SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

XXIX. évfolyam, 25. szám

Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható

2019. június 30.

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

Forró napok

FOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Speciális fesztivál

Aranyos borok

A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület július 1. és
5. között Szekszárdon rendezi
meg a fogyatékossággal élő emberek XXXII. Országos Speciális Művészeti Fesztiválját, amely
a résztvevők számát és összművészeti jellegét tekintve Európában egyedülálló.
→ 2. oldal

Sok-sok érmet, közte két nagy
aranyat és 19 aranyérmet nyertek a szekszárdi borászok a
40. Országos Borversenyen. A
kecskeméti bormustrán a Bodri Pincészet Szekszárdi „Faluhely” QV 2016 borát választották a legjobb vörösbornak.

→ 3. oldal

Hétszáz fellépőt várnak a speciális művészeti fesztiválra

Az 1987-ben Egerben még
népdal- és néptánctalálkozóként induló program idővel
mind több művészeti ággal bővülve összművészeti fesztivállá
szélesedett. A rendezvény elsődleges célja az értelmi fogyatékos emberek rehabilitációs
intézetekben, napközi otthonokban és speciális iskolákban
működő műhelyekben végzett
művészeti munkájának és kulturális tevékenységének bemutatása. Ezen túlmenően a fesztivál a sérült művészek sajátos
látásmódját is közvetíti, de az
egyes műhelyek és alkotói közösségek egymás közti kapcsolatainak ápolását is szolgálja.
Az összművészeti fesztiválon
46 hazai szociális és oktatási intézmény, alapítvány, egyesület,
és egy európai partnerszervezet
közel 700 résztvevővel képviselteti magát Szekszárdon. A
fesztivál fő vonulatát a sérült
alkotók – és esetenként segítőik – ének, néptánc, társastánc,
moderntánc, vers- és próza-
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A Magyar Speciális Művészeti Műhely Egyesület (MSMME) július 1. és 5. között
Szekszárdon rendezi meg a
fogyatékossággal élő emberek XXXII. Országos Speciális Művészeti Fesztiválját, a
résztvevők számát és összművészeti jellegét tekintve
Európában egyedülálló.

mondó, színjátszó, hangszeres
zenei, valamint bábjáték előadásai képezik.
A bemutatók színhelye a
Babits Mihály Kulturális Központ lesz július első hetében,
naponta 9:30 és 16:30 óra között. A rendezvény az integráció előmozdítását is célozza:
a sérült alkotók és művészeti
csoportjaik délutánonként a
Prométheusz parkban felállított színpadon is bemutatkozhatnak, ahol válogatott
zenei- és táncprodukciók kerülnek színpadra. Esténként
koncerteken szórakozhatnak
a résztvevők: július 2-án a Bohemian Betyars, másnap az Intim Torna Illegál zenél. Július
4-én délután a Csurgó Zenekar
ad koncertet, amit a Bartina
táncpedagógusai által vezetett
táncház követ.

A fesztivál kísérőrendezvényei az MSMME kiállításai,
így a sérült alkotók festményeiből álló tárlat, a Speciális Mozi
filmvetítései, vagy a korábbi
fesztiválok fellépőiről készült
SZínpadkÉPEK című portréfotó kiállítás. Utóbbi megnyitóját
június 24-én tartották a kulturális központ Márványtermében, ahol Asztalos Zsolt, az
MSMME elnöke köszöntötte a
megjelenteket. Ezt követően a
fesztiválon is fellépő Szociális
Központ Szekszárd Értelmi Fogyatékosok Nappali Intézménye
lakóinak „Egyiptom hercege”
című táncelőadása (betanította
Asztalos Zsuzsanna Viktória)
csalt mosolyt és könnyeket a
megnyitón résztvevők arcára.
A házigazda város polgármestere is meghatottan kezdte
beszédét. Ács Rezső emlékez-

tetett, Szekszárd 1998. és 2003.
után harmadik alkalommal ad
otthont a rendezvénynek. Hozzátette, Szekszárd büszke rendezvényeire, amelyek sorába
jól illeszkedik a speciális művészeti fesztivál. A polgármester
hangsúlyozta, a megyeszékhely
befogadó város, ahol az önkormányzat a civil szervezetekkel
karöltve segíti a sérült emberek
tehetségének kibontakoztatását.
A rendezvénynek otthont
adó Babits Mihály Kulturális
Központ ügyvezetője, Zsikó
Zoltán szerint nem volt kérdés,
hogy az intézmény a szervezők
mellé áll, és befogadja a fesztivált, ami véleménye szerint kiváló kezdeményezés, és remek
egy hetet ígér.
Rottenbacher Ádám, a Szociális Központ vezetője örömének adott hangot, amiért
ismét házigazdái lehetnek az
eseménynek. Kiemelte, a fesztivál résztvevői közül a szekszárdi az egyik legkisebb létszámú intézmény, de amint az a
fiatalok műsorából, az őszinte,
tiszta tekintetekből és arcokból
leolvasható volt, egyszersmind
a legnagyobbak is.
A fotókiállítás megnyitójának zárásaként Hauszer Beáta
énekelt a megjelenteknek. A
fesztivál részletes programja
megtalálható a kulturális központ honlapján (www.szekszardagora.hu). 
- fl -

Szekszárdi Boregyetem: feltárta „titkait” a Csopaki Kódex
Kovács Tamás, a Szent Donát Birtok tulajdonosa jóvoltából a csopaki borokról
hallhattak érdekességeket a
Szekszárdi Boregyetem „Csopaki Kódex” című borkóstolójának vendégei, a Garay
Élménypincében.
Kovács Tamás előadásában
tudatta, a mindössze 200 hektáros borvidékhez Csopak, Paloznak, Lovas, Alsóörs, illetve
Felsőörs 42 történelmi dűlője

tartozik. A gazdák a filoxéravész után kezdtek az olaszrizling telepítésébe, és ma is ez a
borvidék fő fajtája.
Az olaszrizlingről elmondta,
előnye, hogy a gyengébb évjáratokban is beérik, jó évjáratban pedig kiváló bor készíthető
belőle. Forróság esetén viszont
elillannak savai, ezt ellensúlyozandó a savakban gazdag furminttal házasítják.
Annak érdekében, hogy a
csopaki borok jól felismerhe-

tőek és egységesek legyenek,
kidolgozták a fő eredetvédelmi
elveket. Ennek első szintje az
a kritériumrendszer, melynek
meg kell felelni ahhoz, hogy
a „Csopak OEM” eredetmegjelölést használhassa az adott
borászat.
A megjelölés alatt az olaszrizling legalább 85 százalékos és a
furmint legfeljebb 15 százalékos
arányú házasításával egy fajta
borstílus készíthető két szinten:
az egyik a dűlőbor, a másik a

hegybor. Az előbbi képviseli a
magasabb minőséget.
A „Csopak OEM”-re épülve
alkották meg az úgynevezett
Csopaki Kódexet, mely a még
magasabb kategóriájú borok
készítésének követelményrendszerét írja le.
A Szekszárdi Boregyetem következő előadását – a nyári szünetet követően – októberben
tartják majd meg – tájékoztatott
Vitéz Attila szervező.

Forrás: kadarka.net
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Szekszárdi lett a legjobb vörös az országos borversenyen
Sok-sok érmet nyertek a szekszárdi borászok a 40. Országos
Borversenyen, melyen a Bodri
Pincészet Szekszárdi „Faluhely” QV 2016 borát választották a legjobb vörösbornak.
Az idei bormustrára 262 pincészet összesen 908 mintával
nevezett. A minták között 394
fehér-, 292 vörösbor, 81 rozé,
15 gyöngyözőbor, illetve 39
pezsgő és 79 természetes édes/
tokaji borkülönlegesség szerepelt. A nívós versenyen 14 nagy
aranyat, 140 arany- és 118 ezüstérmet osztottak ki.
A Szekszárdi borvidék pincészetei 78 mintával és kimagasló
eredménnyel szerepeltek a versenyen: 14 borászat összesen
két nagy aranyat, 19 arany- és 6
ezüstérmet nyert. A borvidék a
vörösboroknak kiosztott aranyérmek közel harmadát szerezte
meg.
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A Bodri Pincészet kiváló
szereplésével egy nagy aranyat
szerzett Szekszárdi „Faluhely”
QV 2016 borával, mellyel elnyerte a legjobb vörösbornak
járó címet. A pincészet emellett három aranyérmet szerzett.
Ugyancsak kimagaslóan teljesített a Fritz Borház is, mely
Szekszárdi Medicina cuvée

2015 borával egy nagy aranyat
és további három aranyérmet
szerzett. A Bodri Pincészet és
a Fritz Pincészet nagy arannyal
elismert vörösborának hála a
verseny TOP 5 vörösbora közé
két szekszárdi is bekerült.
A három elnyert aranyéremmel szintén nagyszerűen szerepelt a Vesztergombi Pince, míg

a Takler Pince két arany- és egy
ezüstérmet szerzett. A Fekete és
a Schieber Pincészetnek két-két
borát díjazták aranyéremmel.
Borvidékünkről egy-egy
aranyérmet nyert Dúzsi Tamás
és Családja Szegzárdi Borászata,
a Twickel Szőlőbirtok, az Eszterbauer Borászat és a Heimann
Családi Birtok.
Az Országos Borverseny legeredményesebb borászata egy
nagy arannyal, valamint hat
arany- és két ezüstéremmel a
Koch Borászat lett, amely a Hajós-Bajai és a Villányi borvidékről is nevezett tételeket.
A díjakat Dr. Nagy István
agrárminiszter, a rendezvény
védnöke, Légli Ottó a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa és
a Borverseny elnöke, valamint
Frittmann János a Hegyközségek Nemzeti Tanácsa szakmaközi ügyekért felelős alelnöke
adta át.  Forrás: kadarka.net

Folytatódnak a járdaépítések és felújítások
Az idén is folytatódnak Szekszárdon a gyalogos- és gépjármű-közlekedés feltételeit
javító munkálatok, melyek
a Semmelweis utcában zajló
járdafelújítással vették kezdetüket.
Ez az időszak a járdafelújításokról
és -építésekről szól, hiszen ilyenkor vannak a legkevesebben a városban, így ilyenkor akadályozza
a legkevésbé a munka a közlekedőket – mondta el Ács Rezső szerda délután a Semmelweis utcában
megtartott sajtótájékoztatón. A
polgármester felidézte, egy hónap
leforgása alatt tíz szabadtéri fogadóórát tartott, az ezeken résztvevők pedig visszaigazolták, hogy
az egyik legfontosabb kérdésnek
a közutak és a járdák állapotát
tartják. Hozzátette, ez egybevág
az önkormányzat véleményével,
miszerint a közlekedési feltételek
javítása kiemelt feladat.
A városvezető ugyancsak
felidézte: 2018-ban a Jövőnk

FOTÓ: KISS ALBERT

2

Energiája Térségfejlesztési Alapítvány (JETA) támogatásával
és egy belügyminisztériumi pályázat segítségével – valamint az
önkormányzat több tíz millió
forintos hozzájárulásával – közel három kilométeren újultak
meg, vagy épültek járdák, illetve
újultak meg utak.
A JETA segítségével a Holdfény, a Rozsnyai Mátyás, a Mátyás
király, a Rákóczi, illetve a Csokonai utcában és a Garay téren 1,5

kilométeren újultak meg járdák
mintegy 90 millió forint értékben. A Belügyminisztérium pályázata segítségével 1,3 kilométeren hajtottak végre útfelújításokat
többek között a Pollack Mihály és
a Cseri János, valamint a Páskum
utcában mintegy 94 millió forintból. Ács Rezső hozzátette, a felújítások 94 család és 22 cég közlekedési körülményein javított.
A polgármester közölte, az
idén tíz helyszínen zajlanak

majd a járdafelújítási munkák.
Új aszfaltréteget kap többek
között az Óvoda utca nyugati
és keleti oldala, a Herman Ottó
északi és déli része, valamint a
Munkácsy, illetve a Csokonai
és a Semmelweis utca. Utóbbiban már el is kezdték a munkát,
melyet várhatóan két hét múlva
fejeznek be.
Mint mondta, a parkolási
helyzeten is igyekeznek javítani. Ennek részeként az idén 28
parkolóhely újul meg a Csatári
Üzletháznál lévő, jelenleg rossz
állapotú területen. Hozzátette,
2018-ban és 2019-ben összesen
95 új parkolóhelyet alakítottak,
alakítanak ki. A polgármester
kiemelte, tudják, hogy ez nem
oldja meg a parkolási problémákat, de minden évben folytatni
fogják a parkolóhelyek bővítését.
Máté Péter tanácsos hozzáfűzte, a Csatári torokban lévő
parkolóhelyek díjmentesen
lesznek használhatók.

S. V.

Közlemény
A Tolna Megyei Balassa János Kórház tájékoztatja a lakosságot hogy
2019. július 1. (hétfő) Semmelweis-nap, a magyar egészségügy
ünnepnapja, amely az egészségügyben dolgozók számára (a 2003.évi
LXXXIV.törvény 15/B.§-a alapján)
munkaszüneti nap.
Ezen a napon a kórház és a rendelőintézet szakrendelései zárva
tartanak, a sürgősségi ellátás, illetve
az intézmény fekvőbeteg osztályai
a hétvégén szokásos ügyeleti rend
szerint működnek.
Megértésüket és együttműködésüket köszöni a Tolna Megyei
Balassa János Kórház vezetése!

Siófokon, Lengyeltótin, Csurgón és Nagyatádon át Szekszárdig vezetett.

A Rozványi Balázs, a Liga elnöke vezette csapatot szombat
délután a 6-os és a 65-ös számú

Változatos programot kínált a Múzeumok Éjszakája
Szekszárdon hat helyszínen,
a Wosinsky Mór Megyei Múzeumban és kiállítóhelyein, a
Tolna Megyei Levéltárban és
a Szekszárdi Törvényszéken
is várták az érdeklődőket június 22-én, a Múzeumok Éjszakáján.
A megyei múzeum főépületében Ács Rezső köszöntötte a
megjelenteket délután. A polgármester kiemelte, a nyár legrövidebb éjszakája kiválóan alkalmas a múzeumlátogatásra, a
közös családi időtöltésre. Ódor
János Gábor, a múzeum igazgatója lapunk kérdésére elmondta, a hagyományosan népszerű
programok, mint zseblámpás
kalandtúra a padlásra és a pincébe, a korabeli ruhákba öltözés
és a tárlatvezetések mellett idén
több újdonsággal is készültek.
A szekszárdi 608-as Scola
Caritatis Cserkészcsapattal
közösen szervezték a Béri Balogh kard legendájára épülő
kalandjátékot, amelynek útvonala a múzeumtól a Béla király
téren át a Babits házig vezetett.
A mintegy két órás játék igen
népszerű volt, 12 három-öt
fős csapat vett részt benne. Új
kezdeményezés volt a két világháború közötti Szekszárdot bemutató tárlathoz kapcsolódó, a
leventékről szóló kamara-kiállítás megnyitása. Ehhez kötődött a múzeum épülete előtt

zajlott lövészbemutató, majd
verseny a kalocsai sportlövő
szakosztály közreműködésével. Ugyancsak népszerű volt a
Hónap műtárgyához kapcsolódó malomjáték is.

gus tartott tárlatvezetést az
este folyamán.
A Múzeumok Éjszakája programjain egyetlen 300 Ft-os karszalag megváltásával vehettek
részt az érdeklődők – 6 éves kor

A Múzeumok Éjszakája idei
szekszárdi programja a Vármegyeházán vette kezdetét,
ahol a kétszeres Kossuth-díjas,
nemzetközileg is elismert szobrászművész, Kisfaludi Strobl
Zsigmond alkotásaiból nyílt
kiállítás. Ugyanitt tárlatvezetéseken és előadásokon vehettek
részt az érdeklődők, de volt kézműves foglalkozás is, késő este
pedig Pataki Ádám harmonikás
adott koncertet a megyeháza
udvarán.
A Babits Mihály Emlékházban, illetve az Irodalom Háza
– Mészöly Miklós Múzeumban Lovas Csilla főmuzeoló-

alatt ingyenes volt a belépés. Ódor
János Gábor igazgatótól megtudtuk, mintegy 1500 résztvevőt regisztráltak programjaikon.
A Vármegyeházán várták
a látogatókat a Tolna Megyei
Levéltár dolgozói is. Ruzsa Éva
főlevéltáros utazással és turizmussal kapcsolatos történeti
iratokról tartott előadást, míg
Zhang Edit tolmács a varázslatos Kínáról mesélt. Késő este
Nagy Iván a levéltári digitalizáció világába kalauzolta az érdeklődőket, míg a mintegy 25
ezer kötetes gyűjtemény könyvritkaságairól Muthné Darócz
Szilvia tartott előadást. Megtudhattuk többek között, hogy
a levéltár legrégebbi kötete egy
1554-es kiadvány.
- fl A Szekszárdi Törvényszéken
délután egy interaktív perszimuláción vehettek részt
az érdeklődők. Egy benzinkúti rablás bírósági tárgyalásába tekinthettek bele,
de lehetőség volt bejárni a
törvényszék épületét, mely
során dr. Andódi László
mesélt a törvényszéki palota
történetéről. Az érdeklődők
megtekinthették a tárgyalótermeket, a rabelkülönítőt,
sőt az elnöki irodát is.
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A rákellenes liga azzal a céllal
szervezte „Örökmozgók Kerékpáros Országjárás” programját,
hogy a résztvevők minél többet
mozogjanak, és minél több ismerősüket vegyék rá a mozgásra. Az országjárás idei útvonala
Budapestről Pusztaszabolcson,
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A mozgásnak a daganatos és
más betegségek megelőzésében és a rehabilitációban
játszott fontos szerepére hívta fel a figyelmet a Magyar
Rákellenes Liga kerékpáros
országjárása, miközben nyolc
alapszervezetet is érintettek.

főút körforgalmánál, a siófoki
elágazónál várták a Magyar
Rákellenes Liga Szekszárdi
Alapszervezet önkéntesei. A
kerékpárosokat dr. Máté István önkormányzati képviselő
köszöntötte, majd bekísérték
a csapatot a Béla király térre,
ahol Ács Rezső polgármester
is találkozott a bringásokkal
(képünkön).
– Négyszázhetvennyolc kilométeres utat tettünk meg idén,
visszafelé vonattal megyünk –
mondta el Rozványi Balázs. Az
elnök hozzátette, a túra remek
lehetőség volt arra, hogy útközben a Magyar Rákellenes Liga
nyolc alapszervezetét is tudják
meglátogatni. 
SZV
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Kerékpározva népszerűsítette a mozgást a Liga

5

2019. június 30.

FOTÓ: RETKES TAMÁS

2019. június 30.

FOTÓ: RETKES TAMÁS

4

6

2019. június 30.

A Szekszárdi Szakképzési
Centrum is csatlakozott ahhoz a munkacsoporthoz,
amelyet a PTE KPVK, a szekszárdi és a megyei önkormányzat hozott létre 2018
decemberében az „IQ Ipari
Együttműködési és Innovációs Központ” keretében történő együttműködés koordinációja érdekében.
Az együttműködés célja, hogy
egymáshoz hangolják a különböző képzési intézmények
tevékenységét, létrehozva egy
olyan képzési portfóliót, mely
illeszkedik a munkáltatói igényekhez, ezzel erősítve a város
és a térség megtartó erejét. Az
erről szóló megállapodást június 21-én írták alá Szekszárdon,
az egyetemi karon.
Prof. dr. Szécsi Gábor, a PTE
KPVK dékánja kiemelte, egy
megye, egy régió gazdasági versenyképességének fontos pillére
a versenyképes tudással rendelkező humánerőforrás megléte.
Ennek megteremtése csak olyan
együttműködés útján valósítható meg, ahol a munkaadói és a

FOTÓ: KISS ALBERT

A város megtartó erejét is erősíti az együttműködés

képző oldal egymással együtt
dolgozva alakít ki egy olyan
képzési kínálatot, mely megfelel az új kor és a munkáltatók
elvárásainak.
A középfokú oktatás bevonásával létrehoznak egy integrált
képzési központot, amelynek
alapvető feladata, hogy biztosítsa a képző intézmények közötti kommunikációt, illetve az
intézmények és a munkáltatók
közötti hatékony együttműködést. Ugyancsak feladata a
tehetséges fiatalok, a képzett
szakemberek helyben tartása –
tudatta prof. dr. Szécsi Gábor.

Pölöskei Gáborné, szakképzésért és felnőttképzésért felelős
helyettes államtitkár többek között arról szólt, hogy a gazdasági változások hatására minden
területen képzett munkaerőre
van szükség. Nyomatékosította,
a kormány célja a szakképzés
színvonalának emelése. Hozzátette, a szakképzésben komoly
karrierlehetőség van.
Ács Rezső, Szekszárd polgármestere elmondta, a vállalkozások humánerőforrás
hiánnyal küzdenek. A mostani, innovatív együttműködés
révén megvalósul a folyama-

tos tudásfrissítés lehetősége,
mely elengedhetetlen a hosszú
távú foglalkoztatáshoz. Szavai
szerint a példaértékű megállapodás erősíti a város megtartóerejét és lehetőséget teremt
arra, hogy a fiatalok Szekszárdon képzeljék el az jövőjüket,
hogy a városban alapítsanak
vállalkozást és családot. Jelezte, a paksi atomerőmű bővítése
kapcsán is fel kell készülnie a
szakképzésnek.
Dömötör Csaba, a Szekszárdi
Szakképzési Centrum kancellárja elmondta, most megnyílik
a lehetőség, hogy meginduljanak az együttműködések a megyében, a Szekszárdon működő
vállalkozásokkal, a felsőoktatási
szférával és az önkormányzatokkal is.
Az együttműködési megállapodást Dömötör Csaba, valamint Naszvadi Balázs, a Tolna
Megyei Önkormányzat TerületÉs Vidékfejlesztési Osztályának
vezetője, prof. dr. Gábriel Róbert, a PTE rektorhelyettese és
prof. dr. Szécsi Gábor látta el
kézjegyével.

Forrás: kadarka.net

Kopjafák szívhez szóló „üzenetei” a Hargitán

Az odaút során megálltak Kolozsváron, és megtekintették
Hunyadi Mátyás szülőházát és
lovas szobrát, valamint meglátogatták a híres Házsongárdi
temetőt. Estére értek Torockóra,
ahol az első éjszakát töltötték.
Másnap a tordai sóbányába
kirándultak, majd meglátogatták a nyárádszeredai magyar
nyelvű iskolát. A közös játékok
során hamar oldódott a hangulat, rövid idő alatt barátságok

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

A Szekszárdi Dienes Valéria
Általános Iskola 76 hetedik
osztályos tanulója kapott
lehetőséget arra, hogy a
„Határtalanul!” pályázat jóvoltából májusban Erdély lenyűgöző látványosságaival
ismerkedjen.

szövődtek. A tábor felé a szekszárdiak megálltak a Medve
tónál, és körbesétálták Erdély
egyetlen heliotermikus tavát.
Az út harmadik napján felkapaszkodtak a Hargitára, ahol a
kopjafák szívhez szóló üzenetei,

valamint a turulmadár lábánál
az összetartozásról közösen
elénekelt dal mindenkit meghatott. A túra után Korondon a
fazekas művészettel ismerkedtek, és ajándék vásárlására is
volt lehetőség.

Az út során a Dienes diákjai
és tanáraik jártak a vadregényes
Békás-szorosnál, megtekintették a legendás Gyilkos-tavat. A
gyergyószentmiklósi erődtemplomban előadást hallgattak a
környékre betelepült örményekről. Egy „medvekalandot”
követően felkeresték a Mohos
lápot, ragyogó napsütésben jártak a Szent Anna-tó partján és
a közeli kápolnánál, és természeten a magyarság legnagyobb
zarándokhelyére, Csíksomlyó
sem maradhatott ki a túrából.
Az utolsó napon lerótták
tiszteletünket Petőfi körtefájánál Székelykeresztúron, majd a
hosszú út végén sok élménnyel
gazdagodva tért haza a szekszárdi csapat.  Ivanics Edina

(7.b) beszámolója nyomán
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Holocaustmegemlékezés
A Szekszárdi Magyar-Izraeli Baráti Társaság Szekszárd Megyei
Jogú Város Önkormányzatával
és a Szekszárdi Izraelita Hitközséggel közösen megemlékezést
tart a Holocaust 75. évfordulója
alkalmából.
Időpont: 2019. július 7. 10:30 óra
Helyszín: Művészetek Háza
(Szekszárd, Szent István tér 28.)
Program:
• Ács Rezső, Szekszárd polgármestere emlékbeszéde;
• a Tücsök Zenés Színpad műsora;
• Petrovics Péter rabbi liturgiai
megemlékezése.
A megemlékezést követően koszorúzás előtti az egykori zsinagóga előtti Holocaust emlékműnél.

OLVASÓINK
FIGYELMÉBE!

Tájékoztatjuk olvasóinkat,
hogy a Szekszárdi Vasárnap
július 7-én jelenik meg
utoljára a nyári szünet
előtt, majd azt követően
augusztus 18-án
jelentkezünk új lapszámmal.
A nyári szünetben kövessék
közösségi oldalunkat:
www.facebook.com/
szekszardivasarnap/

Június 23-ai rejtvényünk megfejtése: Örkény István, Egyperces novellák
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Dr. Józsa Csaba. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését július 04-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM
„Követlek, bárhová mégy.” Jézus így válaszolt: „A rókának
van odúja, az ég madarainak fészke, de az Emberfiának nincs
hová fejét lehajtania.” Egy másikat Jézus szólított fel: „Kövess
engem!” Az így válaszolt: „Uram, engedd meg, hogy előbb
elmenjek és eltemessem apámat.” „Hagyd a holtakra, hadd
temessék el halottaikat – mondta neki –, te pedig menj, és hirdesd az Isten országát.”Egy harmadik ezt mondta neki: „Uram,
követlek téged, de engedd meg, hogy előbb elbúcsúzzam a családomtól.” Jézus így válaszolt: „Aki kezét az eke szarvára tette,
és mégis hátratekint, nem alkalmas az Isten országára.”

(Lk 9,57b-62)
Jézus ma is hív. Szívünk, lelkünk, lényünk legbensőjéből
feltör a vágy az Isten iránt.
Mint egy olthatatlan szomjúság. E szép világ dolgai, mint
cukros üdítők, csak pár pillanatra képesek oltani szomjunkat. Nehéz ezekről leszokni, s

az igazi, isteni élet szomjoltó
forrására rászokni, és mellette, belőle, vele élni. Ez akkor
nyilvánvaló, amikor már nem
marad más csak Isten, mert
valami történik az életben
és nincs másik út, csak Jézus
útja. Amikor nem marad sem-

mi, még nagy fájdalmat tud
okozni a régi illúziója.
A keresztény élet is tud rossz
irányt venni. Vallásosságában
rákap valaki valami jóra, ami
nem a végleges jó, nem a legfőbb jó. Rátalál valami szentre, ami nem maga a szentség,
valami szinte testi gyönyört
okozó bensőséges áhítatra,
amelyben nem Jézus a központ. Nem engedi meg, hogy
az Isten formálja a képére és
hasonlatosságára. Nem! Ő kíván mindeneket saját magához alakítani. Csinál valamit,
sokat, az állapotbeli kötelességei pedig háttérbe szorulnak.
Ez nem Jézusi! Jákob élete,
az Isten angyalával való hí-

res találkozása után teljesen
megváltozott. Küzdött és győzött, de egész életére lesántult.
A sántító Jákob egy megtört
ember volt. Egész életében
azért küzdött, hogy csalással
és manipulációval megszerezze Isten áldását. Így szerezte
meg testvére, Ézsau áldását.
Így csikarta ki az áldást apjától, Izsáktól. Ám csak miután
megtöretett az Úr előtt, akkor
mondja azt a Szentírás, hogy
megkapta az igazi áldást: Isten áldását (Ter 32,29). Ne
csak akkor kövessem Jézust,
amikor könnyű, vagy elviselhetetlen az élet! A megtöretés
hoz áttörést az életben. Ő most
is hív!  v. Kovács Ferenc a.
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BŐRGYÓGYÁSZATI

https://www.facebook.com/
szekszardivasarnap/

BEJELENTKEZÉS:

(fűnyíró, fűkasza, fűrész, traktor)

MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea
HELYE:

Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

Július 1-től július 5-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

RENDELÉSI IDŐ:

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

kedd 15:30 órától
hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

06–20/443–7603

MENÜ

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411-912

„A”
1150 Ft

Telefon:
06–30/162–20–02

Július 2.

Július 3.

Július 4.

Július 5.

Frankfurti leves

Grízgaluska
leves

Fahéjas
szilvaleves

Tavaszi
zöldségleves

Brokkoli
krémleves

combfilé,
Diós metélt, Zöldbabfőzelék,
házi vagdalt burgonyapüré,
alma

Lasagne

Bácskai
rizses hús,
savanyúság

Grízgaluska
leves

Tavaszi
zöldségleves

Brokkoli
krémleves

Lecsós
csirkemáj,
párolt rizs

Halfilé rántva,
majonézes,
kukoricasláta

Búbos csirke-

Frankfurti leves

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

Fahéjas
szilvaleves

„B”
1150 Ft Csirkepörkölt,
Brassói
Reform töltött,
káposzta,
vajas galuska, aprópecsenye,
savanyúság
tejföl
savanyúság

(04378)

(04391)

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

Napi
ajánlat
1050 Ft

Trappista sajt
rántva,
csiperkés
jázmin rizs,
tartármártás

Trappista sajt
rántva,
csiperkés
jázmin rizs,
tartármártás

Trappista sajt
rántva,
csiperkés
jázmin rizs,
tartármártás

Trappista sajt
rántva,
csiperkés
jázmin rizs,
tartármártás

Trappista sajt
rántva,
csiperkés
jázmin rizs,
tartármártás

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Pulykamellfilé,
céklával-füstölt
sajttal sütve,
párolt bulgur

Pulykamellfilé,
céklával-füstölt
sajttal sütve,
párolt bulgur

Pulykamellfilé,
céklával-füstölt
sajttal sütve,
párolt bulgur

Pulykamellfilé,
céklával-füstölt
sajttal sütve,
párolt bulgur

Pulykamellfilé,
céklával-füstölt
sajttal sütve,
párolt bulgur

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

(04377)

(04390)

Július 1.

uborkasaláta

keresünk

szekszárdi munkahelyre,
azonnali kezdéssel.

Élete legjobb formájában versenyezve aranyérmet szerzett
Barkóczi Tamás, szekszárdi
testépítő a WBPF világszövetség Európa-bajnokságán.

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

(04392)

Kisgépszerelőt

Barkóczi Tamás Európa-bajnoki címet szerzett

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

A 140 tagországgal rendelkező World Bodybuilding and
Physique Sports Federation
(WBPF) tízedik kontinensviadalának Budapest adott otthont a pünkösdi hétvégén. A
világbajnoki hatodik helyezett,
magyar bajnok Barkóczi Tamás
body building kategóriában, a
-85 kg-os mezőnyben képviselte
hazánkat a versenyen – sikerrel.
„Életem talán legjobb formájában álltam a színpadra, és nagyon boldog voltam, hogy első
nagy nemzetközi versenyemet
éppen Magyarországon, a szüleim, a barátnőm és a barátaim
előtt sikerült megnyernem” –
mondja a szekszárdi testépítő.
Barkóczi Tamás profi labdarúgóként kereste a kenyerét. A nemzeti bajnokságban játszott a Györ-

köny és a Paks színeiben, a REAC
gárdájában pedig az NB I/B-ben is
pályára lépett. A 2000-es évek elején kezdett testépítéssel foglalkozni, első versenyén 2003-ban állt a
bírák elé. Egy évvel később már
ezüstérmes lett az újonc kategóriában, s a siker nem csak motivációt jelentett, de népszerűséget is
hozott. Egy táplálék kiegészítőket
forgalmazó cég támogatottja lett,

és egyre több versenyzőnek segítette a felkészülését.
Egy térdsérülés miatt fél évre
partvonal mellé kényszerült, ekkor kezdett konditeremben dolgozni. Személyi edzőként 2008
óta foglalkozik átlagemberek és
versenysportolók felkészítésével. Önmaga hetente 5-6 napot
edz, de versenyek előtt nem ritka a heti 20 (!) tréning sem.

80 kilométer Kizakisz Nikosz elismerése
„Ki a legény a gáton?” elnevezéssel szervezett egy igazán
embert próbáló kerékpártúrát a
Szekszárdi Sportközpont június
22-én, szombaton.
Több mint félszáz elszánt
bringás pattant nyeregbe, hogy
teljesítse a Szekszárd-Baja-Szekszárd közötti 80 km-es távot. Az
útvonal a végtelen hosszúságúnak tűnő – viszont végig aszfaltozott – Duna-töltésen vezetett,
ami a Zarándok Szoborcsoporttól Bajáig a nemzetközi EuroVelo6 kerékpárút része.
Az ingyenes túrán három
frissítőpontot állítottak fel a
szervezők, ahol gyümölccsel,
szőlőcukorral töltődhettek fel a
bringások, valamint jéggel, vízzel és üdítővel frissülhettek. A
„rajt/cél” helyként szolgáló városi
sportcsarnokban minden induló
tornazsákot, kulacsot, baseball
sapkát és egy névre szóló oklevelet kapott jutalmul. 
- rp -

Száz tehetséges fiatal sportolót díjaztak a MOL Tehetségtámogató Program keretében, június 25-én.
Az idén tavasszal meghirdetett pályázatra a 10-18 évesek
kategóriájában 756 pályázat
érkezett be, ebből 87-et támogatott az alapítvány. A 18
éven felülieknek szóló „Sport
Klasszis” kategóriában a beérkező 26 pályázatból 13-at
jutalmaztak.
A fiatalabb korosztály díjazottjai között volt a szekszárdi
Kizakisz Nikolaosz asztaliteniszező is, aki eredményei
elismeréseként vehetett át elismerő oklevelet az alapítvány
képviselőjétől és a MOL támogatottjától, Hosszú Katinka
úszótól.
A sokszoros korosztályos
bajnok válogatott tehetség –
akinek felkészülését a Szek-

FOTÓ: FACEBOOK.COM

Friss hírekért,
képgalériáinkért
látogasson el
közösségi oldalunkra:
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szárdi Baka István Általános
Iskola és a Stefán Ételbár segíti
– édesapja irányításával készül
az országos és nemzetközi versenyekre, melyeken 2017 óta a
Donic felszereléseiben játszik.
SZV

Azt vallja, hogy a kötelezően
elvégzendő edzésmunka mellett
legalább olyan fontos az életmódváltás és a tudatos, egészséges táplálkozás.
„A napi többszöri étkezés híve
vagyok, és kerülni kell a cukros,
lisztes és feleslegesen zsíros ételeket” – mondja Tamás, aki magának főz. A csirke és marhahúsos
ételeket részesíti előnyben – versenyszezonon kívül persze nem
veti meg a házi sonkát, kolbászt és
almás pitét sem –, ezeket rizzsel,
salátával és párolt zöldségekkel
fogyasztja, de a tojás (rántotta)
sem maradhat ki az étrendjéből.
Úgy tartja, aki változtatni
szeretne az alakján, az szánjon rá heti 2–3 alkalommal
egy-egy órát, és menjen el egy
edzőterembe. Fizikálisan és
pszichésen is jót tesz. Aki pedig komolyabban foglalkozna a
testépítéssel, annak jó hír, hogy
némi adottsággal és két-három
év kemény munkával akár versenyen is indulhat… 
- fl -

Sporthírek
Íjászat. Hét érmet nyertek
az Alisca Nyilai Íjász Egyesület versenyzői a június 22én Györkönyben megtartott
Történelmi OB kvalifikációs
versenyen. A tűző napon, jól
kialakított pályán lebonyolított viadalon a szekszárdiak
négy arany-, két ezüst- és egy
bronzérmet nyertek. Aranyérmes lett Andrékovics Balázs, Németh Réka Anna és
Török István Szilárd, valamint Wehovszky Kíra Tícia.
Ezüstérmest szerzett Hajdu
Vilmos, illetve Török Hanna Vanda, míg bronzérmet
nyert Berek Hunor.
Az egyesület versenyzői
közül Bakó Dénes a 6., Balogh József és Müller György
a 7., Berlinger Sándor a 8.,
Csima Erika a 9., Németh
Norbert a 10., míg Bükszegi
Lajos a 12. helyen végzett.
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AGÓRA MOZI

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja

Június 30., vasárnap
– július 3., szerda
15:00 | T
 oy Story 4.
17:00 | C
 sekély esély
19:30 | G
 yerekjáték

NYÁRI NYITVA TARTÁS
2019. június 17-től
2019. augusztus 20-ig
BABITS MIHÁLY
KULTURÁLIS KÖZPONT:

Július 4., csütörtök
– Július 5., péntek
17:00 | Y
 esterday
19:30 | A
 nnabelle

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

Július 6., szombat
15:00 | T
 oy Story 4.
17:00 | Y
 esterday
19:30 | A
 nnabelle

MOZI ÉS JEGYPÉNZTÁR:
a hét valamennyi napján
14:00 – 20:00 óráig

A nyitvatartási idő
a rendezvényektől függően
módosulhat.

Szalonnasütés
A Szekszárd-Újvárosi Római
Katolikus Társaskör vezetősége szeretettel hívja a társaskör tagjait családjaikkal és
barátaikkal 2019. július 5-én
(péntek) 18:00 órára, szalonnasütésre a Szent István Ház
udvarára (Rákóczi u. 69–71.).
A társaskör vezetőségének
döntése alapján a programot a
2009-ben elhunyt Németh János emlékére tartják. A szervezők kérik, hogy a szalonnasütéshez szükséges eszközöket
mindenki hozzon magával.
Jelentkezni és érdeklődni
lehet: Horváth Jánosné, Edit
(tel: 20/524–6820).

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

Adományozás
A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST tart.
Helye: 7100 Szekszárd,
Dózsa Gy. u. 1.
Ideje: 2019. július 1. (hétfő)
08:00 – 09:00 óráig.
2019. évi tagdíj befizetésére
is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

NÉVNAP–TÁR
Június 30. (vasárnap) – Pál

2019. július 1–5. (hétfő – péntek)
– Babits M. Kulturális Központ
XXXII. Országos Speciális Művészeti Fesztivál
Az összművészeti fesztiválon 40
magyarországi szociális és oktatási
intézmény, alapítvány, egyesület
közel 800 résztvevővel képviselteti magát. A fesztivál fő vonulatát a
sérült alkotók – és esetenként segítőik – ének, néptánc, társastánc,
moderntánc, vers- és prózamondó,
színjátszó, hangszeres zenei, valamint bábjáték előadásai képezik.
E bemutatók színhelye a Babits
Mihály Kulturális Központ lesz
naponta 09:30 – 16:30 óra között.
A sérült alkotók és művészeti
csoportjaik a Művészetek Háza előtt
felállított színpadon is bemutatkoznak: délutánonként válogatott
zenei- és táncprodukciók kerülnek
színpadra, esténként koncerteken
szórakozhatnak a résztvevők. A
kísérőrendezvények között kiemelt
helyet kapnak az MSMME kiállításai – a SZínpadkÉPEK portréfotó
kiállítás és a sérült alkotók munkáiból álló festménykiállítás –, valamint a Speciális Mozi filmvetítései.

2019. július 5–7. (péntek – vasárnap)
– Babits M. Kulturális Központ
Narcoticus Anonymus Országos
Találkozó
„Istenem, adj lelki békét, hogy
elfogadjam, amin változtatni nem
tudok, bátorságot, hogy változtassak azon, amin tudok, és bölcsességet, hogy felismerjem a különbséget!”
Program:
Július 5. (péntek)
• 12:00-től regisztráció (2.500,- Ft)
• 17:00 Megadtam magam
Július 6. (szombat)
• 08:00 órától regisztráció
• 09:00 Megnyitó
• 09:30 Ürességet kitölteni
• 11:00 KIB és PR kedvcsináló
• 11:45 ebéd
• 13:00 Változás és növekedés
• 15:00 Tombola, aukció, játék
• 17:00 Megragadni a valóságot
• 19:00 Clean time buli
Július 7. (vasárnap)
• 09:30 Egy teljes élet
• 11:30 Nyitott mikrofon

Álláshirdetés

hirdet a Polgármesteri Hivatal
Gondnokságára gépkocsivezető
munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás
a www.szekszard.hu honlapon,
a Közügyek/Állás menüpontban
tekinthető meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a munka
törvénykönyvéről szóló 2012.
évi I. törvény alapján pályázatot

derült | UV-B sugárzás
max. 25o , min. 19o

Július 1.
(hétfő)

gyengén felhős | kánikula
max. 35o , min. 18o

Július 2.
(kedd)

zivatar | hidegfront erős széllel
max. 34o , min. 22o

Kornél: latin eredetű; jelentése: somfa, szarv.
Soma: magyar eredetű; jelentése: som.

Július 3.
(szerda)

zivatar | szeles nap
max. 30o , min. 20o

Július 4. (csütörtök) – Ulrik, Babett

Július 4.
(csütörtök)

zápor
max. 29o , min. 18o

Július 5.
(péntek)

zápor
max. 29o , min. 16o

Július 6.
(szombat)

gyengén felhős
max. 28o , min. 16o

Július 1. (hétfő) – Tihamér, Annamária
Tihamér: szláv-magyar eredetű; jelentése: csendet kedvelő.
Annamária: az Anna és a Mária nevek összekapcsolása.

Július 2. (kedd) – Ottó, Ottokár
Ottó: germán eredetű; jelentése: vagyon + híres.
Ottokár: német eredetű; jelentése: birtokot megőrző.

Július 3. (szerda) – Kornél, Soma

Ulrik: német eredetű; jelentése: öröklött birtokán uralkodó.
Babett: héber-görög-német-francia eredetű; jelentése: idegen, külföldi.

Július 5. (péntek) – Emese, Sarolta
Emese: magyar eredetű; jelentése: anyácska.
Sarolta: török-magyar eredetű; jelentése: fehér menyét.

Július 6. (szombat) – Csaba
Csaba: török-magyar eredetű; jelentése: pásztor, kóborló.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
Július hónapban nem tart fogadóórát. Polgármesteri Hivatal,
polgármesteri tárgyaló (Béla király tér 8.).

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

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát. Garay J. Általános Iskola
és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

Forrás: idokep.hu/szekszard

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 –
18:00 óráig Országos Nyugdíjas
Polgári Egyesület (Mészáros L.
u. 7.).
ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Albert u. 6.).

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

A Szekszárdi Baka István Általános Iskola 45 hetedikes
tanulója három pedagógus
kíséretében öt napot töltött
Erdélyben május végén.
A csapat első „megállója” Arad
volt, ahol a vértanúkra emlékeztek, majd Marosillyén álltak
meg, ahol Bethlen Gábor szüSZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

lőházában egy rendkívüli történelem órában volt részük. Déva
várából csodálatos kilátásban
gyönyörködhettek, este pedig
Csernakeresztúron, magyar
vendéglátóiknál kaptak szállást.
A második napon Vajdahunyad vára, Nagyszeben,
Segesvár és a Fehéregyházán
található Petőfi Sándor emlék-

turális Központ, Remete terem.
(Szent I. tér 10.).
RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 –
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes
u. 24.).
MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 –
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes
u. 24.).

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

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

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

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mihály Kulturális Központ, Remete terem. Szent I. tér 10.)

Határtalanul: Bakások jártak Erdélyben

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 30.
(vasárnap)

Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.
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mű szerepelt a programban. A
következő napon csodálatos
természeti képződményekben
gyönyörködhettek: a Gyilkos-tó
partján, majd a Békás szoros
sziklafalai között sétáltak.
Székelyszentkirályon meglátogatták a helyi Szent István
Általános Iskolát. Ezek után a
Tordai sóbánya mélységeibe
szálltak le, ahol a csónakázó tó
és az óriáskerék felejthetetlen
élménnyel ajándékozta meg a
Bakásokat. A Tordai hasadékból az esőzés visszafordította az
elszánt csapatot…
Utolsó szálláshelyünkön, Kolozsváron felkeresték Mátyás
király szobrát és szülőházát is. A
hazaúton átutaztunk a Királyhágón és Nagyváradon is. A szekszárdi csapat történelmi helyeket
ismert meg, természeti kincseket
fedezett fel Erdélyben, kapcsolatot épített az ott élő magyar közösségekkel. Csontosné Csuka

Erika írása nyomán

Adomány
Nemes cél érdekében fogtak össze a közelmúltban a
PTE Illyés Gyula Gyakorló
Általános Iskola pedagógusai, dolgozói, diákjai és
szüleik: egy gyergyószárhegyi gyermekotthon kis
rászorulóknak gyűjtöttek
adományokat. A csomagok
elszállítását prof. dr. Szécsi
Gábor, a PTE KPVK dékánja tette lehetővé.
A szekszárdi tanulók a
még jó állapotban lévő, de
már nem használt játékaikat, kinőtt ruháikat tették
dobozokba, hogy azon társaikhoz kerüljenek, akiknek nagyobb szükségük
van rájuk. Az adományba a felnőttek jóvoltából
kerültek még tartós élelmiszerek, tisztítószerek,
egyéb használati tárgyak,
valamint az iskola könyvtárából könyvek is.  SZV

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.
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Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

(04376)

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

Dugulás
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
elhárítás!
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755
• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376

(04381)

www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft.eu

ÁLLÁSHIRDETÉS
Az Elektrolit Kft. keres:
1.) Szakképzett villanyszerelőt
Feltétel: szakirányú végzettség.

2.) Klímaszerelőt
Feltétel: villanyszerelő vagy gépész végzettség;
klímaszerelésben való jártasság előnyt jelent.

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

4.) Kőművest
Fényképes önéletrajzokat elektronikusan az
elektrolit@elektrolit.hu e-mail címre vagy
személyesen, illetve postán a
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. szám alá várjuk.
Érdeklődni a 06–30/300–7888-as telefonszámon
lehet.

(04388)

A PSN Építőipari Kft. ÉPÍTÉSVEZETŐT keres.

(04389)

Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal a
penzugy@psn.hu e-mail címen lehet.

