger Szilvia–
Főfainé Balics Viktória duó az 
NB kategóriában lett harmadik 
helyezett, míg Pelczer Ferenc, 
a rendező Fáklya SE Szekszárd 
tolnai versenyzője a vigaszágon 
lett első.

A viadal a Sió Trans Kft., a 
Tagex Hungária Kft., Szekszárd 
város Humán Bizottsága, a Fo-
gyatékosok Sportszövetsége, a 
Szekszárd AC és a FODISZ tá-
mogatásával zajlott.
Eredmények: páros, profi: 1. 
Kern Adrián–Marton Roland 
(Baja-Tolna), Gyarmati–Mayer 
(Pécs), Straubinger–Főfainé 
(Szekszárd). Fél profi: 1. Vass 
Tibor–Matus Attila (Pécs), 2. 
Péterfai–Tamás (Nagybajom), 
3. Bujdos–Aranyos (Paks).

Egyéni, férfi amatőr: 1. Dodó 
László (Lajosmizse), Schwara 
(Pécs), 3. Péterfai (Nagyba-
jom). Megyei-városi: 1. Marton 
Roland (Tolna), 2. Bácsi (Hód-
mezővásárhely), 3. Varga (Baja). 
NB: 1. Németh Márton (Pécs), 
2. Kern (Baja), 3. Katona (Baja). 
Vigaszág: 1. Pelczer Ferenc 
(Fáklya SE), 2. Kajtár (Pince-
hely), 3. Gyarmati (Pécs).  SZV

Népszerűek a sporttáborok
Óriási sikernek örvend a 
Szekszárdi Sportközpont ál-
tal idén már hét alkalommal 
indított TeleSport nyári tábor. 
Egy turnus ugyan még hátra 
van (augusztus 13-17.), de az 
eddigi eredményeket figye-
lembe véve elmondhatjuk, 
hogy kétszáznál is több gyer-
mek vett részt a szünidei nap-
közis táborokban. 

A legtöbb családnak nagy ne-
hézséget okoz, hogy a nyári 
szünetben élvezetes, és egyben 
hasznos elfoglaltságot találjanak 
gyermekeiknek. A Sportközpont 
célja, hogy minél több sportággal 
megismertesse a 7 és 14 év kö-
zötti résztvevőket, így igen aktív 
szórakozást jelentett ez a gyer-
mekeknek. Úszáson, atlétikán és 
a labdajátékokon kívül lovaglás 
és evezés is szerepelt a programok 
között, de a csúszdaverseny, a 

sorversenyek, a mozi látogatás és 
a pécsi MecsExtrém Parkban tett 
kirándulás sem maradhatott el.

A sporttábor hatalmas nép-
szerűsége miatt a következő 
nyári szezonban a turnusok 
számának növelését tervezi a 
Sportközpont.  R. P.
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AGÓRA MOZI
Augusztus 12., vasárnap
14:30 –  Hotel Transylvania 3. 

Szörnyen rémes vakáció
17:00 –  A Hangya és a Darázs
19:30 –  Mission: Impossible  

– Utóhatás

Augusztus 13., hétfő
17:00 –  A Hangya és a Darázs
19:30 –  Mission: Impossible  

– Utóhatás

Augusztus 14., kedd
14:30 –  A Hangya és a Darázs
19:30 –  Mission: Impossible  

– Utóhatás

Augusztus 15., szerda
14:30 –  A Hangya és a Darázs

19:30 –  Mission: Impossible  
– Utóhatás

Augusztus 16., csütörtök
14:30 –  Barátom, Róbert Gida
17:00 –  A kém, aki dobott 

engem
19:30 –  Sötét elmék
Augusztus 17., péntek
14:30 –  Barátom, Róbert Gida
17:00 –  A kém, aki dobott 

engem
19:30 –  Sötét elmék

Augusztus 18., szombat
14:30 –  Barátom, Róbert Gida
17:00 –  A kém, aki dobott 

engem
19:30 –  Sötét elmék

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
KÖLESDI FEHÉRHÍMZÉS
A Kölesdi Díszítőművész Szak-
kör kiállítása - Bakta Galéria

„Csak tiszta forrásból”. A 
díszítőművész szakkör minta-
kincsét a régi kölesdi fehérhím-
zésből meríti. Ennek a tiszta 
forrásnak legszebb darabjai a 
vőlegényingek, melyek vászon-
ból, gyolcsból készített, szabad-
rajzú mintával díszített, válto-
zatos öltésekkel varrott férfi 
ingek. A Tolna Megyei Érték-
tár Bizottság 2014. májusában a 
kölesdi fehérhímzést a megyei 
értéktárba felvette, és a Magyar 
Értéktárba felterjesztette.

A Bakta Galériában augusz-
tus 2-án megnyílt tárlat szep-
tember 3-ig látogatható az in-
tézmény nyitvatartási idejében.

HIHETETLEN ENERGIÁK
Makovics Kornél fotóriporter 
vándorkiállítása – mozi előtér

Makovics Kornél 2009 óta 
foglalkozik komolyabban a 
fotózással. A Szekszárdi Fo-
tóklubnak 2012 óta tagja. Mun-
káira 2014-ben figyeltek fel és 
állásajánlatot kapott a Tolnai 
Népújságtól, azóta fotóripor-
terként dolgozik. Igazi szerel-
me a viharvadászat, az utóbbi 
években a legnagyobb sikereit 
is ezekkel a képeivel érte el.

Az augusztus 3-án megnyílt 
kiállítás képei egészen a hónap 

végéig láthatóak, az intézmény 
nyitvatartási idejében.

MÁRIA ÚT
László Dániel festőművész ki-
állítása – Művészetek Háza

László Dániel a Magyar 
Képzőművészeti Egyetem fes-
tő szakán 2001-ben végzett, 
mestere Károlyi Zsigmond 
volt. A Fiatal Művészek Stúdi-
ójának 1999-től tagja, 2003 óta 
a SENSARIA Képzőművészeti 
Egyesület elnöke. Számtalan al-
kalommal szervezett és rende-
zett kiállítást. Végigjárta az ezer 
éves zarándokutat, az El Cami-
nót. Az ott készített fényképeit 
festette meg itthon könnyed 
ecsettel, olaj-vászon formában.

Az augusztus 10-én meg-
nyílt Mária út című kiállításon 
ezekből találnak válogatást az 
érdeklődők. A tárlat megtekint-
hető szeptember 9-ig, hétfő ki-
vételével naponta 09:00 – 17:00 
óráig. Jegyár: 500,- Ft, diák/
nyugdíjas: 300,- Ft.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd Dózsa György u.1.
Ideje: 2018. július 13. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig 

2018. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi Nyugdíjas 
Alapszervezete és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 

Érdekszövetsége 
értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjast és nagycsaládost, hogy 

kedvezményes áron továbbra is megrendelhető: 
burgonya 30 kg/zsák és vöröshagyma 15 kg/zsák.

Megrendelést felveszünk: 2018. augusztus 13-től augusztus 
24-ig a vöröskereszt székházában – Szekszárd, Dózsa Gy u. 1. – 
naponta 08:00 – 10:00 óráig, telefon: 70/933–8361 valamint a 
Nyugdíjas Területi Érdekszövetségnél – Szekszárd, Hunyadi u. 

1. – hétfői napokon 08:00 – 10:00 óráig.
Szállításról külön tájékoztatjuk kedves megrendelőinket.

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete 

Véradást szervez:
2018. augusztus 17-én

09:00 – 12:00 óráig
Az új kenyér ünnepe

Helye: Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezet 

Székháza (Szekszárd,
Dózsa Gy. u. 1.)

Véradóink egy kiskenyeret 
kapnak ajándékba.

Kérjük, személyigazolványát, 
lakcímkártyáját és TAJ-kár-

tyáját hozza magával.

Szekszárd Megyei Jogú
Város Önkormányzata

várja azon diákok jelentkezé-
sét, akik szívesen dolgozná-
nak 2018. augusztus hónap-
ban diákmunkásként, napi 6 
órában.
Feltétel: 16-25 év közötti, nap-
pali tagozatos tanulói vagy 
hallgatói jogviszony, melyet 
igazolni tud. 

A részletes pályázati felhí-
vás a www.szekszard.hu hon-
lapon, a Közügyek/Állás me-
nüpontban tekinthető meg.

ÁCS REZSŐ polgármester
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát. 

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Szekszárd, Széchenyi u. 
27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület

Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ
POLIXÉNA képviselő
VI. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület

Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–30/370–8930. Dienes Valé-
ria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert u. 6.).

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

Az Alisca Terra Nonprofit Kft. ezúton tájékoztatja a lakosságot, hogy 
a szekszárdi ügyfélszolgálati iroda elköltözik!

2018. augusztus 21-től ügyfélszolgálatunk új címe:
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. (Alisca Terra N. Kft. telephelye)

Ezzel együtt változik az ügyfélszolgálat nyitva tartása, valamint a 
telefonos ügyfélszolgálati idő is, az alábbiak szerint: 

Alisca Terra Nkft. ügyfélszolgálati nyitva tartás

Ügyfélszol-
gálati Iroda 
Szekszárd 

Epreskert u. 9.

Pénztári
nyitva tartás

Telefonos 
ügyfélszol-

gálat

Hétfő 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00 09:00 – 12:00

Kedd 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00 09:00 – 12:00

Szerda 08:00 – 15:00 08:00 – 15:00 09:00 – 12:00

Csütörtök 08:00 – 20:00 08:00 – 15:00 08:00 – 20:00

Péntek 08:00 – 12:00 08:00 – 12:00 09:00 – 12:00

FELHÍVÁS

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

Telefon: 74/511-808

Dioptriás napszemüveglencse 
akció!

(03512)

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. (03513)

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 2018. augusztus 1–31-ig tart.
(03511)

BÖLCSŐDEVEZETŐI PÁLYÁZAT
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata Közgyűlése, mint fenntar-
tó a közalkalmazottak jogállásáról 
szóló 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet a 
Városi Bölcsődében intézményve-
zető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony ha-
tározatlan időre szól, az intézménynél 
újonnan létesített jogviszony esetén 3 
hónap próbaidő kitöltésével.

A vezetői megbízás határozott 
idő, 5 év: 2019. január 1. – 2024. 
december 31.

A munkavégzés helye: Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzatá-
nak Városi Bölcsődéje (7100 Szek-
szárd, Perczel M. u. 4.)

A munkakörhöz tartozó főbb te-
vékenységi körök: biztosítja a jogsza-
bályokban meghatározott bölcsődei 
ellátással összefüggő feladatokat. A 
bölcsődevezető felelős a gyermekek 
ellátásának megszervezéséért, az in-
tézmény működéséért, a személyi, 
tárgyi és anyagi feltételek biztosításá-
ért és szakszerű irányításáért.

Végzettség, szakképesítés: cse-
csemő és kisgyermeknevelő (BA), 

bölcsődei szakgondozó (OKJ), 
csecsemő és kisgyermekgondozó 
(OKJ), csecsemő és kisgyermek-
nevelő gondozó (OKJ), csecsemő 
és gyermeknevelő gondozó (OKJ), 
kisgyermekgondozó, csecsemő- 
és kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ) végzettséggel rendelkező; 
intézetvezető, vagy szakoktató, vagy 
védőnő, vagy felsőfokú szociális 
alapvégzettséggel, vagy pedagógus 
végzettséggel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál előnyt 
jelent: jó szervező kommunikációs és 
kapcsolatteremtő képesség, helyisme-
ret, felhasználói szintű számítástech-
nikai ismeret.

A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2018. szeptember 28.

A pályázat elbírálásának határ-
ideje: 2018. november 30.
A pályázati kiírással kapcsolatos to-
vábbi információt dr. Főfai Klára 
Szekszárd Megyei Jogú Város Pol-
gármesteri Hivatal Humánszolgálta-
tási Igazgatóságának igazgatóságve-
zetője (telefon: 30/377–4021) nyújt. 
A pályázat teljes kiírása a www.szek-
szard.hu portálon olvasható.
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(03515)

+36–70/366–4768

Elgondolkodtál-e már arról mi történik veled, ha földi pályád végére érsz és átlépsz a negyedik dimenzióba? 
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden vasárnap 17:00 óra. Látogasson el közénk, vagy hallgassa élőben az interneten!

Jézus Él Alapítvány Telefon: +36–30/197–89–77, www.ksze-szekszard.hu    A részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassa adójával alapítványunk munkáját! Adószám: 18000720–1–17

(03519)

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!

(03510)

TISZA CIPŐBOLT 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 
Telefon: +36–74/510–134

NYÁRI VÁSÁR!
Nyári cipők, szandálok

10–50%
engedménnyel!

Tonacipők!
GT magyar gyártású

sportcipők!(0
35

17
)

Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Bankkártyás fizetési lehetőség!

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (03508)


