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CímA TARTALOMBÓL

Fogadóórák
Az elmúlt hetekben megtar-
tott szabadtéri lakossági foga-
dóórák tapasztalatairól tartott 
sajtótájékoztatót Ács Rezső pol-
gármester. A fórumokon mint-
egy háromszázan vettek részt 
és több, mint négyszáz javaslat 
hangzott el.
 → 3. oldal

Nyugdíj
A megyei kórházban eltöltött 
67 év (!) után dr. Szily Ferenc 
főorvos a közelmúltban végleg 
nyugdíjba vonult. Tevékenysé-
ge során a radiológus több száz-
ezer beteget látott el, és sok or-
vos és szakdolgozó kolléga leste 
el tőle a szakma fortélyait.
 → 7. oldal

Érem-lapátolók

Remekül szerepeltek a Szek-
szárdi Kajak-Kenu SE verseny-
zői az elmúlt hétvégén Győrben 
megrendezett maratoni távú 
országos bajnokságon. Jámbor 
Attila vezetőedző csapata össze-
sen hat érmet és sok pontszerző 
helyezést gyűjtött.
 → 13. oldal

→ 5. oldal

A névadóra emlékeztek
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Felújítás alatt a szociális intézmények
Szekszárd városa figyelmet 
fordít az idősekre, nehéz 
helyzetben lévőkre, ezért az 
önkormányzati intézmények-
ben folytatódnak a felújítá-
sok, karbantartások.

Harminckét köznevelési, egész-
ségügyi és szociális ellátást 
nyújtó intézmény működik az 
önkormányzat fenntartásában. 
Ezek működtetésével, felújításá-
val, korszerűsítésével kapcsolatos 
feladatok időről időre kötelezett-
séget jelentenek a város számára.

Az egyik legfontosabb terület 
a szociális ellátás, hiszen ebben 
van a legtöbb tevékenységi for-
mája az önkormányzatnak. A 
társadalmi-gazdasági változások 
megjelennek a létesítmények-
ben, ezért ahhoz, hogy hatéko-
nyan, jó színvonalon tudjanak 
működni, az kell, hogy odafigye-
léssel, preventív jelleggel közelít-
se meg a város a működtetésük 
során jelentkező feladatokat.

A Csatári utcai Családok Át-
meneti Otthona (CSAO) 2017-
ben 15 millió forintból újult 

meg. Akkor a felújítást egy helyi 
vállalkozó végezte, a költségek 
felét saját forrásból az önkor-
mányzat fizette. Jelenleg festési, 
mázolási munkálatokat végez-
nek az egész évben százszáza-
lékos kihasználtsággal működő 
otthonban. A falhibák javítása, 
belső festés után az ingatlan la-
kói a megszokott színvonalon 
kapják a szolgáltatást.

A Mérey utcai idősek ottho-
nában az emeleti vizesblokk 
felújítását végzi egy külsős 
vállalkozó. Az elhasználódott 

öntvények, kongó hangot adó 
csempék, zománcát elhagyó 
szaniterek és a vastag vízkő 
elkerülhetetlenné tette a kor-
szerűsítést. A rekonstrukció 
keretében megtörténik a tel-
jes vízlefolyó rendszer cseréje, 
aljzatburkolás és csempézés, 
valamint az új szaniterek beépí-
tése is. A magas szintű műszaki 
megoldások mellett a többi he-
lyiség elemeivel harmonizáló 
egységes arculat kialakítására is 
figyelnek a szakemberek.

 Forrás: szekszard.hu

NÉVNAP–TÁR
Május 26. (vasárnap) – Fülöp, Evelin
Fülöp: görög eredetű; jelentése: lókedvelő.
Evelin: 1.) az Éva francia (Eveline) és angol (Evelyn) továbbképzése;

2.) kelta-skót eredetű; jelentése: kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű.

Május 27. (hétfő) – Hella
Hella: görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó.

Május 28. (kedd) – Emil, Csanád
Emil: latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő.
Csanád: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen). 

Május 29. (szerda) – Magdolna, Léna
Magdolna: arámi-héber eredetű; jelentése: torony, bástya
Léna: görög eredetű; jelentése: a -léna végű női nevek utótagjának önállósulása.

Május 30. (csütörtök) – Janka, Zsanett
Janka: héber-magyar eredetű; Johanna magyarítására született újjá a 19. század-
ban, a János névnek egy igen ritka becenevéből. A Janka egyben a francia eredetű 
Zsanett magyar tükörfordítása; jelentése: Isten kegyelme, Isten kegyelmes.
Zsanett: héber-francia eredetű,  jelentése: kegyelembe fogadott.

Május 31. (péntek) – Angéla, Petronella
Angéla: görög-latin eredetű; jelentése: angyal, követ, hírnök. 
Petronella: latin eredetű; jelentése: Petronius nemzetségéből származó nő; kő, szikla.

Június 1. (szombat) – Tünde, Kund
Tünde: magyar eredetű; jelentése: Vörösmarty Mihály névalkotása a tündér szóból.
Kund: magyar eredetű; jelentése: előkelő származású, méltóságnév.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 26.
(vasárnap)

Május 27.
(hétfő)

Május 28.
(kedd)

Május 29.
(szerda)

Május 30.
(csütörtök)

Május 31.
(péntek)

Június 1.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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A Család Akadémia a nagy-
közönség számára is nyitott, 
tudományt népszerűsítő egye-
temi előadásaival egy olyan 
sajátos tanulási, fejlődési le-
hetőséget tartalmazó komp-
lex képzési programot kínál, 
amelynek elsődleges célja elő-
segíteni a családok egészséges 
működését, a generációk kö-

zötti párbeszéd elmélyítését, a 
családban, a párkapcsolatban 
rejlő belső értékek megőrzését, 
a tudatosabb szülői szerep és 
a rendszerszemléletű család-
konzultáció megélését, hogy 
a szülők a pedagógusokkal 
együtt jól és okosan nevelhes-
sék gyermekeiket.
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Lezárult a Család Akadémia első szemesztere
„Lehetetlen, hogy másban 
nagyobb gyönyörűséget 
és örömöt találjunk, mint a 
gyermeknevelésben, a gyer-
mekeinkkel való együttélés-
ben” – ezekkel a gondola-
tokkal zárta le prof. dr. Szécsi 
Gábor, a Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfej-
lesztési Kar dékánja a Család 
Akadémia rendezvénysoro-
zat első szemeszterét.

Az alkalomból száztizenegy 
emléklapot és a „Költők és ko-
ruk – Babits Mihály és József 
Attila” című könyvet adták át 
azoknak a hallgatóknak, akik a 
félév során rendszeresen részt 
vettek az előadásokon. Az em-
léklapokat és az ajándékokat 
Ács Rezső polgármester és az 
egyetemi kar dékánja adta át.

A programot a Harmadik Kor 
Egyeteme sikerén felbuzdulva, a 
családok és intézmények értékes 
együttnevelésének hangsúlyával 
indították el – mondta el Ács 
Rezső, és hozzátette, az önkor-
mányzat támogatásra méltónak 
ítélte a kezdeményezést, és min-
dent megtesznek annak érde-
kében, hogy folytatni tudják a 
családoknak, pedagógusoknak 
szóló ingyenes előadássorozatot.

A hallgatók jutalmazása előtt 
az érdeklődők dr. Maros Kitti 
adjunktus „Veszteségből ön-
meghaladás – hogyan gazdagít-
hatják személyiségünket életünk 
nehézségei, csapásai” című, vala-
mint dr. Kurucz Rózsa főiskolai 
tanár – a Család Akadémia szak-
mai vezetője – „Boldog gyer-
mekkor Montessori szellemisé-
ge a családban” című előadását 
hallgathatták meg.

Az első szemeszter prog-
ramjának keretében kiváló tu-
dósok, szakemberek tartottak 
előadásokat és kezdeményez-
tek interaktív beszélgetéseket 
a résztvevőkkel, akik sokat 
megtudhattak a boldog gyer-

mekkorról, az értékes nevelés 
módszereiről, a családon belüli 
kommunikációról, valamint a 
karrier és a család viszonyáról, 
de volt szó játékosságról, pár-
választásról, függőségekről és 
önmeghaladásról is.

A szervezők remélik, a kö-
vetkező, szeptemberben indu-
ló szemeszterben is hasonlóan 
nagy érdeklődés mellett lega-
lább ugyanilyen érdekes előa-
dásokkal folytathatják a prog-
ramot. Forrás: PTE KPVK

Fórumokon mondhatták el véleményüket a városlakók
Az elmúlt hetekben meg-
tartott szabadtéri lakossági 
fogadóórák tapasztalatairól 
tartott sajtótájékoztatót Ács 
Rezső polgármester szerdán 
a Mérey utca és a Kálvin tér 
találkozásánál. 

A helyszínválasztás nem volt 
véletlen, ugyanis a területen, 
az egyik fogadóórán felvetett 
probléma megoldása zajlik: ki-
bővítik a már meglévő járdát.

Az elmúlt hetekben meg-
tartott tíz lakossági fórumon 
mintegy háromszázan vettek 
részt és több, mint négyszáz 
javaslat, hozzászólás hangzott 
el – tudatta Ács Rezső. A pol-
gármester megjegyezte, nem 
csak kritikák fogalmazódtak 
meg, a szekszárdiak többek 
között örömüket fejezték ki az 
egészségügyi-, óvodai-, iskolai 
fejlesztések és a járdaépítések 
kapcsán is. Hozzáfűzte, a la-
kosság és az önkormányzat 
álláspontja számos ponton ta-
lálkozik. 

A városvezető arról is szólt, 
hogy az elmúlt négy évben 
Szekszárd tíz választókerü-
letében összesen 4,2 milliárd 
forintot fordítottak fejleszté-
sekre. Az összeg természetesen 
nem tartalmazza az olyan nagy 
beruházásokat, mint pl. az új 
sportuszoda építésének költsé-
ge. A fent említett több, mint 4 

milliárd forintot kimondottan 
a körzetek élhetőbbé tételére 
fordították.

A lakossági fórumokon egy 
sor olyan probléma megoldá-
sa, javaslat hangzott el, mely 
nem pénzkérdés – folytatta a 
polgármester. Kiemelte, ezek 
rendezését már meg is kezdték. 
Mint részletezte, többek között 
eltávolítják a már használaton 
kívüli egykori játszótéri búto-
rokat és a már meg nem lévő 
játékok alapjait.

A fórumokon felvetett témák 
ismertetése kapcsán elmondta, 
az utóbbi időben rendkívül 
megnőtt a gépjárművek száma, 
ami miatt sok helyen gondot 
okoz a parkolás. Ács Rezső em-
lékeztetett: az elmúlt három év 
alatt kétszáznál is több új par-
kolót alakítottak ki a városban, 
ám ezt a munkát folytatni kell. 
A fórumozók a parkolás kap-
csán arra panaszkodtak, hogy 
a lakótelepi lakásiak előtt talál-
ható parkolókat rendre vidéki-
ek foglalják el, és amikor ha-
zaérkeznek, nincs szabad hely. 
A polgármester kijelentette, a 
jövőben mindenképpen úgy 
változtatnak a parkolási ren-
deleten, hogy a szekszárdiak 
számára legyen szabad parkoló.

Ács Rezső azt is elmondta, 
hogy kiemelt projektként ke-
zelik, és még az idén felújítják 
a Csatári Üzletháznál található, 

rossz állapotú parkolót. Hoz-
zátette, meg fogják keresni az 
ott működő vállalkozásokat és 
kérik az együttműködésüket. 
Ugyancsak megemlítette, hogy 
a Zöld Városok Programban 
további száz parkolóhely ki-
alakítása történik meg, amivel 
nagyban javul majd a parkolási 
helyzet a belvárosban. 

A városi zöldfelületek kap-
csán elhangzott, a szekszárdi-
ak alapvetően elégedettek azok 
arányával, mindazonáltal még 
több fát szeretnének a város-
ban. Szintén elhangzott, hogy 
a 70-es, 80-as években épült la-
kótelepek építésekor sok helyen 
túl közel ültették a fákat, melyek 
mára megnőttek és zavarják a 
lakókat. Ezt a problémát szin-
tén kezelni szeretnék, akár az 
ott lakók bevonásával is. 

A fórumozók ugyancsak el-
ismerték azt a munkát, amit az 
illegálisan lerakott hulladékok 
felszámolása terén végzett a 
város. Emellett azt kérték az 
önkormányzattól, hogy bővít-
se ki ezt a jellegű tevékenységet 
és tegyen az újabb illegális lera-
kók létrejötte ellen.

A zöldhulladék elszállítá-
sának – ami Ács Rezső szavai 
szerint az idén valóban nem 
ment zökkenőmentesen – té-
maköre is felvetődött. A pol-
gármester elmondta, a zöld-
járatokat igyekeznek majd 
minél jobban a kerti munkák 
időpontjához igazítani, és a 
kommunikációra is nagyobb 
hangsúlyt fektetnek, hogy a la-
kosság könnyebben szerezzen 
tudomást a zöldjáratok indítá-
sának időpontjáról.

A közbiztonsággal összefüg-
gésben elhangzott, a város bi-
zonyos területein, így többek 
között a fasoron, a buszpálya-
udvaron és annak környékén 
fokozni kell a rendőri jelenlé-
tet. Szeretnék a közbiztonsági 
szempontból problémásnak 
számító pontokat felszámolni.

Ács Rezső zárásként kö-
szönetet mondott azért, hogy 
ilyen sokan megjelentek és 
véleményt formáltak a szabad-
téri fogadóórákon, melyeket a 
jövőben is szeretnének meg-
szervezni.  S. V. 
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Diákszemmel a természetben
A Szekszárdi I. Béla Gimná-
ziumban 2019. május 30-án 
12 óra 30 perckor nyitjuk 
meg kiállításunkat „Diák-
szemmel a természetben” 
címmel. Minden érdeklődőt 
várunk szeretettel.

A kiállítás anyaga a gimná-
ziumunkban indult „Fedezd 
fel a Szekszárdi dombságot” 
szakkörön résztvevő diákok 
munkáiból áll össze. A szak-
kört és a programot a Nemze-
ti Tehetség Program keretén 
belül az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatta 
(a pályázat azonosítószáma: 
NTP-MTTD-18-0154). A 
tanév elején a természet- és 
környezetvédelem iránt ér-
deklődő és elkötelezett diá-
kokból gyűjtöttük össze lelkes 
kis csapatunkat. 

Foglalkozásaink során ta-
nulóink megismerkedhettek 
a Szekszárdi dombság legfon-
tosabb növényeivel, állatvi-
lágával, felszíni formáival, az 
éghajlat elemeivel és vizsgá-

latával, valamint a környéket 
érintő környezetvédelmi prob-
lémákkal. Nagy hangsúlyt fek-
tettünk a terepi munkára, saját 
mérések végzésére, egyéni ta-
pasztalatok és következtetések 
levonására. Az egész tanéven 
átívelő szakkör eredménye-
iről, tapasztalatairól a diá-
kok folyamatosan készítettek 
fényképes dokumentációt. A 
téli foglalkozások során saját 
társasjátékokat is készítettünk, 
amit a résztvevők a kiállításon 
ki is próbálhatnak. A környék 
egyik kis szegletét kiválasztva 
készítettük el terepasztalun-
kat, amelyen a terület felszín-
formáiról, szerkezetéről és 
élővilágából adunk ízelítőt. A 
szakkör kiemelkedő eseménye 

volt az április elején lezajló két 
napos szegedi tanulmányi ki-
rándulás, melynek keretében 
a diákok meglátogatták a fü-
vészkertet, megfigyelhették a 
vadaspark lakóit és tanulmá-
nyozhatták a Fehér-tó élővi-
lágát.

Gimnáziumunk fontosnak 
tartja a természettudományos 
ismeretek oktatását, a termé-
szettudományos gondolkodás 
és a környezettudatos látás-
mód erősítését a diákok kö-
rében. Ennek érdekében indí-
tottuk el az elmúlt tanévben a 
geo-informatika tagozatunkat, 
amelyre következő években is 
várjuk a jelentkezőket.  (x)

(04300)
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Színes programokkal emlékeztek a névadóra
Kerek harminc éve, 1989. 
május 18-án vette fel az egy-
kori Béri Balogh Ádám Mú-
zeum a híres megyei régész, 
apát-plébános, Wosinsky 
Mór nevét.

Ebből az alkalomból az in-
tézmény és a Szekszárdi Mú-
zeumbarát Egyesület minden 
évben koszorút helyez el a 
névadó Wosinsky Mór múze-
um előtt álló mellszobránál, 
illetve esztendőről esztendőre 
számos színvonalas rendez-
vénnyel tisztelegnek a tudós 
pap emléke előtt: legyen szó 
akár kiállításról, akár kötetbe-
mutatóról.

Mindezen túl elismeréseket 
is adnak át az emléknap apro-
póján. A május 17-i ünnepsé-
gen a „Múzeumbarát óvoda” 
címet a faddi Kismanók Óvoda 
kapta, míg az iskolák között a 
PTE Illyés Gyula Gyakorló Ál-
talános Iskola és AMI közös-
ségét jutalmazták (képünkön).

A jeles évforduló kapcsán a 
múzeum vezetése elismerés-
ben részesítette a kiemelke-
dő munkát végző kollégákat. 
A Wosinsky Emlékplakettet 
a tavalyi nagysikerű koszo-
vói/sárközi hímzések minta-
kincsét összehasonlító tárlat 
megrendezéséért Fuksz Márta 
néprajzos muzeológus vehette 

át. Díjat kapott a múzeum-
pedagógiai foglalkozásokban 
és az épület könyvtárának 
rendbetételében aktívan részt 
vett Hucker Veronika könyv-
táros-múzeumpedagógus is, 
de az eddig számos várostör-
téneti anyagot a közönség elé 
táró Vitéz Attila is átvehette 
az elismerést Ódor János igaz-
gatótól. Utóbb a műgyűjtő a 
„Háborútól háborúig- Képes 
várostörténet 1918–1945” 
című kiállításon kalauzolta 
végig az érdeklődőket.

A programsorozat indítása-
ként Kaczián János helytörté-
nész, nyugalmazott levéltári 
főtanácsos vezetésével zajlott a 
Garay és a Béla király tér neve-
zetességeit érintő helytörténeti 
séta. A nap jó hangulatáért a 
Csurgó zenekar felelt, míg a 

múzeum teremőre, Kovács 
József bűvészmutatványokkal 
szórakoztatta a kíváncsiakat.

Az emléknapon a szekszárdi 
cserkészcsapat szervezésében 
nyomkövető csapatjátékban 

is részt vehettek családok, 
barátok, osztályok. A progra-
mok sorát a „Pincétől a pad-
lásig” zseblámpás kalandtúra 
zárta, ahol Czövek Attila, K. 
Németh András régészek, va-
lamint Fuksz Márta muzeoló-
gus kalauzolta a Szekszárd és 
a megye múltja iránt fogékony 
közönséget. 

Az emléknap része volt a 
Nemzeti Kulturális Alap által 
támogatott múzeum népsze-
rűsítő programnak: a Mozaik 
Múzeumtúra Roadshow-t ku-
tyás játszóház, vármegyeházi 
tárlat, szoborkereső, dráma-
játék, kézműves foglalkozá-
sok, valamint a Szekszárd Jazz 
Quartett koncertje tette válto-
zatossá.  Gy. L.

Jól passzolt a bor az „utcakaja” és utcazene mellé
Május 17–19. között immár 
harmadik alkalommal ren-
dezték meg a Béla király té-
ren a Szekszárdi Bortavasz és 
Food Truck Showt.

A tavaszi gasztrofesztiválon pén-
tektől vasárnapig a legjobb hazai 
„büfékocsik” vonultatták fel az 
utcai étkek legjavát, ízelítőt adva 
a nemzetközi street food kony-
ha remekeiből (is). A kézműves 
hamburgerek már hagyományo-
san széles választéka mellett idén 

kóstolhattunk mexikói ételeket 
a MexKitchen jóvoltából, ehet-
tünk autentikus amerikai BBQ- 
sfüstölt húst a Smokey Monkies 
„mozdonyából”, kipróbálhattuk 
a spanyol churrost, de népszerű 
volt a „The Soft” kürtöskalácsba 
töltött fagylaltja is. A nem kísér-
letező fajták Puha Robi megun-
hatatlan malacos batyujával csil-
lapíthatták az éhségüket.

Ha már Bortavasz: az ételek 
mellé ezúttal is szekszárdi pincé-

szetek – a Dúzsi Tamás Pincéje, 
a Lajver Borbirtok, a Márkvárt 
Papa Pincéje, a Mészáros Bor-
ház, a Pósta Borház, a Prantner 
Pince, a Sárosdi Pince, a Schie-
ber Pincészet, a Sebestyén Pince 
és a Tringa Borpince – kínálták 
a hegy levét. A jó hangulatról 
esténként élőben fellépő zene-
karok, a Kalus-Szász duó, a Hu-
Man fúvós együttes, a Nu-Line 
Experiment és a Dynamic Dudes 
zenekar gondoskodtak.  SZV

Meghívó
A Lélekgyúró Önképző Kör kö-
vetkező alkalmával Bernád Zol-
tán és Bernád Apor tart előadást 
„A jó és a rossz érzések köztes-
léte” címmel. Életünket nagyrészt 
a jó és a rossz köztes helyzetálla-
potainak váltakozásaiban éljük, 
döntéseink függvényében. Ér-
zéseink megváltoztatása életünk 
minőségének változását jelenti. 

Időpont: 2019. május 31. 
(péntek) 17:00

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Csatár terem 
(Szent I. tér 10.)

Információ: Bernád Zoltán 
+36–30/843–4669.
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FOTÓ: KISS ALBERT

Állampolgári Részvétel Hete
A Mentálhigiénés Műhely, a 
Szekszárdi Civil Kerekasztal 
és Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata idén 
május 14. és 16. között ren-
dezte meg hagyományos 
Állampolgári Részvétel Hete 
(ÁRH) rendezvényeit.

A Szent István térre meghirde-
tett program résztvevői az eső 
elől a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ Márványtermébe 
menekültek a nyitónapon. Itt 
mondott köszöntőt Csillagné 
Szánthó Polixéna, a közgyűlés 
Humán Bizottságának elnöke 
és Ferenc Vilmos, a Szekszárdi 
Civil Kerekasztal elnöke, itt mu-
tatkozott be az érdeklődőknek 
18 civil szervezet és intézmény 

– no meg a rendőrkapitányság 
és a katasztrófavédelem is.

Itt léptek „színpadra” ze-
nés-táncos műsorukkal a külön-
böző kulturális és sportegyesüle-
tek, óvodás és iskolai csoportok. 
Az érdeklődők ÁRH-kérdőívet 
tölthettek ki, vagy leírhatták vé-
leményünket a „Szabad tér, sza-
bad vélemény” színes cetlijeire.

A program zárására az időjárás 
„megkönyörült” a szervezőkön, 
így csütörtök délután a Szekszárd 
Ifjúsági Fúvószenekar térzenéje, a 
Szekszárdi Jazz Quartet műsora, 
az „Ifjú Szív” Magyarországi Né-
met Nemzetiségi Néptáncegyüttes 
és a Szekszárdi Gitár Egyesület fel-
lépése is a Szent István téren való-
sult meg, mint ahogy nem maradt 
el a galambröptetés sem.   SZV

Hatvanhét év után végleg nyugdíjba ment a főorvos
Dr. Szily Ferenc radiológus 
főorvos a megyei kórházban 
eltöltött 67 év (!) után a kö-
zelmúltban végleg nyugdíjba 
vonult.

Dr. Németh Csaba főigazgató és 
a Balassa János kórház Radio-
lógia Osztályának munkatársai 
május 7-én búcsúztak el az im-
már végleg nyugdíjba vonuló 
dr. Szily Ferenc főorvostól, és 
mondtak köszönetet több mint 
hat évtizedes, kiemelkedő szak-
mai tevékenységéért.

Dr. Szily Ferenc 1952-ben 
szerzett általános orvosi diplo-
mát a Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen, és a szekszárdi kór-
ház röntgenlaboratóriumában 
helyezkedett el. Szakvizsgáit 

1953-ban sportorvostanból, 
majd 1955-ben a sugaras eljá-
rásokból szerezte meg.

Első és egyetlen munkahelyén 
hatvanhét (67) éven át dolgozott. 

Tevékenysége során több száz-
ezer (!) beteget vizsgált, és látott 
el. Az elektronikus beteg-adatbá-
zis szerint csak 1995 szeptembe-
re és 2019 márciusa között 228 
ezer esete volt a Röntgen- és Ult-
rahang diagnosztikai osztályon. 
Sajnos a korábbi négy évtized 
adatai nem állnak rendelkezés-
re, de bizonyos, hogy abban az 
időszakban még legalább 350-
400 ezer beteget vizsgált meg és 
leletezett.

Sok orvos és szakdolgozó 
kolléga tanulta és leste el tőle 
a szakma rejtelmeit, miközben 
ő is folyamatosan képezte ma-
gát. Mindig naprakész volt a 
gyorsan fejlődő radiológiai ké-
palkotásban és informatikában. 
A nyugdíjkorhatár elérésekor, 

1995-ben csak papíron vonult 
nyugdíjba – továbbra is aktívan 
dolgozott.

Munkáját számos szakmai 
és városi díjjal, kitüntetéssel 
ismerték el. Csak az elmúlt két 
évtizedben megkapta az Egész-
ségügyi Miniszteri Díszokleve-
lét (2001), a Batthyány-Stratt-
mann Díjat (2005), a Pro Urbe 
Szekszárd Emlékplakettet 
(2011) és tavaly Tolna Megye 
Önkormányzatának Bezerédj 
István-díját.

Végleges nyugdíjba vonulása 
alkalmából – a Tolna Megyei 
Balassa János Kórház vezetésé-
hez és dolgozóihoz csatlakozva 
– jó egészséget és boldog nyug-
díjas éveket kívánunk dr. Szily 
Ferencnek!   SZV

A Polgármesteri Kabinet tájé-
koztatása szerint Szekszárdon 
ugyan nem jellemző, de van 
néhány hely, ahol időről időre 
újratermelődik az illegálisan 
lerakott hulladék. Természete-
sen a szemetet minden esetben 
eltávolítják a helyszínről, de 
szeretnék elejét venni, hogy az 
újraképződjön.

A közterület-felügyelet és a 
mezőőri szolgálat is jelzi az ön-
kormányzat Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Igazgatóságának, 

ha valahol illegálisan lerakott 
hulladék szennyezi a környeze-
tet. Ezt követően a köztisztasá-
gi csoport „ártalmatlanítja” a 
szemétkupacot. 

A Csötönyi-völgyben és Sző-
lőhegyen is kihelyezett konténer 
biztosítja, hogy a gazdák abba 
gyűjtsék a hulladékot. A táro-
lókat az Alisca Terra Nonprofit 
Kft. heti egy-két alkalommal 
elszállítja, a tárolók mellé he-
lyezett szemét eltakarítását a 
köztisztasági csoport végzi.

A szekszárdi önkormányzat 
kamerafelvételek és lakossági 
bejelentés alapján több alka-
lommal tett rendőrségi felje-
lentést a környezetszennyezők 
ellen. A város pályázaton há-
rommillió forintot nyert az 
illegális hulladéklerakók fel-
számolására, a támogatói ok-
irat aláírásra vár. Az elnyert 
támogatási összeg mintegy 300 
köbméter szemét elszállítására 
lesz elegendő.

A borvidék nem lehet a (veszélyes) hulladékok gyűjtőhelye!
Tájidegen látvány a szekszár-
di borvidék lankái között az 
illegálisan lerakott hulladék. 
Az autóból nem mindig lát-
szik, ám ha gyalogszerrel jár-
juk a fás-bokros területeket, 
háztartási szemétre, építési 
törmelékekre, vagy veszélyes 
elektronikai hulladékokra 
bukkanhatunk.

Bántja a szemét a vagyonvé-
delmi okokból gyakorta arra 
járőröző Szőlőszem mozgalom 
aktivistáinak is, akik minden 
év tavaszán „nagytakarítást” 
végeznek. Összegyűjtik és el-
szállíttatják a (több) teherautó-
nyi szemetet, illegális lerakókat 
szűntetnek meg. Sajnos nem te-
lik el néhány hét, s a hulladék-
kupac „újratermelődik”…

Az idei tavaszi nagytakarítás 
során a Remete kápolna fölött, a 
Csötönyi-völgy észak-keleti be-
járójánál jártak az önkéntes kör-
nyezetvédők az egyesület „terü-
letfelelős tanyabizalmija”, Borda 
Károly vezetésével. Az idei túrán 
elszórtan 62 autógumit talált a 
csapat (képünkön) – ilyenre ko-
rábban még nem volt példa...

– Régóta szeretnénk fülön 
csípni azokat, akik rendszeresen 
mosó- és hűtőgépeket, egyéb 
fém- és műanyag hulladékot 
raknak le itt. Ennyi időt, pénz és 
energia ráfordításával a hulladé-
kudvarok, újrahasznosítók felé is 
indulhatnának, ahol szabályosan 
és ingyenesen megszabadulhat-

nának feleslegessé vált dolgaik-
tól. Tényleg nem értem őket... 
– csóválja a fejét Borda Károly.

A tettenérés amúgy roppant 
nehéz. A városszéli notórius 
szemetelők kilétére ritkán de-
rül fény – noha az ott élőknek 
vannak/lennének tuti tippjeik... 

A szőlőszemesek úgy látják, 
mozgalmuk és a civilszerveze-
tek, polgárőrök még nagyobb 
létszámú, még erőteljesebb ösz-
szefogása eredményre vezethet.

A témával kapcsolatosan 
Komlósiné Kiss Anett, a megyei 
rendőr-főkapitányság szóvivője 

elmondta, hivatalos bejelentés 
alig-alig érkezik. Pedig éppúgy 
foglalkoznának vele, mint bár-
melyik szabálysértéssel: megin-
dítanák az eljárást ismeretlen tet-
tes ellen. A szóvivő megosztott 
egy esetet: a hulladékkupac át-
vizsgálása közben egy régi szám-
latömbre bukkantak, s az ebből 
szerzett információk gyorsan 
elvezettek a lomok gazdájához…

Több civil szervezet, köztük 
a szőlőszemesek is úgy látják, 
hogy a megelőzés érdekében 
első lépésben szigorúbb ellenőr-
zés alá kellene vonni a legálisan, 
vagy illegálisan működő „lom-
talanítókat”, akik a számukra 
még értékes tárgyak fejében 
megszabadítják a háztartásokat, 
vállalkozásokat a hulladéktól. 
Feltételezhető, hogy ez utóbbit 
valahogy így gondolják.

 B. Gy.

Nemzetközi borversenyeken szereztek érmet
Két francia borversenyen és a 
Brüsszelben megtartott Mon-
de Selection-on is érmeket 
szereztek a szekszárdi borá-
szatok.

A Monde Selection brüsz-
szeli minősítő intézet három 
arany- és három ezüstéremmel 
ismerte el a szekszárdi borokat. 
Kiemelkedően szerepelt a Fritz 
Borház, mely két aranyérmet és 
egy ezüstérmet szerzett. A bo-

rászat 2015-ös Szekszárdi bika-
vére és 2016-os Primus cuvée-je 
is aranyérmet érdemelt, míg a 
2016-os Szekszárdi Bor-Duo-t 
ezüstéremmel ismerték el. 

Szintén aranyérmet nyert 
a Bodri Pincészet 2016-os 
Szekszárdi optimus cuvée-je. 
A Fekete Borpince két borát 
(2017-es Cabernet sauvignon 
válogatás, illetve 2017-es Mer-
lot válogatás) ezüstéremmel is-
merték el.

A franciaországi Bor-
deaux-ban megtartott 43. 
Challenge International du 
Vin borversenyen összesen 
négy érmet nyertek a szek-
szárdi borászok. Aranyérmes 
lett a Bodri Pincészet Bodri 
kékfrankos válogatás 2016 
bora. A Fekete Borpince Ca-
bernet sauvignon válogatás 
2017, illetve Patikárius cuvée 
2017 bora ezüstérmet kapott, 
miként a Mészáros Borpince 

Szekszárdi Ohmerops cuvée 
2016 bora is.

Az ugyancsak franciaországi 
Mondial du Rosé borversenyen 
két szekszárdi pincészet össze-
sen négy ezüstérmet nyert. A 
neves bormustrán a szekszárdi 
Dúzsi Pincészet három ezüs-
téremmel gazdagodott. Ezüs-
töt nyert két 2017-es Cabernet 
franc rozé bora, illetve 2017-es 
Pinot Noir rozéja. Ugyancsak 
ezüstérmet szerzett a szekszárdi 
Fekete Borpince 2018-as Néró 
rozéja.

 Forrás: kadarka.net

Elhunyt Szabó György

Nagy veszteség érte a szek-
szárdi sportéletet: életének 
hatvanhetedik évében el-
hunyt Szabó György egykori 
játékvezető, a szekszárdi és 
magyar kosárlabda ikonikus 
alakja.

Édesapja, a szekszárdi ko-
sársport atyja, később a BSE 
csapatával Ronchetti-kupát is 
nyert mesteredző, Szabó Ödön 
tanácsára tett játékvezetői 
vizsgát. A megannyi élvonal-
beli mérkőzést vezető Szabó 
György – vagy, ahogy a kosár-
labda-pályákon ismerték, Sza-
bó IV. –a hosszú évek alatt ki-
vívta a játékosok, szakvezetők 

és a közönség elismerését is. 
Ma is emlegetik Körmenden, 
amikor utolsó(előtti) bajno-
kiján, 2006. június 6-án a mér-
kőzés végén a kezdőkörben 
megcsókolta a parkettát, majd 
tisztelete jeléül kidobta a sípját 
az ország legfanatikusabbnak 
tartott szurkolói közé.

A nagybajuszos sípmester 
pályafutása során nemzetközi 
porondon is bizonyíthatott, de 
vezette az MKOSZ játékvezetői 
bizottságát is. Utolsó mérkőzé-
sét – a MAFC–Falco találkozót 
– 53 évesen, 2006 nyarán fiá-
val, Szabó Gergővel, az Atom-
erőmű KSC Szekszárd elnöké-
vel fújta, aki ezen a találkozón 
debütált az élvonalban. Bár a 
sípot szögre akasztotta, soha 
nem szakadt el a kosárlabdá-
tól. Az idei szezonban is a KSC 
egyik vezérszurkolójaként biz-
tatta a lányokat.

Szabó Györgyöt 2019. má-
jus 30-án 15:00 órakor a szek-
szárdi alsóvárosi temetőben 
helyezik végső nyugalomra. 
A család kéri az emlékezőket, 
hogy mindenki mindössze egy 
szál fehér vagy kék rózsával 
búcsúzzon az elhunyttól.  SZV
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Innováció, szülői összefogással
Páratlan összefogással, öt mil-
lió forint értékben alakítottak 
ki szabadtéri edzőparkot a 
szekszárdi Garay János Gimná-
zium udvarán a közelmúltban.

A diákok szabadidejének hasz-
nos eltöltését célzó fejlesztés 
kapcsán Heilmann Józsefné 
intézményvezető lapunknak el-
mondta: az elmúlt egy évben az 
önkormányzat és a KSC Szek-
szárd közös projektjében előbb 
megújult a kosárlabdapálya, 

majd a tankerületi központ fej-
lesztésében új udvari bútorok és 
parkoló került kialakításra.

Az udvar még „beépítetlen” 
részére most szülői összefogással 
egy „kondi-park” került. A költ-
ségeket Koller Attila, a Tolnatej 
Zrt. és Varga József, a TolnAgro 
Kft. tulajdonosa állta – utóbbi 
egy pingpongasztallal meg is tol-
dotta az adományt –, a tervezést 
Péri Gábor építész, a kivitelezést 
Vass Péter, a V & Periko Kft. cég-
vezetője irányította.   SZV
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Töretlen az újvárosi Egészségnap népszerűsége
Száznál is több résztvevője 
volt a Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör 
hagyományos Egészségügyi 
Napjának. Ők egészségük 
védelme érdekében fontos-
nak tartják a szűrővizsgá-
latokon történő rendszeres 
részvételt.

Az újvárosi társaskör ingyenes 
szűréseket biztosító, évek óta 
népszerű programján alvásza-
var-szűréssel, vérnyomás- és 
pulzusméréssel, vércukor-
szint-ellenőrzéssel és testtö-
megindex számítással is várták 
az érdeklődőket, de sokan ér-
keztek látás-, vagy bőrgyógyá-
szati vizsgálatra is. 

A száznál is több „páciens” 
közül akadt, aki az időskori 
demencia-szűrés módszereit 
próbálta ki, néhányan pedig 
különböző gyakorlatokat sa-
játítottak el az egyensúlyuk 

megtartására és a szédülés el-
kerülése érdekében.

A memóriafejlesztő, meg-
tartó és készségfejlesztő prog-
ramok színesítette programon 
különféle egészségvédő előa-
dásokat is meghallgathattak 
az érdeklődők a Balassa János 
kórház orvosaitól. Dr. Vastag 
Oszkár osztályvezető főorvos 

a gyakori szembetegségeket 
hozta „felszínre”, míg a pszi-
chiátriai osztályról dr. Kertész 
Ágnes osztályvezető főorvos 
arról szólt, hogy miként lehet 
a szépkor valóban szép. Rajtuk 
kívül a dr. Karagity Eliza bőr-
gyógyász főorvos a bőrgyó-
gyászati szűrésen túl fényvé-
delmi tanácsokkal is ellátta az 

érdeklődőket, a traumatológiai 
osztály ortopéd-főorvosa, dr. 
Dusa Gáspár pedig ortopédiai 
tanácsadást és szűrést tartott. 

Az Egészségnap keretében 
lehetőség nyílt a lejárt, avagy 
már nem szedett gyógyszerek 
leadására, de akár szemüveget 
is lehetett készíttetni. Népsze-
rűek voltak a pszichiátria ápo-
lóival közösen kreált, az egész-
séges életmódot népszerűsítő 
gyümölcsturmix-kóstolók is – 
tájékoztatta lapunkat a társas-
kör elnökhelyettese. Horváth 
Jánosné Edit kiemelte, a vizs-
gálatokra nem még a környező 
településekről is érkeztek.

A rendezvény szervezésében 
oroszlánrészt vállalt dr. Ker-
tész Ágnes osztályvezető főor-
vos, illetve a Magyar Egész-
ségügyi Szakdolgozói Kamara 
(MESZK) Pszichiátriai Tagoza-
tának több dolgozója. 

 Gy. L.
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Május 19-ei rejtvényünk megfejtése: Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Krancz Istvánné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését május 30-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Az az én parancsolatom, hogy úgy szeressétek egymást, aho-
gyan én szerettelek titeket. Nincs senkiben nagyobb szeretet 
annál, mint ha valaki életét adja barátaiért.”  (János 15:12–13)

A Magyar Hősök Emlékünne-
pén, május utolsó vasárnapján, 
azokra a magyar katonákra és 
civilekre emlékezünk, akik éle-
tüket áldozták hazánkért. Mély 
tisztelettel tartozunk megem-
lékezni mindazokról, akik Ma-
gyarország szabadságáért, füg-
getlenségéért, fennmaradásáért 
küzdöttek, és ezért készek voltak 
vérüket, életüket is áldozni.

Hősökről a Bibliában is olvas-
hatunk, mint például „… Ge-
deonról, Bárákról, Sámsonról, 
Jeftéről, Dávidról, Sámuelről 
és a prófétákról. Ezek hit által 
országokat győztek le, igazságot 

szolgáltattak, ígéreteket nyertek 
el…, háborúban lettek hősökké, 
idegenek seregeit futamították 
meg.” (Zsid 11:32–34)

Miközben a Zsidókhoz írt 
levél 11. fejezetében részlete-
sen megismerhetjük a hithősök 
irányt mutató, jó példáját, az Úr 
Jézus Krisztusban hívők manap-
ság elsősorban a Feltámadt Hős-
re emlékezve, az Ő személyére, 
szeretetére és üzenetére építve 
töltik életük napjait.

Jézus Krisztus tökéletes példát 
adott nekünk az önzetlen, ál-
dozatkész, önfeláldozó (agapé) 
szeretetből! Szolgálata, szenve-

dése, halála és feltámadása által 
kiszabadította a benne hívőket 
a bűn és a halál ördögi uralma 
alól. Ezt jelenti az evangélium 
(jó hír), hogy bár bűneink mi-
att mi, emberek érdemelnénk 
igazságos ítéletet, büntetést, de 
Jézus Krisztus – irántunk való 
szeretetből – engesztelő áldo-
zatul adta önmagát értünk, 
helyettünk, miattunk. Így lett 
igazi Hőssé! (A „hős” szó görög 
megfelelője az „iszkhürosz”, 
ami azt jelenti: erős, hatalmas, 
szilárd, ellenálló.) Jézus Krisz-
tus áldozata árán minden bűn-
bánó bűnös számára van bocsá-
nat ma is.

Nem nehéz belátni, hogy ön-
magunktól nem vagyunk ké-
pesek Jézus Krisztus tökéletes, 

önzetlen szeretetével szolgálni a 
körülöttünk élő embertársain-
kat, honfitársainkat, felebará-
tainkat. Ezért van szükségünk 
Isten bocsánatára és Krisztus 
lelkületére. Mert a Feltámadt 
Hős – Jézus Krisztus – a ben-
nünk lakozó Szentlelke által 
képesíthet minket is önzetlen, 
szolgáló, életünket is feláldozni 
kész szeretetre. Csak e mennyei 
Szeretet képes helyreállítani éle-
tünket, kapcsolatainkat.

A magyar hősökre emlékezve, 
és a Feltámadt Hős áldozatát 
szem előtt tartva mindannyian 
ráléphetünk a mennyei szeretet-
nek a mindennapokban megélt 
útjára. 

 Fodor Péter
 baptista lelkipásztor

Változó rendelés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Egészségügyi 
Gondnoksága tájékoztatjuk a 
tisztelt lakosságot, hogy a Kan-
dó Kálmán utcai felnőtt házior-
vosi rendelők fűtési rendszeré-
nek felújítása miatt a háziorvosi 
rendelések 2019. május 17. és 
31. között az alábbi rendelők-
ben fognak zajlani:
•  Dr. Schranz Róbert 

Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 
Tel.: 06–74/672–597,

•  Dr. Antus Éva  
Szekszárd, Kadarka u. 29. 
Tel.: 06–74/315–224.
Megértésüket köszönjük!

Meghívó
A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata 
2019 június 4-én 14:00 órakor 
előadást tart a Babits Mihály 
Kulturális Központ földszinti 
termében.

Dr. Pere Rita bőrgyógyász 
szakorvos „Időskori bőrelvál-
tozások” címmel tart előadást

Szeretettel várnak minden ér-
deklődő nyugdíjast.

Értesítés vízmérő leolvasásról

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az E.R.Ö.V. 
Víziközmű Zrt. az alábbi Szek-
szárdi családi házakban vízmérő 
leolvasást és ellenőrzést végez a 
mellékelt olvasási ütemezés sze-
rint. A Szolgáltató kérése, hogy 
a vízmérők leolvasását végző 
munkatársak könnyebb tájéko-
zódása érdekében a házszámot 
vagy a helyrajzi számot jól látha-
tóan tüntessék fel a felhasználási 
helyen. A tájékoztatóban mega-
dott időpontban – 08:00–16:00 
óra között – biztosítsák az ingat-
lanra történő bejutást, a vízmérő 
leolvasását illetve amennyiben a 
vízmérő aknában talajvíz talál-
ható, annak eltávolításáról a le-
olvasás napjára szíveskedjenek 
gondoskodni. 

Együttműködését köszönjük!

2019. június 3. Árnyas u., Cin-
ka u., Csend u., Csopak u., Dr. 
Nagy I. u., Dr. Tóth L. u., Kerá-
mia u., Lajos király u., Magyar 
S. u., Major u., Otthon u., Put-
tonyos u., Vadász u.

2019. június 4. Barázda u., Ebes 
u., Ebes puszta, Fagyöngy u., 

Harang u., Harmat u., Hegyalja 
u., Kertész u., Lugas u., Muskát-
li u., Óvoda u., Szérű u., Szilas 
u., Szilas köz, Szőlő u., Szőlő-
hegyi u., Tóth völgy, Tüske u., 
Venyige u., Vessző u., Zengő u.

2019. június 5. Barátság u., Bró-
dy S. u., Cinege u., Csalogány 
u., Csap u., Csatári u., Csobolyó 
u., Dr. Hirling Á. u., Gemenc u., 
Görögszó, Holdfény u., Hébér 
u., Kalász u., Kuruc u., Leven-
dula u., Napfény u., Sárköz u., 
Sárvíz u., Tüzér u., Vitéz u.

2019. június 6. Allende u., Al-
kotmány u., Bátaszéki út, Bem 
u., Benczúr u., Bercsényi u., 
Béri Balogh Á. u., Cseri J. u., 
Dienes V. u., Dobó u., Dr. Had-
nagy A. u., Honvéd u., Fáy A. u., 
Háry J. u., Kisfaludy u., Mattio-
ni E. u., Mészöly M. u., Obsitos 
u., Rozsnyai M. u., Szabó Dezső 
u., Szent-Györgyi A. u., Vasvári 
P. u., Viola u., Wesselényi u.

2019. június 7. Árpád u., Balassa 
u., Berzsenyi u., Csaba u., Petőfi 
S. u., Pollack M. u., Szent Mihá-
lyi dűlő, Szluha Gy. u., Tavasz u., 
Tompa u., Tormay B. u., Zrínyi u.

2019. június 11. Ady E. u., 
Arany J. u., Bajcsy-Zsilinszky 

E. u., Csokonai u., Damjanich J. 
u., Hunyadi u., Holub J. u., Lu-
ther tér, Mátyás király u., Mé-
száros L. u., Mikes u., Perczel 
M. u., Rákóczi F. u., Szent I. tér.

2019. június 12. Baka u., Batthyá-
ny u., Bólyai u., Borostyán u., Dr. 
Szakály F. u., Horváth K. u., Hra-
bovszky u., József A. u., Kapiszt-
rán u., Kiss J. u., Liszt F. u., Nyár u.

2019. június 13. Bartina u., 
Bartina köz, Béla tér, Bródy 
köz, Ibolya u., Kálvária u., Ki-
látó u., Kisbödő u., Kurta u., Le-
hel u., Móricz Zs. u., Munkácsy 
u., Nagybödő u., Puskás T. köz, 
Remete u., Séd köz, Vincellér 
u., Ybl M. u.

2019. június 14. Babits M. 
u., Bálint köz, Benedek Apát 
u., Bethlen G. u., Bocskai u., 
Bocskai köz, Borzsák u., Di-
centy D. u., Diófa u., Flórián u., 
Hermann O. u., Hosszúvölgy, 
Kablár köz, Kálvin tér, Kandó 
K. u., Kápolna tér, Katona J. 
u., Kerékhegy u., Kiskadarka 
u., Kőrösi Cs. S. u., Madách u., 
Mérey u., Rövidvölgy.

2019. június 17. Balparászta, 
Bartók B. u., Bikavér u., Dr. 
Berze N. J. u., Előhegyi u., Ezer-

jó u., Illyés Gy. u., Kodály Z. u., 
Muskotály u., Parászta u., Prés-
ház u., Rizling u., Székely B. u., 
Szüret u., Tanya u., Zöldkert u..

2019. június 18. Akácfa u., Ba-
kony u., Bükk u., Csapó D. u., 
Cserfa u., Cserhát u., Esze T. 
u., Fürdőház u., Fürt u., Hárs-
fa u., Jelky A. u., Kadarka köz, 
Kadarka u., Klapka u., Leopold 
L. u., Mecsek u., Nefelejcs u., 
Nefelejcs köz, Ujfalussy u., Vak 
Bottyán u., Vendel I. u.

2019. június 19. Anna major, Fad-
di völgy, Gárdonyi G. u., Jedlik Á. 
u., József puszta, Kendergyár, Óz-
sák puszta, Palánk, Roboz Z. u., 
Selyem u., Sió u., Szentmiklósi út, 
Tolnai L. u., Zápor u.

2019. június 20. Alkony u., 
Aranytó u., Avar u., Barát J. u., 
Béke telep, Bern u., Bogyiszlói 
u., Búzavirág u., Csengey D. 
u., Epreskert u., Halas u., Ipa-
ri park, Jácint u., Keselyűsi út, 
Orgona u., Páskum u., Sport u., 
Wopfing u.

2019. június 21. Augusz I. u., 
Bezerédj u., Csonka u., Doro-
gi köz, Dózsa Gy. u., Garay tér, 
Garay udvar, Kiskorzó tér, Kos-
suth L. u., Pince u., Szent László 
u., Széchenyi u., Táncsics köz, 
Táncsics u., Tinódi u., Vörös-
marty u.

Helyi Választási Iroda hirdetménye
Tisztelt Választópolgár!

A köztársasági elnök 2019. má-
jus 26. napjára tűzte ki az Eu-
rópai Parlament tagjainak 2019. 
évi választását. A választásra 
jogosultak választójogukat ki-
zárólag személyazonosságuk 
és személyi azonosítójuk vagy 
lakcímük igazolását követően 
gyakorolhatják. Ezt érvényes 
személyazonosító okmányok 
birtokában, annak felmutatá-
sával tehetik meg, amelyek az 
alábbiak lehetnek:
•  magyar hatóság által kiállított 

kártya formátumú személy-
azonosító igazolvány;

•  magyar hatóság által kiállított 
régi típusú, könyv formátumú 
személyazonosító igazolvány;

•  magyar hatóság által kiállított 
ideiglenes személyazonosító 
igazolvány;

•  magyar hatóság által kiállított 
vezetői engedély;

•  magyar hatóság által kiállított 
útlevél;

•  magyar hatóság által kiállított 
ideiglenes útlevél;

•  az Európai Unió más tagál-
lamának hatósága által kiál-
lított útlevél, személyazono-
sító igazolvány vagy vezetői 
engedély, amennyiben tartal-
mazza a választópolgár nevét, 

születési idejét, képmását és 
aláírását.

A lakcím igazolására alkalmas a 
•  lakcímet igazoló hatósági iga-

zolvány;
•  Lakcímbejelentő-lap Átvé-

teli elismervény része, amely 
tartalmazza az eljáró hatóság 
ügyintézőjének aláírását, bé-
lyegzőlenyomatát és az átvétel 
dátumát;

•  magyar hatóság által kiállított 
régi típusú, könyv formátumú 
személyazonosító igazolvány, 
amely a lakcímet is tartalmazza.
Fentiekre tekintettel javasolt 

az azonosításhoz elfogadható 
okmányok (személyazonosító 

igazolvány, vezetői engedély, út-
levél, lakcímet igazoló hatósági 
igazolvány) érvényességének 
ellenőrzése és szükség esetén 
annak cseréje.

Tájékoztatom a Tisztelt Vá-
lasztópolgárokat, hogy ameny-
nyiben erre nem kerül sor, 
úgy a választópolgár részére a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
valamennyi Járási Hivatalának 
Kormányablaka

2019. május 25. napján 
(szombat) 08:00–14:00 között

2019. május 26. napján (va-
sárnap) 06:00–19:00 között

rendkívüli nyitva tartással 
lehetőséget biztosít az okiratok 
pótlására, beszerzésére.

 dr. Molnár Kata jegyző
 OEVI/HVI vezető
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Hat szekszárdi kajakos érem a maraton bajnokságról
Remekül szerepeltek a Szek-
szárdi Kajak-Kenu SE ver-
senyzői az elmúlt hétvégén 
tradicionálisan Győrben 
megrendezett maratoni távú 
országos bajnokságon.

Hatalmas mezőny gyűlt össze 
a Rába-parti városban, ahol 78 
egyesület mintegy 2500 sporto-
lója szállt vízre a bajnoki címe-
kért. A viadal a felnőtt, az U23-
as és az ifjúsági korosztályban 
egyúttal Európa-bajnoki válo-
gató volt.

A szekszárdiak – akik a ki-
lencedik legnépesebb csapattal 
utaztak el Győrbe – összesen 
hat érmet és sok pontszerző 
helyezést gyűjtöttek a hétvége 
során, s ezzel az éremtáblázat 
14. helyén zártak. Jámbor Attila 
vezetőedző csapatából az U11-
es korosztályban induló Schein 
Dávid egyéniben, míg a Mózes 
Bálint–Tóth Péter egység (képe-
inken) a kajak kettesek 5 km-es 
versenyében szerzett országos 
bajnoki címet.

A Balogh Zille–Kercsmár 
Boglárka duó a dobogó máso-
dik fokára állhatott fel az U10/
U11-es lányok futamát köve-

tően, míg Jámbor Lotti (U10), 
Mészáros Hunor (U13) és a 
már a felnőttek között induló 
Korsós Zsófia–Nagy Viktória 

pár bronzérmet szerzett. Utób-
bi egyéniben is vízre szállt, és 
ötödikként zárt a felnőttek 26 
km-es versenyében. Eredmé-

nyével az U23-as korosztály-
ban indulási jogot szerzett a 
nyári franciaországi kontinens-
viadalra.   SZV

A szekszárdiak eredményei
1. Schein Dániel (U11, Mk 1, 5 
km) és Mózes Bálint–Tóth Pé-
ter (U11, Mk 2, 5 km); 2. Ba-
logh Zille-Kercsmár Boglárka 
(U10/11, Mk 2, 5 km); 3. Jám-
bor Lotti (U10, Mk 1, 5 km), 
Mészáros Hunor (U13, Mk 1, 
10 km) és Korsós Zsófia–Nagy 
Viktória (felnőtt, K2, 26 km); 4. 
Vígh Vivien (U14, K1, 10 km), 

5. Juhász Tamara (U12, Mk 1, 
5 km), Takács Anna–Kercsmár 
Anna (U12, Mk 2, 5 km), Bod-
nár Bálint (U12, Mk 1, 5 km), 
Visnyei Gergely (U14, K1, 10 
km), Makrai Sára (Vác)–Bar-
tos Zsófia (K2, ifjúsági, 18 km), 
Nagy Viktória (felnőtt, K1, 26 
km). 6. Jávor Bence–Némedi 
Lőrinc (U14, K2, 10 km), Märcz 
Kata (U15, K1, 15 km) és Mül-

ler Bence (U16, K1, 15 km); 7. 
Bercsényi Bence–Dulai Barna-
bás (U12, Mk 2, 5 km), Mercz 
Marcell–Müller Bence (ifjúsági, 
K2, 22 km), Korsós Zsófia (fel-
nőtt, K1, 26 km); 8. Szabó Ro-
land–Steiner Iván (U10-11, Mk 
2, 5 km), Acélos Hanna (U11, 
Mk 1, 5 km) és Priger Anna 
(U14, K1, 10 km); 9. Mercz 
Marcell (ifjúsági, K1, 22 km).
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Május 27-től május 31-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04290)

MENÜ Május 27. Május 28. Május 29. Május 30. Május 31.

„A”
1150 Ft

Hamis
halászlé Karfiolleves Marhahúsleves Zöldbableves Füstöltsajt 

krémleves

Túrós csusza 
tepertővel

és/vagy 
cukorral

Halrudacska 
rántva,

majonézes 
mexikói saláta

Főtt marhahús, 
paradicsom-

mártás,
főtt burgonya

Bácskai
rizseshús, 

savanyúság

Roston
csirkemell,

párolt zöldség

„B”
1150 Ft

Hamis
halászlé Karfiolleves Marhahúsleves Zöldbableves Füstöltsajt 

krémleves

Csülök Pékné 
módra,

savanyúság

Chili con
carne

Csirkepaprikás, 
vajas galuska

Óvári 
pulykamell, 
mediterrán 
tésztasaláta

Brassói 
aprópecsenye, 
paprikasaláta

Napi
ajánlat
1050 Ft

Falusi rántott 
szelet,

1/2 adag sonkás
jázmin rizs,

1/2 adag 
majonézes 

kukoricasaláta

Falusi rántott 
szelet,

1/2 adag sonkás
jázmin rizs,

1/2 adag 
majonézes 

kukoricasaláta

Falusi rántott 
szelet,

1/2 adag sonkás
jázmin rizs,

1/2 adag 
majonézes 

kukoricasaláta

Falusi rántott 
szelet,

1/2 adag sonkás
jázmin rizs,

1/2 adag 
majonézes 

kukoricasaláta

Falusi rántott 
szelet,

1/2 adag sonkás
jázmin rizs,

1/2 adag 
majonézes 

kukoricasaláta

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Pulykamell 
steak, 

mandarinos 
sárgarépa 

saláta,
párolt köles

Pulykamell 
steak, 

mandarinos 
sárgarépa 

saláta,
párolt köles

Pulykamell 
steak, 

mandarinos 
sárgarépa 

saláta,
párolt köles

Pulykamell 
steak, 

mandarinos 
sárgarépa 

saláta,
párolt köles

Pulykamell 
steak, 

mandarinos 
sárgarépa 

saláta,
párolt köles

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. felvételre keres
közműépítésben gyakorlattal rendelkező

szekszárdi munkahelyre (C jogosítvány előnyt jelent.)
Az önéletrajzát várjuk a munkaugy@erovzrt.hu e-mail címre.

FÖLDMUNKA-GÉPKEZELŐT

(04304)

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.

munkatársat keres felvételre.
Önéletrajzát elküldheti a titkarsag@erovzrt.hu e-mail címre.

VILLANYSZERELŐ

(04305)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

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

e-mail: honti@honti.hu

(04299)

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

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

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
(04291)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

Nikosz negyedik bajnoki címe
Negyedik bajnoki címét sze-
rezte a szekszárdi Kizakisz Ni-
kolaosz a közelmúltban Mohá-
cson megrendezett meg újonc 
és serdülő országos asztalite-
nisz magyar bajnokságon.

A szekszárdi Yorgos SE korosz-
tályos válogatott asztaliteni-
szezője kitűnő eredményekkel 
zárta a megmérettetést: három 
nap alatt öt számban állt asztal-
hoz és ebből négy alkalommal 
dobogóra is állhatott.

Az U12-es korcsoportban, 
nagy küzdelemben, hátrányból 
fordítva szerzett aranyérmet – 
immár pályafutása negyedik 
bajnoki címét. Egy korosztállyal 
feljebb, az U13-as fiúk között 
egyéni 3. helyezést ért el.

Kizakisz a három évvel időseb-
bek között, a serdülő fiúk páros 
versenyében a dobogó második 
fokára állhatott fel új párjával, 
Mohácsy Lászlóval, míg egyé-
niben meglepetésre bronzérmet 
szerzett. Teljesítményével az or-
szágos serdülő ranglista 4. helyé-
re jött fel. SZV

Sporthírek – sporthírek – sporthírek
Futsal. A női futsal NB I 
bronzérméért zajló párharc 
első mérkőzésén a Szekszárd 
FC 9–2-re verte a szomszéd-
vár Tolna-Mözs együttesét. 
Micskó Márk edző csapata 
már a szünetben 6–0-ra veze-
tett, a venségek erejéből csak a 
szépítésre futotta. A szekszár-
di gólokat Beke (2), Jarova 
(2), Ganczer (2), Buchmüller, 
Kágyi és Csóka szerezték. A 
két győzelemig tartó párharc 
második mérkőzését május 
26-án, Tolnán rendezik.

Labdarúgás. Egy pontot szer-
zett a bennmaradásért harco-
ló Szekszárdi UFC a Paksi SE 
második csapatának ottho-
nában az NB III Közép-cso-
portjának 28. fordulójában 

(1–1). Dienes Pál 13. helyen 
álló együttese vasárnap, ha-
zai pályán a Kecskemét ellen 
hosszabbíthatja meg harma-
dosztályú tagságát.

Rádiós tájfutás. A Szekszárdi 
Rádió Klub az elmúlt hétvégén 
Bátaapáti térségében rendezte 
meg az egykori elnökének em-
léket állító Weisz János rádiós 
tájfutó versenyt. A nyolc egye-
sület versenyzőit felvonultató 
mezőnyben a szekszárdiak 
közül Weisz Csilla arany-, míg 
dr. Antal Bíborka ezüstérmet 
szerzett. A férfiak mezőnyé-
ben Weisz András ötödik, 
Szabó Gábor hetedik lett. A 
csapatversenyt a kecskeméti-
ek nyerték, hazaiak a negyedik 
helyen zártak.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Polgármesteri Hivatal, 
polgármesteri tárgyaló (Béla ki-
rály tér 8.).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később 
közöljük. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

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

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

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
2019. április 30. (kedd) 17:00 
óra – Luther tér (szabadtéri fo-
gadóóra). Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. 
u. 7.).

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 

– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

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

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

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

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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. május 26. (vasárnap) 
09:00 – Szent István tér
Magyar Hősök Emléknapja

Ünnepi megemlékezés az I. 
és II. világháborús emlékmű-
veknél. 

Emlékező beszédet mond Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere. 
Egyházi áldást tart Fodor Péter 
baptista lelkész. 

Közreműködik a Szekszárdi 
Ifjúsági Fúvózenekar, a Hon-
véd Hagyományőrző Egyesü-
let Szekszárdi Szervezete és a 
Magyar Nemzetőrség Országos 
Szövetségének Katonai Hagyo-
mányőrző Tagozata. 

Az ünnepi megemlékezést ko-
szorúzás zárja.

2019. május 31. (péntek) 17:00 
– Csatár terem
A céltalanságtól a sikerig – Ber-
nád Apor előadása. 

A belépés díjtalan.

2019. június 3. (hétfő) 18:00  
– Művészetek Háza
Két fuvola egy koncert NR.2

Papp-Csővári Dóra és Töt-
tős-Erős Edina koncertje. Az est 
műsora döntően francia zene-
szerzők műveiből áll, melyekre 
egyedi, utánozhatatlan hangvétel 
jellemző. Közreműködik: Bérces 
Emese zongorán, Beck Andrea és 
Dragos Bence fuvolán. 

Jegyár: 2.500,- Ft, diák/nyug-
díjas: 1.500,- Ft.

2019. június 03. (hétfő) 19:00 
– Színházterem
Arthur Miller: Pillantás a hídról

Múzsa bérlet IV. előadás. Az 
előadás a határokról szól. Az 
utolsó pillanatokról, amikor 
már átkelünk, de még a hídon 
vagyunk, és még visszanézhe-
tünk. A rosszon még innen, de a 
helyesen már túli pillanatokról.

Jegyárak: 3.800,- Ft, 3.500,- 
Ft, 3.300,- Ft.

Előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Diabe-
tesesek Egyesületének következő 
összejövetele május 28-án lesz 
Szekszárdon, a Kórház „Lila 
épületében”, 13:30 órai kezdet-
tel. Horváth Beatrix, a 77 Elekt-
ronika képviselője tart előadást 
„Újdonságok a diabéteszben 
– Diabétesz passzport” címmel. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

50 éves 
a Wosinsky ovi

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten Wosinsky lakó-
telepi épülete az idén ünnepli 
megnyitásának 50. évforduló-
ját. Az intézmény vezetése az 
óvo-da történetének eddigi fél 
évszázadára 2019. június 13-án 
(csütörtök) 16:00 órai kezdet-
tel ünnepség keretében emléke-
zik vissza.

A jubileum alkalmából kiállí-
tást rendeznek, melyhez kérik a 
volt dolgozók és óvodások segít-
ségét. Régi óvodás fényképeket 
várnak (szkennelve az ovoda1@
tolna.net email címre), vagy sze-
mélyesen az intézmény gazdasá-
gi irodájába (Kölcsey ltp. 15.).

Az ünnepre szeretettel várják 
az érdeklődő és emlékeiket fele-
leveníteni kívánó volt és jelenlegi 
dolgozókat, gyerekeket, szülőket.

Meghívó
V. Jubileumi kékfrankos virág-
zás ünnepe – szőlőtermesztési 
és borászati tanácskozásra.

Időpont: 2019. június 1. 
(szombat) 09:00 óra

Helyszín: Hotel Merops Mé-
száros (7100 Szekszárd, Kossuth 
L. u. 19.)
Program:
• 09:00 Regisztráció
•  09:30 Megnyitó: Ferenc Vil-

mos, a Dicenty Dezső Kertba-
rát Kör elnöke

•  09:45 Kékfrankos-virág szen-
telése – Balázsi Zoltán ny. re-
formátus lelkipásztor

•  10:00 „A kékfrankos szőlőfaj-
ta jelentősége” – Varga Zsu-
zsanna SZIE KTK Szőlészeti 
Tanszék

•  10:30 „A minőségi borkészítés 
legújabb módszerei” – Szendei 
Gergő borászati szaktanácsadó

•  11:15 „Mi a teendő, hogy ne 
a peronoszpóra és liszthar-
mat győzedelmeskedjen?” – 
Neiner János növényvédelmi 
szaktanácsadó

•  11:45 „Mit jelent nekünk a 
kékfrankos – Hurtony Sza-
bolcs (Schieber Pincészet – 
Tabu Kékfrankos, a 2019-es 
borvidéki borverseny legjobb 
vörösbora)

•  12:00 Finom ünnepi falatok – 
a szekszárdi borvidék legjobb 
kékfrankosaival (Schieber, 
Mészáros)
Szeretettel várják a szőlő- és 

bortermelőket!

AGÓRA MOZI
Május 26., vasárnap
10:00 |  Mia és a fehér oroszlán
15:00 |  Undipofik
17:00 |  Aladdin
19:30 |  John Wick: 3. felvonás

Május 27., hétfő  
– Május 29., szerda 
15:00 |  Undipofik
17:00 |  Aladdin
19:30 |  John Wick: 3. felvonás

Május 30., csütörtök
17:00 |  Aladdin

19:30 |  Átkozottul veszett, sok- 
kolóan gonosz és hitvány

Május 31., péntek
15:00 |  Hamupipőke és az el-

varázsolt herceg
17:00 |  Aladdin
19:30 |  Átkozottul veszett, sok- 

kolóan gonosz és hitvány
Június 1., szombat
15:00 |  Hamupipőke és az el-

varázsolt herceg
17:00 |  Aladdin
19:30 |  Átkozottul veszett, sok- 

kolóan gonosz és hitvány

A Közösségek Hetén a Cselek-
vő közösségek projekt kereté-
ben a szekszárdi „Mondschein” 
Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Kórus Egyesület május 9-én, a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban tartott nyílt főpróbát. 
Az egyesület a Magyarországi 
Német Nemzetiségi Kórusok 
országos minősítő versenyére 
készült műsorát adta elő.

A kórus itt és néhány nappal 
később Sombereken is sikert ara-
tott. A zsűri értékelésében a mű-
sor jó felépítettségét, a telt hang-

zást és a tiszta éneklést dicsérte. 
Örültek a fiatal énekesek részvé-
telének és Keller Antal harmo-
nikás játékának, de elismeréssel 
szóltak a kórus népviseletéről is.

A zsűri mindezek alapján 
„Kitüntetéses arany” („Gold 
mit Auszeichnung”) diplomá-
val jutalmazta a Mondschein 
műsorát, akik a Tolna Megyei 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat támogatásával vettek 
részt a minősítőn. 

 Forrás: Brunn János/ 
 Mikola Péterné

Mondschein: kitüntetéses arany
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GRÁNIT
MÁRVÁNY
MÉSZKŐ

MŰHELY:
7100 Szekszárd,
Remete u. 1.
Tel.: 74/411–759,
+36–30/937–9225

BEMUTATÓPARK:
7100 Szekszárd,
Rózsamáj u. 1. 
(Újvárosi temető mellett)

• Sírkőkészítés
• Konyha-fürdőszoba munkalapok
• Épületkő: párkányok, lépcsők, lábazatok

www.ko-farago.hu
lohnerg@gmail.com

Nagy tapasztalattal, 
már 40 éve

a szakmában.

(04296)

AUTÓPatyolat
KÉZI AUTÓMOSÓ!
Lágyított vízzel történő 

mosás – foltmentes száradás!
Telefon: +36–74/511–090
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

NYITVA: H. – P.: 08:00 – 18:00 óráig, Szo.: 08:00 – 14:00 óráig

✓ Külső mosás
✓ Belső takarítás

✓ Kárpittisztítás
✓  Klímafertőtlenítés

(04298)

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  (04292)

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!

(04294)


