
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

   XXVIII. évfolyam. 25. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                                2018. július 1.

FO
TÓ

K
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

A TARTALOMBÓL

Félévi mérleg
Júniussal véget ér(t) az esztendő 
első fele, ami jó alkalmat kínál 
egy évközi számvetésre. Az ön-
kormányzat eddig végzett és az 
időszak hátralevő részére terve-
zett feladatai kapcsán Ács Rezső 
polgármestert kérdeztük.
 → 3. oldal

Jelnyelv
A Wosinsky óvoda alaptevé-
kenységei között szerepel az 
enyhe fokban hallássérült, na-
gyothalló gyermekek integrált 
nevelése. Ezt segíti az új épület-
ben beépített indukciós hurok 
és a jelnyelven is kommunikáló 
Elekes Gabriella óvónő..
 → 7. oldal

A cél teljesítve
A várakozásnak megfelelően – 
a Mosonmagyaróvár, NEKA, 
Szombathely KKA és Kozár-
misleny négyes mögött – az 
ötödik helyen zárta a Szekszár-
di Fekete Gólyák KC a női kézi-
labda NB I/B Nyugati-csoport-
jának 2017/2018-as idényét.
 → 13. oldal

Kedves Olvasó!
A nyári szünet előtti utolsó  

számot tartja kezében, 
legközelebb augusztus 12-én 
jelentkezünk új lapszámmal.
A nyári szünetben kövesse  

közösségi oldalunkat:
www.facebook.com/ 
szekszardivasarnap/
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Félév, mérlegen: a családok a fejlesztések nyertesei 
Júniussal véget ér(t) az esz-
tendő első fele, ami jó alkal-
mat kínál egy évközi szám-
vetésre. Az önkormányzat 
eddig végzett és az időszak 
hátralevő részére tervezett 
munkái kapcsán ÁCS REZSŐ 
polgármestert kérdeztük.

– A tavasszal lezajlott ország�-
g�űlési választások bizon�ára 
hatással voltak a városi önkor-
mán�zat életére is. Ön is íg� véli?

– Igen. Április 8-án a ré-
gi-új képviselőjelölt, Horváth 
István győzött egyéni körzet-
ben, illetve a Fidesz-KDNP 
pártszövetség listája kapta a 
legtöbb szavazatot. Ez a város 
szempontjából mindenképpen 
jó hír, hiszen azt jelenti, hogy 
az elmúlt években megkezdett 
munka és a kormánnyal való 
nagyon jó, konstruktív együtt-
működés folytatódhat. A képvi-
selő úrral szorosan együtt dol-
gozunk, eltökélt szándékunk, 
hogy végigvigyük mindazokat 
a fejlesztéseket, amelyekről la-
kossági fórumokon alapvetően 
a szekszárdiak döntöttek és mi 
öntöttünk végleges formába. 
Ennek már van is látható jele, 
hiszen végre le tudtuk tenni a 
Modern Városok Programban 
kiemelt jelentőségű új fedett 
uszoda alapkövét. Ez volt a leg-
feszítőbb probléma – most jog-
gal remélhetjük, hogy a követ-
kező év őszére a beruházás be is 
fejeződik. A pénz rendelkezésre 
áll az uszoda kivitelezésére, il-
letve ezzel párhuzamosan az 
új sportcsarnok és a rekreációs 
központ megtervezésére is.

 
– A város idei költségvetésének 

mel�ek voltak a legfontosabb cél-
kitűzései?

– Csatlakozva a kormány által 
2018-ra meghirdetett „Családok 
éve” programhoz, a szekszárdi 
családok költségvetését hirdet-
tük meg. Ez azt jelenti, hogy 
nagyon sok olyan beruházás, 
fejlesztés indul el, amely a kis-
gyermekes családoknak kínál 
jobb lehetőséget. Gondolok itt a 
bölcsődei férőhelyek számának 

növelésére, a jelenlegi bölcsődék 
felújítására, jobb körülmények 
megteremtésére. Ide tartozik 
az óvodák felújítása, új óvodai 
épületek létrehozása – például 
Szőlőhegyen. A Kadarka és a 
Wosinsky ovi a mai kor köve-
telményeinek minden tekin-
tetben megfelel. Célunk, hogy 
a város valamennyi óvodája 
hasonló körülményeket tudjon 
biztosítani a gyerekeknek. Hála 
Istennek, az elképzeléseink las-
san visszaigazolást nyernek: in-
formációink szerint egyre több 
fiatal vesz házat Szekszárdon, s 
ez egyértelműen tetten érhető 
a bölcsődei férőhelyek iránti 
igény megnövekedésében, il-
letve az óvodai beiratkozások 
számában is. 

– Döntés született az iskolai 
fejlesztésekről is...

– Igen, valamennyi iskolánk-
ban jelentős fejlesztéseket haj-
tunk végre. A Baka és a Dienes 
iskolában energetikai korszerű-
sítés történik, ami szigetelést és 
napelemek felszerelését jelenti. 
Azért ebben a kettőben, mert a 

Garay és a Babits iskola esetében 
a Tankerület hajt végre hasonló 
beruházásokat. Fenntartóként 
is figyeltünk rá, és a jövőben is 
figyelni fogunk, hogy az intéz-
mények között a felújítások te-
rén megpróbáljunk egyensúlyt 
teremteni.

– Az elmúlt évben sok sport-
fejlesztés is megvalósult, első-
sorban oktatási és nevelési in-
tézményekben. Három műfüves 
pályát adtunk át az óvodákban, 
illetve egyet-egyet a Garay és a 
Baka iskolában. A Babits isko-
lában egy kosárlabdapályát ala-
kítottunk ki, ugyan ilyen készül 
majd el az idén a Dienes iskola 
udvarán is. Ezek az intézmények 
a kosárlabda bázisintézményei, 
így szeretnénk ott minél jobb 
körülményeket teremteni. A 
város kosárlabdacsapatának ide 
sikerein felbuzdulva egyre több 
gyerek szeretne kosarazni, spor-
tolni – ehhez a feltételeket meg 
kell teremtenünk.

– A családok szempontjából 
nemcsak az oktatás, hanem az 
egészségüg� is igen fontos terület.

– Jó hír, hogy az elmúlt hóna-
pokban sikerült két fiatal orvost 
is a városba csábítanunk, aik egy-
egy háziorvosi körzetet „visznek” 
majd. Ezt a folyamatot szeretnénk 
folytatni. Egy orvosnak fontos a 
választás során, hogy milyen 
munkakörülmények fogadják, 
ezért már az elmúlt években is 
felújítottunk több rendelőt. Most 
ezen a folyamaton még „csava-
runk” egyet, hiszen új ügyeleti 
központot alakítunk ki, új ren-
delőt építünk, többet pedig fel-
újítunk. Ezeket a munkákat – a 
lefolytatott közbeszerzést köve-
tően – helyi vállalkozók végzik, 
ami számukra létfontosságú, hi-
szen egyre nagyobb gondot jelent 
a munkaerő megtartása.

– Szólni kell a megyei kór-
házról is, hiszen évek óta folyik 
eredményes együttműködés a 
város és az intézmény között. 
Amikor mi kértünk segítsé-
get, akkor a kórház is mellénk 
állt – elég csak az Ybl utcai 
parkolók esetét említenem. Az 
önkormányzat vállalta, hogy a 
Gyermekosztályon egy komp-
lett szintet felújít, ami nem csu-
pán a festést jelentette, hanem 
a beteg gyerekek szülei részére 
az alvóhelyek kialakítását, il-
letve egy fertőzőbeteg-elkülö-
nítő létrehozását is. A sikeres 
együttműködés a hírére közel 
húsz önkormányzat összefogá-
sával egy újabb szint felújítását 
szeretnénk megkezdeni.

 
– Bizon�ára lehetne még so-

rolni az első hat hónap eredmé-
n�eit és a terveket, hiszen nem 
beszéltünk például a sikeres 
városi rendezvén�ekről, vag� a 
most induló Zöld Város prog-
ramról sem... Az interjú végén 
már csak eg� kérdés: polgármes-
ter úr hol tölti a n�arat?

– Ez lesz talán a negyedik 
nyár, hogy a lányommal körbe 
kerékpározunk a Balaton körül, 
illetve egy rövid írországi nyara-
lást tervezek még.

– Köszönjük a beszélgetést, jó 
pihenést kívánunk! 

 Orbán G�örg�

Elismerések
Sebest�én Ádám díjban 
részesült Lőrincz István-
né Barabás Róza, aki népi 
iparművészként mentette át 
az eredeti székel� motívum-
kincset és Lőrinczné Dávid 
Mária, aki a leng�eli székel� 
hag�omán�őrző csoport 
munkáját segítette, és az 
országos szövetség gazdasá-
gi feladatait irán�ította. A 
Gáspár Simon Antalról elne-
vezett díjat Sebest�én Miklós 
koreográfus, valamint Fábi-
án Tamás családfakutató 
vehette át. A díjazottaknak 
a Petrits család mézeska-
lácsból készített székel� kapu 
kompozícióval kedveskedett.

A kulturális központ már-
ván�termében Lőrincz Ist-
vánné kézimunkáit, Lőrincz 
Aladárné szőtteseit, Lőrincz 
Etel és Kontár Noémi festé-
kesét, a Teveli Székel�kör 
népviseletes babáit, vala-
mint a bukovinai székel�ek 
szekszárdi eg�esületének 
régi családi fotókból készült 
képeit tekinthették meg az 
érdeklődők. A kiállított fest-
mén�ek Kollerné Molnár 
Veronika, Lőrincz Gergel� és 
Sebest�én Gáspár munkáját 
dicsérik.
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Szekszárd volt a hazai székelység fővárosa egy napra
Jelentős várakozás előzte 
meg a XV. Bukovinai Szé-
kely Találkozót, amelynek 
ezúttal a tolnai megyeszék-
hely adott otthont, ahol – és 
amelynek környezetében – 
több száz bukovinai székely 
gyökerekkel rendelkező 
honfitársunk él.

A találkozó résztvevőit Ács Re-
zső köszöntötte június 23-án a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont színháztermében. Szek-
szárd polgármestere – méltatva 
a helyi szervezet eredményeit 
– emlékeztetett: a bukovinai 
székelyek 2010-ben alapított 
szekszárdi egyesülete behozta a 
város kulturális, művészeti éle-
tébe a székely értékeket, amelye-
ket tovább ad a fiatal generációk 
számára is. A múlt, a hagyomá-
nyok ápolásáért alakították ki 
2013-ban a Bukovinai Széke-
lyek Parkját öt anyatelepülésük 
és hazatérésük emlékére állított 
hat kopjafával, s így tettek akkor 
is, amikor két éve létrehozták 
közösségi házukat, teret adva 
tárgyi emlékeik bemutatásának.

A táncházzal és folklórmű-
sorral gazdagított eseményre 
országhatáron belülről és kívül-
ről közel hétszázan érkeztek. Il-
lés Tibor, a Bukovinai Székelyek 
Országos Szövetségének elnöke 
arról szólt, a bukovinaiak ha-
gyományápolása kulcskérdés 
napjainkban. Az identitás meg-
őrzésében komoly szerep jut a 
nagyszülőknek, akiknek tovább 
kell adniuk ezt a kultúrkincset.

A házigazda szekszárdi egye-
sület elnöke, Szegedi Dezsőné 
köszönetét fejezte ki a szer-
vezéshez nyújtott erkölcsi és 
anyagi támogatásért. „Szek-

szárd nem csak a bor városa: a 
bukovinai székely kultúráé is” 
– jelentette ki az elnök.

A találkozón a néprajzos, 
népmesekutató Sebestyén 
Ádámról elnevezett díjak átadá-
sára is sor került. Ezt – többek 
között – az etnográfus And-
rásfalvy Bertalan vehette át a 
népcsoport kultúrájának meg-
ismertetéséért, hagyományaik 
felélesztésében végzett mun-
kájáért. Vallja, legfontosabb 
szükségletünk a másik ember-
rel történő kapcsolattartás: ezt 
szerinte a dal, a tánc, a hímzés, 
a faragás és a különböző szoká-
sok útján lehet fenntartani. Erre 
szolgálnak példaként a bukovi-

nai székelyek, akik „az országot 
mentették meg hagyományaik 
átadásával”.

Szintén Sebestyén Ádám díj-
ban részesült Szabadi Mihály 
koreográfus, író (fenti képünk), 
aki a bukovinai székely folk-
lórt dolgozta fel munkássága 
során. Ő volt az, aki 1978-ban 
a „Röpülj páva” versenyre ösz-
szefogta a megye bukovinai 
székely származású lakosainak 
produkcióit, és színpadra vitte 
e népcsoport Bácskából történő 
menekülését.

A műsorban a Bartina nép-
táncegyüttes székely táncokat 
adott elő a Csurgó zenekar és Se-
bestyén István bukovinai székely 

népmesemondó kíséretében. 
A györei Fábián Éva – egykori 
Röpülj páva induló – népda-
lokat énekelt, és a szekszárdi 
Maroknyi Székely Népdalkör is 
színpadra állt.  - g�imóth� -

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (03482)

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(0
34
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)

•  Bulgária, Görögország repülővel már 59.900,- Ft/fő+ill. 

•  Törökország repülővel All. Inc. 
ellátással már 89.900,- Ft/fő+ill.

•  Toszkána és Cinque Terre középkori 
fesztivállal 07.13. 79.900,- Ft/fő

Utazzon velünk és egy felejthetetlen élményben, nyaralásban 
és kalandban lesz része!

Vegyes ajánlataink:

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

Telefon: 74/511-808

Dioptriás napszemüveglencse 
akció!

(03481)
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Pörköltet főztek, koccintottak 
Június 23-án, szombaton este 
a Béla király téren tartották 
a város védőszentje, Szent 
László király napját.

Hűvös idő fogadta a vendége-
ket, de az eső végül nem zavarta 
meg a „Szekszárd íze” pörkölt-
főző programot. A Vármegye-
háza előtt felállított standoknál 
mintegy két tucat asztaltársaság 
– önkormányzati cégek, baráti 
társaságok és vállalkozások csa-
patai – foglaltak helyet. Közülük 
tizenegyen a helyszínen, bográ-
csban készítették el a marha- 
vagy sertéshúsból, lábszárból, 
combból, csülökből vagy kö-
römből készült pörköltet.

Mire az elkészült ételekből 
ki-ki étvágya szerint falatozott, 
este nyolc órát ütött belvárosi 
templom toronyórája. Ekkor 
kezdődött a Magyar Bor Napja 
alkalmából immár nyolcadik 

alkalommal megrendezett Koc-
cintás. Idén 17 borászat bizto-
sította a pohárba valót. (Pohár)
köszöntőjében Ács Rezső pol-
gármester kiemelte, Szekszárd 
természetesen ezúttal is ver-
senybe száll a „Legkedveltebb 
borvidéki település” címért. 
Ezúttal – a szervezők becslése 
szerint – mintegy ötszázan koc-
cintottak a hegy levével.

A napot Zséda másfél órás 
koncertje zárta, ahol a közönség 
együtt énekelte az énekesnővel 
legismertebb slágereit, mint a 
Mindhalálig mellettem vagy a 
Fekete Rúzs című dalt.

Vasárnap délelőtt Bíró László 
püspök szentmiséjére várták a 
híveket a belvárosi templomba, 
ahol Ács Rezső polgármester 
mondott köszöntőt.  SZV
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Múzeumok Éjszakája: új időszaki kiállítás nyílt
Tizenhatodik alkalommal 
rendezték meg a Múzeu-
mok Éjszakáját. Az országos 
eseménysorozathoz idén is 
csatlakozott Szekszárd. A Wo-
sinksy Mór Megyei Múzeum 
összes épületében kiállítá-
sokkal, programokkal várták 
az érdeklődőket.

A családok évéhez kapcsolódva 
a család és kultúra közösségfor-
máló erejét mutatta meg az idei 
Múzeumok Éjszakája országos 
programsorozat. A rendezvény 
„fővárosa” ezúttal Pécs volt, 
országszerte pedig több ezer 
programon vehettek részt az 
érdeklődök.

Szekszárdon – miképp min-
den évben – idén is nyitva állt 
a Wosinsky Mór Megyei Múze-
um összes kiállítótere a látoga-

tók előtt. A vendégek a pincétől 
a padlásig bejárhatták a tereket 
Szent Iván éjjelhez legközelebb 
eső hétvégén.

Ez alkalommal – folytatva a 
megyeszékhely történetét be-
mutató sorozatot – „Háborútól 
háborúig – képes várostörténet 
1918–1945” címmel nyílt új 

időszaki kiállítás. A múzeum sa-
ját gyűjteménye mellett a tárlat 
anyagát Vitéz Attila – aki a meg-
nyitó előtt „Szekszárd a gyűjtő 
szemével” tartott előadást – és 
a Szekszárdi Evangélikus Gyü-
lekezet szolgáltatta. A kiállítás, 
melyet dr. Máté István önkor-
mányzati képviselő, a közgyű-

lés Humán Bizottságának tagja 
ajánlott az érdeklődők figyelmé-
be, csaknem egy évig látogatha-
tó. A megnyitón közreműködött 
a Tücsök Zenés Színpad.

Az új időszaki kiállítás nyi-
tányát követően a múzeum 
munkatársai sétára invitálták a 
látogatókat a várostörténeti kiál-
lításokban. A vállalkozó kedvű-
ek a Szekszárd történeti fejtörő 
című családi kvízen is számot 
adhattak tudásukról.

A Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum egységeiben – a Szent 
István téri főépület mellett a 
Vármegyeházi kiállító terekben, 
illetve a Babits Mihály és a Mé-
szöly Miklós emlékházban is – 
változatos programokkal várták 
a kultúrakedvelőket a Múzeu-
mok Éjszakájának idén összesen 
1900 látogatója volt.  - mwj -
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(03488)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
7100 Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: +36–74/412–899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
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KIÁRUSÍTÁS!

2018 július 8-án, 
ESŐNAP esetén 

július 22-én!!!

Kirakodó jellegű vásárt 
rendezünk, amelyre várunk 

mindenkit!

HASZNÁLT RUHA, 
ÜVEGÁRU, ÉS SOK

MINDEN MÁS!

HELYSZÍN:
7100 Szekszárd, 

Mátyás király utca 76.
Hengerfúró KFT.

telephelyén!
(03499)

Feltárultak a levéltári „rejtélyek”
A Múzeumok Éjszakája prog-
ramhoz csatlakozva a Magyar 
Nemzeti Levéltár Tolna Me-
gyei Levéltára is éjfélig várta 
programokkal a látogatókat. 
A Levéltári Éjszaka eseményei 
közül sokan választották a 
másfél óránként induló levél-
tári sétát, amely során a láto-
gatók a levéltár munkatársa-
inak kalauzolásával járhatták 
be a régi dokumentumokat 
rejtő folyosókat, könyvtár és 
kiállító termeket.

Népszerűek voltak az előadá-
sok is, melyek sorát dr. Várady 
Zoltán igazgató, főlevéltárosnak 
a tragikus sorsú Árpád-háziak-
ról szóló értekezése nyitotta, és 
Muthné Darócz Szilviának a le-
véltári könyvtár kincseiről szóló 
előadása zárta.

A kettő között Ruzsa Éva 
igazgató-helyettes, főlevéltáros 
mutatott be az érdeklődőknek 
néhány alig ismert tervrajzot a 
város múltjából. Előkerült pél-
dául az 1801-ben alapított Fe-
renc Ispotály bővítését bemu-
tató is, amelyen jól kivehető a 

Szent János és Pál kápolna, vagy 
a mai „kistesco” helyén állt „té-
bolyodottak sétakertje”.

Ruzsa Éva szerint 3–4 iga-
zán jelentős építésze volt Szek-
szárdnak. Ilyen volt a belvárosi 
„bankpalotát” jegyző Dicenty 
László, a ’30-as években a Mikes 
és Ady E. utcákban épült lakó-
házakat tervező Fábián Mátyás, 
és a tragikus sorsú Uglár János, 
aki romantikus stílusú épülete-
ket hagyott az utókorra. Ilyen 
(volt) az egykori Iparos Kör, 
majd MHSZ székháza a Rákó-
czi utcán, a Világ Mozgó Film-
színház (ma német színház) és 
a már elbontott Iparos Székház, 
melynek később kultúrház, 
majd Úttörőház épült a helyén.

Az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtár is programokkal vár-
ta látogatóit, akik a Múzeumok 
Éjszakáján óránként bejárhat-
ták a Széchenyi utcai épületet 
a pincétől a padlásig, meghall-
gathatták Liebhauser János 
igazgató előadását a tervezett új 
bibliotékáról, de ingyenes volt a 
beiratkozás és a kölcsönzés is a 
„megbocsájtás napján”.  SZV

Szépíróinkra is emlékeztek
A Múzeumok Éjszakáján gaz-
dag programsorral várták az 
érdeklődőket a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum egységei.

A Babits Mihál� Emlékházban 
például a 70 éve született Baka 
István költőre emlékeztek bará-
tai. Az „Ang�alok városa” címet 
viselő beszélgetésen Gacsályi 
József költő, Németh Károly 
ny. tanár, Elekes Eduárdné és 
Németh Judit ny. könyvtárigaz-
gatók, Kékes Gábor méhész, Kis 
Pál István szépíró, valamint Or-
bán György, a Baka Alapítvány 
elnöke beszélgetett. A kultúra-
kedvelők rendhagyó tárlatveze-
téseken is részt vehettek.

A szomszédos Irodalom Háza 
– Mészöl� Miklós Emlékházban 
előbb Rubányi Anita előadá-
sában láthatták az érdeklődők 
Ill�és G�ula: A bőgős fia meg az 
ördögök című mesejátékát. A 
felnőtteknek szóló programok 
közül kiemelkedett két filmve-
títés: a Gacsályi József – Kis Pál 
István szerzőpáros „Egy csepp 
méz” címmel Baka István költő-
ről készített lírai portréja és 

„Mészöly Miklós. Triptichon az 
életműhöz” címet viselő mozija 
egyaránt 1995-bn készült.

A Vármeg�eházi kiállítások 
közül a közelmúltban nyílt „Ko-
szovói és sárközi hímzés” című 
tárlathoz ezúttal táncház tár-
sult a medinai Dukátok Szerb 
Tánccsoport közreműködésé-
vel. Rendeztek népi játékokat 
családoknak, dr. Balázs Kovács 
Sándor (képünkön) néprajzku-
tató pedig „Népi pajzánságok a 
Sárközből” című könyvét mu-
tatta be. SZV

Különleges
kórházi ágyak

Huszonöt új, a betegápolást 
segítő, különleges minőségű 
– uniós pályázati forrásból 
beszerzett – ágyat vett át 
június 20-án a Tolna Megyei 
Balassa János Kórház.

Az Egyesült Államokban gyár-
tott felszerelést az intézmény 
fenntartója, az Állami Egészség-
ügyi Ellátó Központ – az EFOP-
2.2.0.-16-2016-00003 Egységes 
ápolási eszközpark kialakítása 
projekt keretében – szerezte be. 
Az ágyakkal együtt 25 darab 
speciális, a felfekvés megelőzé-
sét segítő matracot és 2 darab 
különleges antidekubitor terápi-
ás matracot kapott a szekszárdi 
kórház. Az ágyak a betegek és 
dolgozók számára is maximáli-
san biztonságos módon, elekt-
ronikusan állíthatóak, kapaszko-
dókkal, oldalrácsokkal, infúziós 
állvánnyal vannak felszerelve.

Az új ágyak azokra az osz-
tályokra (központi intenzív-
terápiás osztály, kardiológia, 
neurológia, traumatológia, 
gasztroenterológia) kerültek, 
ahol a legnagyobb segítséget je-
lentik az állapotuk miatt külön-
leges ellátást igénylő betegeknek. 
A projekt részeként őszre továb-
bi 200 ágy érkezik a megyei kór-
házba. Forrás: TMBJK
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„Legyen bennünk összetartás”
A diktatúrát irritálja Isten és 
a vallás, a család és a nem-
zet. Ilyen felfogású diktatú-
ra áldozata lett a szekszárdi 
kórházi kápolna névadója, 
Szent János és Pál vértanú a 
4. században – mondta Bíró 
László tábori püspök a június 
23-án tartott hagyományos 
szabadtéri misén, a Szentgáli 
utcában.

A Szent László nap alkalmával 
Petkó Tamás plébánossal együtt 
tartott szabadtéri liturgián az 
alsó-, felső- és újvárosi hívek 
előtt a püspök hangsúlyozta: 
ami most Európában folyik 
„liberális gondolkodás” címén, 
az az emberek elszakításának 
kísérlete saját gyökereiktől. Egy 
keresztről szóló példát hozva 
– amelynek függőleges szára 
a hitet, a vízszintes a családot, 
a nemzetet jelképezi – rávilá-
gított: ha az Istenhitet meg-
ingatják, a család és a nemzet 
megsemmisül és „leesik a ke-
resztről”.

Bíró László a diktatúrák – így 
a kommunista önkényuralom 
– áldozatai kapcsán arról is be-
szélt, ők fáklyaként világítanak 
számunkra. Ők élnek, míg azok, 
akik meggyilkolták, meggyil-

koltatták őket, a feledés homá-
lyába vesznek. Mint mondta, 
jelenünkben ideológiai dikta-
túra van, ezért kell hűségesek 
maradnunk Istenhez. „Akkor 
az internacionálé, most a glo-
balizáció” – hívta fel a figyelmet 
a bajokra. A püspök úgy ta-
pasztalja, a család intézményé-
nek gyilkolása évszázadok óta 
folyik: ha elszakítják egységeit, 
biztos fogyasztókká – egyúttal 
áldozatokká válik. „Vigyázni 
kell a családot, ha jövőt aka-
runk” – húzta alá.

Amikor Szekszárdon külön-
böző városrészek őrizni kíván-
ják őseik hagyományát, a város 

egysége épül. Az összefogás 
fontosságára utalva arról szólt, 
ha ezek az egységek részenként 
odafigyelnek egymásra, mind 
inkább az egészért tudnak ten-
ni. „Adja Isten, hogy vigyázni 
tudjunk egymásra!” – mondta 
Bíró László.

A püspök végezetül felhívta 
a figyelmet: a szekszárdi Szent 
János és Pál kápolna abból az 
időből származik, amikor még 
inkább egy volt a város. „Legyen 
bennünk összetartás, Istenben 
gyökerező egység” – fogalma-
zott a Szentmisén, amelyen töb-
bek között Ács Rezső polgár-
mester is tiszteletét tette. G�. L.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T
FO

TÓ
: S

ZV

A Wosinskyben jó kezekben vannak a hallássérült ovisok
Vajon hányan tudják az olva-
sók közül, miként „mondják” 
jelnyelven, hogy szép az idő? 
Nos, sokunknál tájékozot-
tabbak ebben a kérdésben 
a Szekszárdi 1. Számú Óvo-
da Kindergarten gyerkőcei, 
ugyanis Elekes Gabriella óvó-
nő idén elvégzett egy jelnyel-
vi tanfolyamot és időnként 
jelel is a gyerekeknek.

Az óvoda alapító okiratában 
meghatározott alaptevékeny-
ségek között szerepel az enyhe 
fokban hallássérült, nagyothal-
ló gyermekek integrált nevelése. 
Az intézmény Wosinsky utcai 
egységében 2015-ben átadott 
új épületrészében egy induk-
ciós hurok – a hallókészüléket 
viselő személyek akadálymen-
tesítésére szolgáló eszköz – 
beépítése segíti a hallássérült 
gyerekeket.

A különleges figyelmet igény-
lő gyerekek segítése itt nem áll 
meg. Elekes Gabriella, az in-
tézmény egyik óvónője azzal 
kereste meg Sebestyén Györgyi 
intézményvezetőt, hogy meg-
tanulná a jelnyelvet. Az óvónő 
már korábban is ismerkedett a 
jelnyelvvel: a tavaly karácsonyi 

óvodai műsor egyik dalát nem 
csupán énekelték a gyerekek, de 
jelelték is. A jelek megtanulásá-
ban a Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetsége megyei 
szervezte volt az ovisok segítsé-
gére. Jelentkező híján korábban 
évekig nem indult jelnyelvi tan-
folyam Tolna megyében, Gabi 
óvó néninek az idén sikerült 
egy alapfokú képzést elvégeznie 
Szekszárdon.

„Néhány hete sikeres vizsgát 
tett, méltán lehetünk rá büszkék 
mindannyian” – mondta róla 
Sebestyén Györgyi. Tevékeny-
ségével segíti a hallássérült gye-
rekek integrációját úgy, hogy 

egyfelől képes kommunikálni 
velük, másrészt játszva mutat-
ja meg egészséges társaiknak, 
hogy mi is az a jelnyelv. Vall-
juk be, óriási előny, hogy ezek 
a gyerekek már egészen fiatalon 
megtanulják: a másság életünk 
velejáró, hiszen nap, mint nap 
találkozunk segítségre szoruló 
emberekkel.

A Wosinsky óvodába először 
2010-ben járt hallássérült gyer-
mek, ma egy nagyothalló ovisa 
van az intézménynek. Ő még 
nem ismeri a jelnyelvet, ám a 
hallássérült gyermekek gyógy-
pedagógiai habilitációját végző 
szurdopedagógus rendszeresen 

látogatja az intézményt, így vár-
hatóan ez a kisgyermek is meg-
tanulja majd tőle a jelnyelvet, 
amelyet immár Gabi nénivel is 
gyakorolhat a jövőben.

„Meggyőződésem – és a ta-
pasztalatok is azt erősítik –, 
hogy intézményünkben a lehető 
legjobb kezekbe kerülnek hal-
lássérült gyermekek” – mondja 
az intézményvezető.  Az oviban 
egyébként magas szinten kép-
zett szakértői csapat dolgozik: 
három-három gyógypedagó-
gus és gyógytestnevelő, moz-
gásterapeuták, alapozó terápiát 
végző szakemberek, fejlesztőpe-
dagógusok, tehetséggondozást 
végző óvodapedagógusok.

Az intézmény vezetője maga 
is gyógypedagógus, így egészen 
más szemmel közelít a sajátos 
nevelési igényű gyermekek in-
tegrációjához. Egészen egye-
dülálló modellt alakított ki az 
óvodában a vállalt és kötelező 
feladat ellátására. A fejlesztő-
rendszer – amelyben a tehet-
séggondozás is nagy teret kap 
– sikerét mutatja, hogy helyi 
és vidéki szakemberek is több 
alkalommal tekintették meg az 
intézmény jó gyakorlatát. 

 M. Wessel� Judit

NÉVNAP–TÁR
Július 1. (vasárnap) – Tihamér, Annamária
Tihamér:  szláv-magyar eredetű; jelentése: csendet kedvelő.
Annamária: az Anna és a Mária nevek összekapcsolása.
Július 2. (hétfő) – Ottó, Ottokár
Ottó: germán eredetű; jelentése: vagyon + híres.
Ottokár: német eredetű; jelentése: birtokot megőrző.
Július 3. (kedd) – Kornél, Soma
Kornél: latin eredetű; jelentése: somfa, szarv.
Soma: magyar eredetű; jelentése: som.
Július 4. (szerda) – Ulrik, Babett
Ulrik: német eredetű; jelentése: öröklött birtokán uralkodó.
Babett: héber-görög-német-francia eredetű; jelentése: idegen, külföldi.
Július 5. (csütörtök) – Emese, Sarolta
Emese: magyar eredetű; jelentése: anyácska. 
Sarolta: török-magyar eredetű; jelentése: fehér menyét.
Július 6. (péntek) – Csaba
Csaba: török-magyar eredetű; jelentése: pásztor, kóborló.
Július 7. (szombat) – Apollónia, Apolka
Apollónia: görög-latin eredetű; jelentése: Apollónak szentelt.
Apolka: görög, latin, magyar eredetű; jelentése: Apollónak szentelt.
Július 8. (vasárnap) – Ellák, Edgár
Ellák: hun eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Edgár: ószász-angol eredetű; jelentése: vagyon + dárda.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Július 1.
(vasárnap)

Július 2.
(hétfő)

Július 3.
(kedd)

Július 4.
(szerda)

Július 5.
(csütörtök)

Július 6.
(péntek)

Július 7.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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A szekszárdi származású Bíró László tábori püspök és Petkó  
Tamás plébános celebrálta a szabadtéri szentmisét

Elekes Gabriella óvónő a gyerekek körében

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlé-
se megkezdte az egyes zajt keltő 
tevékenységekkel összefüggő 
önkormányzati rendeletek fe-
lülvizsgálatát.

Ennek keretében – a beérke-
zett panaszokra tekintettel, kü-
lönösen az éjszakai és a hétvégi 
pihenés iránti jogos igények tel-
jesülése érdekében – kéri a város 
lakóit, a helyi civil és gazdálkodó 
szervezeteket, hogy Szekszárd 
közigazgatási területén sza-
bad- és munkaszüneti napokon 
12:00 és 16.00 óra között, vala-
mint mindennap 21:00  és 9:00 
óra között minden zajt keltő 
tevékenységtől tartózkodjanak. 

Szekszárd Meg�ei Jogú Város 
 Polgármesteri Hivatala

Diákmunka
Szekszárd város önkormányzata 
várja azon diákok jelentkezését, 
akik szívesen dolgoznának júli-
us vagy augusztus hónapban di-
ákmunkásként, napi 6 órában.

Feltétel: 16–25 év közötti 
életkor, nappali tagozatos ta-
nulói vagy hallgatói jogviszony. 
A pályázati felhívás a honlapon 
(www.szekszard.hu) olvasható.

Retkes Tamás képei díszítik a kórház fehér falait
Száznál is több természetfo-
tóját ajánlotta fel Retkes Ta-
más a Tolna Megyei Balassa 
János Kórház részére. A fo-
tós annak reményében adta 
át képeit az intézménynek, 
hogy általuk elterelheti egy 
kicsit a betegek gondolatait 
a gondjaikról.

A megyei múzeum munkatársa-
ként is fotózó Retkes Tamásban 
gyógytornára várva merült fel 
az ötlet, hogy fel kellene dobni 
a csupasz, fehér falakat. Arra 
gondolt, hogy természetfotók-
kal legalább egy kicsit el lehetne 
terelni a kezelésre várók figyel-
mét a betegségükről, ezért az 
elmúlt évtizedben Szekszárdon 

és környékén, többek között 
Gemencben, Óbányán és Grá-
bócon készült képeiből felajánl 
jó néhányat a kórháznak.

Az intézmény szívesen vette 
a felajánlást, ám ahhoz, hogy a 
képek ténylegesen a falra kerül-
hessenek, be kellett azokat ke-

reteztetni, üvegeztetni. Ennek 
közel 300 ezer forintos költségét 
„A Szekszárdi Megyei Kórház 
Fejlesztéséért Alapítvány” és 
a Szekszárdi Fikesz-Plusz Kft. 
fizette, az őcsényi Karker 2006 
Kft. pedig kedvezményesen vé-
gezte el a munkát.

Az képeket Retkes Tamás 
kedden adta át dr. Németh 
Csaba főigazgatónak (képün-
kön). A felajánlott fotók közül 
elsőként a Rendelőintézet fizi-
koterapeuta és gyógytornász 
szakdolgozói választhattak 
elsőként 5-5 darabot rendelő-
ik falára. A többi kép az intéz-
mény egész területén „elszór-
va” kap majd helyet. 

 Forrás: kadarka.net



2018. július 1. 2018. július 1. 98

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

(03472)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03483)

HŰSÍTŐ ÁRZUHANÁS 
A SCHIEBER PINCÉSZETNÉL

JÚLIUS HÓNAPBAN
ROZÉ CUVÉE 2017. folyóborunkat  450,- Ft/l
CABERNET SAUVIGNON folyóborunkat 490,- Ft/l 

KEDVEZMÉNYES ÁRON KÍNÁLJUK

ELÉRHETŐSÉG:
Schieber Pincészet

7100 Szekszárd Kadarka u. 100.
www.schieberpinceszet.hu

Telefon: 06–30/9947–901
Nyitvatartás:

hétfőtől – péntekig
08:00 – 17:00 óráig(03492)

„Szent Iván-éji bor-mámor”. Sikeres volt a kisebb helyi borásza-
tok által közösen megálmodott „Szent Iván-éji bor-mámor” ren-
dezvény a Gyűszűbirtok nemrégiben elkészült Kerámia Bormű-
helyének udvarán. A házigazda mellett a Hetényi, a Göndöcs, a 
Háromházi és a Pálinkás Pincészet is felvonultatta kiváló nedűit, a 
fesztivál színpadán pedig Nemes Gábor énekes-gitáros, az Uknow 
Duo (Pénzes Stefi ének, Dörnyei Szabolcs gitár) és a Nu-Line Ex-
periment, Gál Gábor nagybőgős, Maráz Nándor dobos és Ocsovay 
Damján billentyűs triója szórakoztatta a vendégeket.

FOTÓ: SZV
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Tattoo-fotók a kávéházban
Egy nő teljes testét tetoválá-
sok díszítik. Egy férfi fülébe 
fültágító karikát rakatott, 
amelyen keresztül is nézhe-
tünk. Ez (is) látható azokon a 
fotókon, amelyekből június 
22-én nyílt kiállítás a Belvá-
rosi Kávéházban.

Czirok Róbert ezúttal nem ké-
szítette, hanem fotózta a „tet-
kókat”, és így tárta az érdeklő-
dők elé. A szekszárdi tetováló 
művész 2006 óta látogatja a 
londoni Tattoo Convention el-
nevezésű rendezvényt, amely-
nek évről évre több tízezer láto-
gatója van. A programok során 
több száz kiemelkedő tetováló 
művész mutatja meg különle-
ges munkáit.

Czirok Róbert ezt az ese-
ményt örökítette meg fotókon. 
Csaknem háromezer, 2006 és 
2016 között készült képből 
választotta ki azt a néhányat, 
amelyek most a Belvárosi Ká-

véházban láthatóak, korábban 
pedig a szegedi és fővárosi kö-
zönség is megtekinthette már. 
A fotók emellett megjelentek 
több nemzetközi és hazai tat-
too portálon, magazinban is.

A tárlatot – amely két hétig 
tekinthető meg – Simon V. Zita 
nyitotta meg, közreműködött a 
The Stinky Roders.  - mwj -

Csaba is akadémikus lett
Édesapja, Vesztergombi Fe-
renc után Vesztergombi Csa-
ba szekszárdi borászt is tag-
jai közé választotta a Magyar 
Bor Akadémia a múlt héten, 
Budapesten.

A Magyar Bor Akadémia leg-
fontosabb célkitűzése a magyar 
borok ügyének képviselete, a 
kulturált borfogyasztás népsze-
rűsítése és a borkultúra egyete-
mes kultúrán belüli erősítése. 
Tagjai – utóbbival összhangban 
– nemcsak borászok, vagy borral 
foglalkozó szakemberek, de töb-
bek között olyan neves művészek 
is, mint a Kossuth-díjas színmű-
vész, rendező, a Nemzet Mű-
vésze címmel kitüntettet Mécs 
Károly, vagy a Liszt Ferenc-díjas 
opera-énekesnő, Miklósa Erika.

A szekszárdi borászt – aki 
nagy megtiszteltetésnek nevezte 
taggá avatását – az oklevél tanú-
sága szerint „a bor kultúrájának 
ügyéért kifejtett kiemelkedő és 
állhatatos tevékenységének el-
ismeréseképpen” választotta 
soraiba az Akadémia.

Vesztergombi Csaba elmond-
ta, a magyar borvilág legfonto-
sabb informális, érdekképviseleti 
szervezete jelöli a hazai borász 
szakmában legnagyobb elisme-

rést jelentő „Év bortermelője” 
cím várományosait is. Hozzátet-
te, a szekszárdi tagok akadémián 
belüli gyarapodása egyben azt is 
jelenti, hogy tovább erősödik a 
borvidék képviselete, jelenléte.

A borász hozzátette, taggá 
választásával tízre nőtt a szek-
szárdiak száma a Magyar Bor 
Akadémián belül. Az öt „Év 
Bortermelője” cím birtokosán, 
Vesztergombi Ferencen, Takler 
Ferencen, Vida Péteren, Dúzsi 
Tamáson és Mészáros Pálon 
kívül ott találni Eszterbauer 
Jánost, Ferenc Vilmost, Módos 
Ernőt és Takler Andrást is. 

 Forrás: kadarka.net
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Június 24-ei rejtvényünk megfejtése: Erich Maria Remarque, A diadalív árnyékában
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Udvardy Zsuzsanna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 9-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Abban az időben, amikor Jézus 
a bárkával ismét átkelt a túlsó 
partra, a tó partján nagy tömeg 
sereglett köréje. Ekkor odajött 
egy Jairus nevű férfi, a zsinagóga 
elöljárója, s mihelyt meglátta őt, 
a lába elé borult, és nagyon kérte: 
„Halálán van a lányom. Jöjj, tedd 
rá a kezedet, hogy meggyógyul-
jon és éljen!” Erre ő elment vele. 
Nagy tömeg kísérte, és tolongott 
körülötte.

Még beszélt, amikor jöttek a 
zsinagóga elöljárójának házából 
és közölték: „Meghalt a lányod. 
Miért fárasztanád a Mestert?” A 
hír hallatára Jézus így bátorította 
a zsinagóga elöljáróját: „Ne félj, 
csak higgy?” Péteren, Jakabon 
és Jánoson, Jakab testvérén kívül 
senkinek sem engedte meg, hogy 
vele menjen.

Amikor odaértek az elöljáró 
házához, nagy riadalmat, sok si-
ratót és jajgatót látott. Bement és 

így szólt hozzájuk: „Mit lármáztok 
itt, miért sírtok? A gyermek nem 
halt meg, csak alszik.” Azok ki-
nevették. Ő azonban mindenkit 
kiparancsolt, maga mellé vette a 
gyermek apját, anyját, s kísérői-
vel együtt bement (a helyiségbe), 
ahol a gyermek volt. Megfogta a 
kislány kezét, és azt mondta neki: 
„Talita kúm”, ami annyit jelent: 
„Kislány, mondom neked, kelj föl!” 
A kislány azonnal fölkelt, és járni 
kezdett. Tizenkét éves volt. Azok 
pedig magukon kívül voltak a cso-
dálkozástól. De ő szigorúan meg-
hagyta, hogy ezt a dolgot senki 
meg ne tudja. Azután szólt nekik, 
hogy adjanak enni a kislánynak. 
(Mk 5,21-24.35b-43)

Jézus számára fontos az emberek 
vág�a, kérése. Érzéken�en érinti 
a betegség, remén�telenség. A hit 
az, ami Isten felé fordít minket, 
ráhangol. Íg� merünk, tudunk tőle 

segítséget kérni. Az Úr még a szá-
mára váratlan hel�zetekben is kész 
segíteni. Amikor meglepetésszerűen 
meg�ünk hozzá életünk dolgaival. 
Ezekben a nem várt, spontán hel�-
zetekben mutatkozik meg igazán a 
hitünk, n�er teret remén�ünk, újul 
meg szeretetünk.

Mindann�ian ismerünk ol�an 
embert, akiből árad a szeretet, a 
jóság, eg�fajta természetfölötti erő. 
Akinek a társaságában, jelenlétében 
jól érezzük magunkat, szeretve, elfo-
gadva, biztonságban – szavak nél-
kül is. Jézus, Istenként a legteljesebb 
módon valósítja ezt meg jelenlétével 
ma is. Ott és akkor pedig, érezték, 
tapasztalták az Isten-szeretetét.

Jairus, a lán�a életét, g�óg�ulását 
vág�ó apa a legnag�obb tisztelettel 
és alázattal fordul Jézus felé. Hittel 
elfogadja, hog� tud segíteni. Amikor 
a lán� meghal, azt gondolják, Jézus 
prófétai ereje eddig tartott, azért 
kérik az apát, ne fárassza tovább 

a mestert – vége. Jézus látta az apa 
megtörtségét, azért bátorította: „Ne 
félj csak higg�!” Itt nem a lán� fel-
támadásáról, hanem „megmenekü-
léséről”, üdvösségéről van már szó. 
A hitnek üdvözítő hatása van. A 
hitben azt fogadjuk el, ami termé-
szetfölötti, ami nem érhető el emberi 
erővel, vag�is azt, amit Isten aján-
dékoz nekünk.

A kislán� feltámasztása mutatja, 
az At�a irgalmának megn�ilatkozá-
sát csak Jézus tudja il�en magától 
értetődően közvetíteni. Jézus tette 
Isten irgalmának és mindenhatósá-
gának a jele.

Az Úr itt az apától kér hitet... A 
hit a nehéz hel�zetben, veszél�ek 
között ébred fel. Hitem mások éle-
tét, üdvösségét segítheti. Fel kell is-
mernünk saját tehetetlenségünket, 
hog� Istennél keressünk megoldást, 
hitünk által, vag� a másik hitéből 
erőt merítve...  v. Kovács Ferenc a.

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2018. július 1–31-ig tart.
(03480)

Meghívó
Aranymisére

Simon János plébános
a jó Isten kegyelméből

megérhette pappá szentelése
ötvenedik évfordulóját. 

Ebből az alkalomból ünnepi
hálaadó szentmisét mutat be
paptársai és a kedves hívek
imádságos közösségével,

2018. július 22-én,
vasárnap 17:00 órakor,

a Szekszárd-Újvárosi 
templomban.

A szentmisére aran�misés
áldással várják

a Híveket és minden „Földit”.

Hibátlan: országos versenyt nyert a táncos lábú matekos
A most mögöttünk hagyott 
tanév Országos Középisko-
lai Tanulmányi Versenyein 
(OKTV) túl az egyéb országos 
megméretéseken is kiválóan 
szerepeltek a Garay János 
Gimnázium diákjai.

A Curie matematika emlékver-
seny 9. évfolyamosainak vetél-
kedésében első helyen végzett a 
9. A osztályos Ganczer Nándor, 
aki maximális pontszámmal 
lett a több fordulós, határon 
túli magyar diákok részvételé-
vel lezajlott verseny megosztott 
győztese.

„A legjobb tízbe kerülés volt 
a cél, amit alapos felkészülés 
előzött meg. A feladatok meg-
oldása után optimistán, jó ér-
zésekkel jöttem ki az országos 
döntőről” – emlékezett vissza a 
Garay gimnázium diákja.

A matematika minden terüle-
tét átfogta a megmérettetés: volt 
geometria is, ami nem tartozik 
a kedvencei közé, most azonban 
e terület sem fogott ki rajta. „A 

felkészülésem alaposságának, 
tanárom, Straubingerné Kemler 
Anikó segítségének köszönhető, 
hogy ezeket is hibátlanul sike-
rült megoldanom. Azt gondo-
lom, akkor lehetsz sikeres, ha 
pszichés nyomás alatt is képes 
vagy kihozni magadból a leg-
jobbat” – mondja Nándor.

A tanárnőt is meglepte tanít-
ványa teljesítménye. „Valóban 
ritka, hogy valaki 100 százalé-
kot teljesítsen egy ilyen rangos 
versenyen” – mondta Straubin-
gerné Kemler Anikó. „A felké-
szülés során alaposan átnéztük 
az előző évek feladatait is. Nán-
di tagozatos osztályba jár, plusz 
órái vannak és résztvevője a 
megyei matematika szakkör-
nek is.”

Ganczer Nándi nem az a ma-
tekos, akit kizárólag ez a terü-
let köt le. Kitűnő tanuló lévén 
otthon van a humán tárgyak 
terén is. Még nincs konkrét el-
képzelése a továbbtanulásról, de 
a matek iránti érdeklődése befo-
lyással lehet a pályaválasztására.

Kérdésemre megjegyzi, az 
informatika egyáltalán nem 
vonzó számára. Az viszont a 
néptánc: a Bartina együttesben 
táncolva bizonyítja, hogy két 
egymástól igen távoli dolog, 
a matek és néptánc nagyon is 
megfér egymás mellett.

A táncos lábú matekos célul 
tűzte ki a legrangosabb hazai 
versenyen, az OKTV-n való 
megméretést is. Felkészítő ta-
nára is kíváncsi, hogy tehetsé-
ge, szorgalma alapján Nándi 
meddig juthat el a következő 
években.  B. G�.

Országos első hel�ezést ért el 
a Gara� gimnázium diákjai 
közül Ang�al Réka (9. B) a 
Glasperlenspiel német n�elvi, 
kultúrtörténeti és országisme-
reti versen�en (felkészítő tanár: 
Tóth Lászlóné) és a Savaria or-
szágos történelemi tanulmán�i 
versen�en (dr. Gesztesi Enikő), 
valamint Verebi Máté a Pécsi 
H�perion: tanulmán�i versen� 

a görög-római kultúráról verse-
n�en (dr. Gesztesi Enikő).

Az OKTV versen�eken törté-
nelem és orosz n�elv tantárg�ból 
elért kiváló versen�eredmén�ei-
ért, országos döntős diákjainak 
magas számáért az Oktatási 
Hivatal Kiváló Versen�felkészí-
tő-díjában részesült Nag� Lász-
ló tanár úr.
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Megújult a jaj-dombi kereszt
A Baltavári házaspárnak kö-
szönhetően Szekszárdon im-
már évek óta folyik a szakrális 
emlékek megmentése. Nem 
csak feltérképezték a kereszte-
ket, kegyhelyeket, de 2015-ben 
megjelent „Keresztek és kis-
kápolnák Szekszárdon” című 
kötetüknek köszönhetően 
szélesebb körben is ismertté 
tették azokat. Értékmegőrző, 
helyreállító tevékenységüket 
tavaly Közjóért díjjal ismerte 
el a megyeszékhely közgyűlése.

A Csörge-tó felé vezető Bo-
gyiszlói úton található, úgyne-
vezett jaj-dombi – az elnevezés 
a XIX. században keletkezett, 
és az egykori siralomházra, 
vesztőhelyre utal – Krisztus 
szobor felújításában a dr. Kis 
Ernő belgyógyász főorvos ve-
zette baráti kör is segédkezett 
a Baltavári házaspárnak. A 
keresztet 70 éve újították fel 

utoljára, így szoborra igencsak 
ráfért a renoválás.

A magánszemélyek felajánlá-
saiból megszépült kegyhelynél 
– mely kultúrtörténeti emlék 
is – vasárnap Bíró László püs-
pök tartott avatóbeszédet, majd 
megáldotta a szobrot.   SZV

Érzékenyítő program a Kolpingban
A budapesti Salva Vita Ala-
pítvány egy pályázat kereté-
ben érzékenyítő programot 
hirdetett meg általános és 
középiskolás diákok részére.

A pályázat célja, hogy a fel-
növekvő generáció személyes 
találkozáson és élményeken 
keresztül ismerkedjen meg fo-
gyatékossággal élő emberekkel. 
Ennek keretében május 30-án 
az iskola 9. évfolyamos konyhai 
kisegítő és parkgondozó osztá-
lya közös programot szervezett 
vakokkal és értelmi fogyatékkal 
élőkkel Szabóné Barabás Edit és 
Pech Gábor tanárok koordiná-
lásával.

Közös tevékenységként egy 
kereszt formájú növényszobor 
építése és bográcsos babgulyás 
elkészítése volt a feladat. A ta-
nulók és a meghívottak aktívan 
vettek részt mindkét foglalko-

zásban, és a fokozatosan oldó-
dó hangulatban egy csapattá 
kovácsolódtak össze, miközben 
a diákok megismerkedtek a fo-
gyatékkal élők mindennapjai-
val, nehézségeikkel.

Megmutatták a Braille írást 
és olvasást, a diákok vakvezető 
kutyás bemutatót láthattak, és 
különböző feladatokon keresz-
tül átélhették, hogy milyen ér-
zés a világot úgy „látni”, hogy a 
szemük ebben nem támogatja 
őket.

A munkálatok befejeztével 
– egy közös ima után – elfo-
gyasztották a finom babgulyást. 
Röviden mindenki elmondta 
érzéseit a napról, a programról 
– nagyon pozitív visszajelzések 
érkeztek. Az iskolát mindannyi-
an meleg szívvel, egy kicsit más 
szemlélettel hagyták el, mint 
ahogy reggel érkeztek.  

 SZV
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Teljesítették a kitűzött célt a Fekete Gólyák
Az előzetes várakozásoknak 
megfelelő az ötödik helyen zár-
ta a Szekszárdi FGKC a női kézi-
labda NB I/B Nyugati-csoportjá-
nak 2017/2018-as idényét.

A Horváth Szimonetta, Mé-
száros Melinda edzőpáros által 
irányított Fekete Gólyák egy 
jól sikerült nyári felkészülést 
követően bizakodva várták a 
bajnoki rajtot, és – ismerve a 
mezőnyből kiemelkedő Mo-
sonmagyaróvár, NEKA, Szom-
bathely KKA és Kozármisleny 
négyes játékerejét – az 5-8. he-
lyek valamelyikét célozták meg. 
A szekszárdiak a visszatérő Ka-
veczki Edina és Schell Gabriel-
la rutinjára is építve kezdték a 
szezont, ám mindjárt egy nem 
várt győri vereséggel rajtoltak. 
Fokozatosan lendült formába 
az FGKC, amely a Mohács elle-
ni hazai pontvesztést leszámítva 
hozta a kötelezőket, a nyitányon 
esett „csorbát” pedig az utolsó 

őszi játéknapon, az éremesélyes 
szombathelyiek legyőzésével 
köszörülték ki Nagy Szilviék.

Ötödik helyen teleltek a szek-
szárdiak, akik egy jó tavaszi sze-
zont futva akár a negyedik mis-
lenyieket is beérhették volna. 
Weigel Zita sérülése és műtétje 
miatt azonban alig-alig állhatott 
a Horváth, Mészáros edződuó 
rendelkezésére, s a Nyugati-cso-
port tavalyi gólkirálynőjének 
kiesését megérezték a Gólyák. 
Nem csak támadásban, de a sta-

bil „falembernek” számító bal 
kezes játékos a védekezésben is 
hiányzott...

– Kaveczki Edina érkezésé-
vel támadójátékunk ugyan fel-
javult, de védekezésben nem 
igazán tudtuk pótolni Zitát. 
Mindenki megtette a magáét, 
akadtak jobb és gyengébb pe-
riódusaink. Gyakorlatilag hét-
nyolc játékossal teljesítettük a 
szezont, s a végére bizony ki-
ütközött a fáradtság – mondta 
Horváth Szimonetta edző.

Ennek (is) köszönhető, hogy 
az utolsó négy fordulóban 
mindössze két döntetlenre fu-
totta az FGKC erejéből. A Ha-
ladás elleni hazai pontvesztésért 
(34–34) és a csurgói vereségért 
(22–23) különösen kár.

– A bajnokságban elért ötö-
dik helyet jó eredménynek ér-
tékelem, de sajnálom az utolsó 
három mérkőzésen nyújtott 
teljesítményt. Helyezésben sem-
mi nem változott volna, de jobb 
szájízzel fejeztük volna be az évet 
– értékelt Horváth Szimonetta.

Az idén 10 éves FGKC jövő 
évi keretéről szólva az edző el-
árulta: Weigel Zita abbahagyja 
a játékot, míg Tauker Erika fő-
városi tanulmányai miatt nem 
állhat rendelkezésére. Hazatér 
viszont Mohácsról a jobbátlövő 
Farkas Anita, aki társaival au-
gusztus 1-én kezdi meg a felké-
szülést. A szekszárdi szurkolók 
több edzőmeccsen, szeptember 
1-én pedig egy saját rendezésű 
felkészülési tornán láthatják az 
alakuló Fekete Gólyákat. 
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
július 2-től július 6-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03474)

MENÜ Július 2. Július 3. Július 4. Július 5. Július 6.

„A”
1050 Ft

Frankfurtileves Grízgaluska-
leves

Fahéjas
szilvaleves

Májgombóc-
leves

Brokkolikrém-
leves

Diós-mákos
metélt

Zöldbab-
főzelék,

házi fasírt

Búbos
csirkecomb,

burgonyapüré, 
uborkasaláta

Lasange
Bácskai 

rizseshús 
savanyúság

„B”
1050 Ft

Frankfurtileves Grízgaluska-
leves

Fahéjas
szilvaleves

Májgombóc-
leves

Brokkolikrém-
leves

Roston
csirkemell, 
friss saláta, 

öntet

Rántott halfilé, 
majonézes 

kukoricasaláta

Bakonyi 
sertésragu, 
párolt rizs

Marhapörkölt, 
tarhonya

savanyúság

Rántott 
csirkecomb� lé, 
1/2  petrezsely-
mes burgonya, 
1/2 friss saláta

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában,
friss saláta

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában,
friss saláta

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában,
friss saláta

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában,
friss saláta

Csirkecomb-
filé ropogós 
bundában,
friss saláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé,
mandulás 
barnarizs

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé,
mandulás 
barnarizs

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé,
mandulás 
barnarizs

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé,
mandulás 
barnarizs

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé,
mandulás 
barnarizs

Osztályt váltottak az UFC fiataljai
Nem mindennapi bravúrt vég-
rehajtva feljutott a másodosz-
tályú bajnokságba a Szekszár-
di UFC U17-es együttese.

A Teszler Vendel vezetőedző irá-
nyításával készülő, 2001. január 
1. után született fiatalokból álló 
gárda a harmadosztályú baj-
nokság délnyugati csoportjának 
aranyérmese lett, s mint ilyen, 
osztályozót játszhatott a feljutá-
sért másik csoportgyőztesekkel.

Az UFC fiataljai a Szombathe-
lyi Haladás ellen kezdtek, s egy 
hazai 4–4 után, Wirth Dániel 
góljával a vasi városban vívták ki 
a továbbjutást (0–1). A feljutás-
ról döntő, Főnix elleni párharc-
ban ezúttal Székesfehérváron 
végeztek 4–4-es döntetlenre a 
szekszárdiak, majd június 23-án 
saját közönségük előtt harcolták 
ki a másodosztályban való indu-
lást érő sikert. Az UFC fiatalja-
inak 2–0-ás győzelmével zárult 
találkozó góljait Farkas Kevin és 

Kovács Róbert szerezték. A fel-
jutás egyben azt is jelenti, hogy a 
következő szezonban a szekszár-
diak U16-os, U17-es és U19-es 
együttese is a 16 csapatos má-
sodik vonalban méretik meg az 
Újpest, a Nyíregyháza vagy épp 
a Zalaegerszeg ellen.

Teszler Vendel lapunk kérdésé-
re elmondta: a siker a munkáját 
segítő Polyák Antal és Dienes Pál 
edzőké is, és mindazoké a kollégáié 
megyeszerte, akik a Bozsik-prog-
ram keretében foglalkoztak az 
„Aranycsapat” fiatal tehetségeivel. 

Az U17-es gárda 23 fős kere-
te: Zimmermann Dávid - kapus, 
Sárközi Ádám, Jákob János, Szé-
kely Zoltán, Bősze Csaba, Török 
Ákos Tibor, Juhász Gergely, Ko-
vács Róbert, Pirgi Zsolt, Fazekas 
Tamás, Farkas-Kozics Iván, Piu-
kovics Martin, Farkas Kevin Já-
nos, Brandt Szilárd, Novák Attila, 
Csorvási Adrián, Szombat Simon 
Szabolcs, Wirth Dániel, Szentes 
Balázs, Kapéter Kevin, Juhász Bo-
tond, Kapás Csaba, Gulyás Gábor 
– mezőnyjátékosok. 

 SZV

Sporthírek
Cselgáncs. A szekszárdi 
Gemenc Judo Klub serdü-
lő korú sportolója, Döbrösi 
Álmos ötödik lett a Győrben 
megrendezett Európa Kupa 
nemzetközi versenyen.
A fővárosban egyetemre 
járó Mátics Andrást (73 kg) 
a szövetségi kapitány nevezte 
a júliusban, Németországban 
sorra kerülő felnőtt csapat 
Európa-bajnokságon részt-
vevő magyar válogatottba.
Úszás. Az országos bajnok-
ság előtt a gyöngyösi Parafa 
Kupán álltak rajtkőre a Szek-
szárdi Sportközpont úszói 
június 23-án. Mészáros Kada 
és Liszkai Péter – több egyé-
ni csúcsot úszva – összesen 
öt első helyezést szereztek. 
Kada 50 m pillangón és há-
ton, illetve 100 m mellen, 
míg Péter 100 m pillangón és 
háton állhatott a dobogó leg-
tetejére. Horváth Luca a me-
zőny legjobb idejével nyert 
100 m háton, de 100 m gyor-
son sem tudták megelőzni. A 
nyolcadik szekszárdi aranyat 
Hild Zsanett (100 m gyors) 
szerezte.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

AGÓRA MOZI
Július 1., vasárnap
14:30 –  Gombos Jim és  

Lukács, a masiniszta
17:00 –  Ocean’s 8 – Az évszá-

zad átverése
19:30 –  Felelsz vagy mersz

Július 2–4., hétfő – szerda
17:00 –  Ocean’s 8 – Az évszá-

zad átverése
19:30 –  Felelsz vagy mersz

Július 5., csütörtök
17:00 –  Szupercella 2. – Hades
19:30 –  Sicario 2. – A zsoldos

Július 6–8., péntek – vasárnap
14:30 –  Gombos Jim és  

Lukács, a masiniszta
17:00 –  Szupercella 2. – Hades
19:30 –  Sicario 2. – A zsoldos

Július 9–11., hétfő – szedra
17:00 –  Szupercella 2. – Hades
19:30 – Sicario 2. – A zsoldos

Július 12., csütörtök 
17:00 –  Sodródás
19:30 – Haverok harca
Július 13–15., péntek – vasárnap
14:30 –  Kutyaparádé
17:00 –  Sodródás
19:30 – Haverok harca

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. június 29. (péntek) 
– Művészetek Háza
Szemtanú és „Dan folyótól Eilatig” 
című kiállítások

Izrael állam függetlenségének 70. 
évfordulója alkalmából. A Szemta-
nú című kiállítás – mely a zsidó ál-
lam születésére emlékeztet – Izrael 
Állam Nagykövetsége és az Art 
Today Kft. szervezésében jött létre. 
Bemutatja azokat a művészeket, 
akik meghatározó szereplői voltak 
a modern Izrael vizuális kultúrájá-
nak kialakításában, és akik nemzet-
közileg is jelentős sikereket értek el 
az államalapítás előtti években és 
a XX. század első felében. A kiál-
lításon bemutatott alkotások két 
tematika köré épülnek: egyrészt 
a szociális helyzetre, másrészt Iz-
rael történelmére és geopolitikai 
viszonyaira fókuszálnak. A tárla-
ton a dokumentarista fotós Zoltan 
Kluger és a grafikus Dan Reisinger 
alkotásaiból látható válogatás a Mű-
vészetek Háza földszintjén.

A kiállítótér emeletén „A Dan fo-
lyótól Eilatig – Utazás Izraelen át” 
című kiállítás kerül megrendezésre, 
mely az Izraeli Turisztikai Minisz-
térium fotósainak munkáin keresz-
tül Izrael állam jelenét tárja elénk.

Ünnepi megnyitó: július 10. 
(kedd) 18:00 óra. Köszöntőt mond: 
Horváth István, országgyűlési kép-
viselő. A kiállítást megnyitja: Heisler 
András, a MAZSIHISZ elnöke. Köz-
reműködik: Fellegi Balázs operaéne-
kes és Kardos Dániel gitárművész.

A kiállítás június 29. és augusz-
tus 5. között tekinthető meg (az 
intézmény július 16. és 29. között 
zárva tart.) Nyitva: hétfő kivéte-
lével naponta 09:00 – 17:00 óráig. 

Belépődíj: 500,- Ft, n�ugdíjas/
diák: 300,- Ft.

2018. július 1. (vasárnap) 10:30 
– Művészetek Háza
Holokauszt Emléknap

A holokauszt során elpusztított 
embertársaikra és hittestvéreikre 
emlékeznek Szekszárdon a vala-
mikori zsinagógában, a holokauszt 
74. évfordulóján a Szekszárdi Zsi-
dó Hitközség szervezésében.

Szekszárdon a II. világháborút 
megelőzően 600, a város vonzás-
körzetében (Őcsény, Decs, Tolna) 
pedig 150 zsidó származású em-
bert élt. Az 1944-ben Auswitzba 
és a többi munka- és haláltáborba 
deportált, mintegy 650 zsidó sze-
mélyből mai ismereteink szerint 
mindössze ötv enen tértek haza 
borzasztó fizikai és lelki állapotban.
A megemlékezés programja:
•  Emlékbeszédet tart Ács Rezső, 

Szekszárd polgármestere
•  Tücsök Zenés Színpad műsora

•  Dávid Aharon rabbi liturgikus 
megemlékezése. Közreműködik: 
Anatolij Klavinszkij kántor.

•  Koszorúzás az épület előtti holo-
kauszt emlékműnél.

Augusztusi ajánlat:
2018. augusztus 2. (csütörtök) 
18:00 – Bakta galéria
Kölesdi fehérhímzés

A Kölesdi Díszítőművész Szak-
kör kiállítása. A díszítőművész 
szakkör mintakincsét a régi köles-
di fehérhímzésből meríti. Ennek a 
tiszta forrásnak legszebb darabjai a 
vőlegényingek, melyek vászonból, 
gyolcsból készített, szabadrajzú 
mintával díszített, változatos ölté-
sekkel varrott férfi ingek. A Kölesdi 
Fehérhímzés 2014. májusában be-
került a Tolna Megyei Értéktárba.

A kiállítást megnyitja: Kisfal-
vi Erzsébet, a szakkör művészeti 
vezetője. Közreműködik: Zönge 
Népdalkör (művészeti vezető: Ja-
kab Éva). A kiállítás megtekinthe-
tő szeptember 3-ig az intézmény 
nyitvatartási idejében.

2018. augusztus 3. (péntek) 17:00 – 
Mozi előtér
Makovics Kornél fotóriporter ván-
dorkiállítása
Makovics Kornél a Szekszárdi és a 
Bonyhádi Fotóklub tagja 2014 óta 
a Tolnai Népújság fotóriportere. 
Igazi szerelme a viharvadászat, a 
legnagyobb sikereit is ezekkel a 
képeivel érte el. A kiállítás megte-
kinthető augusztus 31-ig, az intéz-
mény nyitvatartási idejében. 

2018. augusztus 10. (péntek) 
18:00 – Művészetek Háza
László Dániel festőművész kiállí-
tása

László Dániel a Magyar Kép-
zőművészeti Egyetem festő sza-
kán 2001-ben végzett, mestere 
Károlyi Zsigmond volt. Tagja a 
Fiatal Művészek Stúdiójának és 
MAOE-nak. Az egyik legelismer-
tebb hazai kortárs képzőművészeti 
csoportnak számító Sensaria tag-
jait maga köré gyűjtve számtalan 
alkalommal szervezett és rende-
zett kiállítást. Barcsay-díjas, Der-
kovits ösztöndíjat kapott, valamint 
a Kogart tanulmányút ösztöndíját 
nyerte el. Végigjárta az ezer éves 
zarándokutat, az El Caminót. Az 
ott készített fényképeit festette meg 
itthon könnyed ecsettel. Ezekből a 
képekből látható válogatás a „Má-
ria út” című kiállításban. A tárlat 
megtekinthető szeptember 9-ig, 
hétfő kivételével naponta 9:00 és 
17:00 óra között. Jegyár: 500,- Ft, 
diák/nyugdíjas: 300,- Ft.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd Dózsa György u.1.
Ideje: 2018. július 2. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig 

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

VÉRADÁS
Az Országos Vérellátó Szolgálat Szekszárdi Területi Vérellátó 
(Szekszárd, Béri B. Á. u. 5–7.) értesíti véradóit, hogy az előző 

évekhez hasonlóan a nyári időszakban minden hónap első hét-
főjén (július 2., augusztus 6., szeptember 3.) hosszú nyitva tar-

tással, 8:00 és 19:00 óra között várjuk véradóinkat. Segítsen Ön 
is, hogy még biztonságosabbá tudjuk tenni a hazai vérellátást!

Felhívás – pályázat Civil Keretre 2018.
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Humán Bizottsága nyílt pályá-
zatot hirdet a 2018. évi Civil Keretre.
Felosztható keret: 6.000.000 Ft
Pályázat célja: 
A civil szervezetek 2018. évi működésének 
támogatása, mind eszköz és infrastruktúra, 
mind humánerőforrás tekintetében, melyek 
elősegítik a szervezet fejlődését, működését.
Pályázók köre:
A szekszárdi székhelyű, telephelyű civil szer-
vezetek (egyesületek, alapítványok, közalapít-
ványok), amelyek a Civil Információs Cent-
rumban regisztráltak, valamint 
•  a Tolna Megyei Bíróság a felhívás megjele-

nése előtt legalább egy éve jogerősen nyil-
vántartásba vett és az alapító okiratuknak, 
illetve az alapszabályuknak megfelelően 
ténylegesen működnek

•  tevékenységüket Szekszárdon fejtik ki
•  köztartozásuk nincs, csődeljárás nem folyik 

ellenük, az önkormányzattól előző évben el-
nyert civil támogatásról elszámoltak

•  2018. május 31-ig teljesítették az Országos 
Bírósági Hivatal felé a beszámolói kötele-
zettségüket

A támogatás tartalma:
A támogatás a pályázó 2018. január 1. és 
2018. december 31. között keletkező műkö-

dési és ugyanezen időszakban a működés-
hez kapcsolódó tárgyi eszközök beszerzési, 
illetve a humánerőforrás költségeihez nyújt 
támogatást.

A pályázatban csak a fenti időszakra vonat-
kozó számlák számolhatók el, melyek pénz-
ügyi teljesítésének az elszámolási időszak vé-
géig meg kell történnie.

A támogatás önmagában nem lehet a mű-
ködés kizárólagos forrása (a szervezetnek 
legalább 30%-os önrésszel – melybe beszá-
mítható a természetbeni juttatás – vagy egyéb 
forrással kell rendelkeznie). A saját forrás 
legalább 50%-ának, vagy az összköltség 5%-
ának készpénzben kell rendelkezésre állnia, a 
fennmaradó részt fedezhetik társadalmi (ön-
kéntes) munka forintosított értékével.

A finanszírozás módja és mértéke: Egyösz-
szegű, utófinanszírozású, vissza nem téríten-
dő támogatás. A pályázatból elnyerhető támo-
gatás mértéke minimum 50.000 Ft, maximum 
200.000 Ft.
A pályázat benyújtásának módja:
•  A pályázatot egy eredeti példányban ma-

gyar nyelven, kizárólag a bizottság által erre 
a pályázati célra kiadott pályázati adatlapon, 
amely sem tartalmában, sem formájában 
nem változtatható,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyűlésének Humán Bizottsága ré-
szére címezve,

•  személyesen vagy postai úton,
•  borítékon jól láthatóan feltüntetve a pályá-

zati felhívás címét, a pályázó nevét és címét,
•  a kiírásnak megfelelően hiánytalanul (a pá-

lyázati formanyomtatvány minden kérdésé-
re választ adva), és az egyéb előírt dokumen-
tumok becsatolásával kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának helye: Polgármes-
teri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
A pályázat benyújtásának határideje:
2018. július 20.
A pályázat elbírálásának módja: A pályáza-
tok elbírálásáról Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének Humán Bi-
zottsága dönt 2018. szeptember 20-ig.

A pályázatok eredményéről a pályázó írás-
beli értesítést kap 2018. szeptember 30-ig.

A részletes felhívás és a pályázati adatlap le-
tölthető a www.szekszard.hu honlapról, illetve 
átvehető a Polgármesteri Hivatal Ügyfélszol-
gálati Irodáján (Szekszárd, Béla király tér 8.)

Felvilágosítást Pócs Margit, a közművelő-
dési és civil kapcsolatok referense nyújt tele-
fonon vagy személyesen (telefon: 74/504–119, 
Humán Osztály).

 Szekszárd Meg�ei Jogú Város Önkormán�zata
 Közg�űlésének Humán Bizottsága

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
nyári nyitvatartása:

•  Július 1-től július 27-ig 
(kedd kivételével) minden 
hétköznap várják az érdek-
lődőket részlegeinkben.

•  Július 30. és augusztus 
17. között, hétfőtől pénte-
kig, 9:00-13:00 óráig csak 
a következő szolgáltatások 

lesznek elérhetők a média-
tárban: napilapok olvasása, 
számítógép-használat, CD- 
és DVD-kölcsönzés, fény-
másolás, nyomtatás.

•  Augusztus 22-től (szerda) a 
megszokott rend szerint lesz 
ismét nyitva a könyvtár.

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala

a munka törvénykönyvéről szóló 2012. I. törvény alapján
pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal 

Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóságának 
Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály

Zöldfelület-karbantartó Csoportjába zöldfelület-karbantartó
munkakör betöltésére.

A részletes pál�ázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a 
Közüg�ek/Állás menüpontban tekinthető meg.

ÁCS REZSŐ polgármester
Július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát. 

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület

Július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
Július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

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

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

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület

Július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát.

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
július, augusztus hónapban nem 
tart fogadóórát

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

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

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

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)
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(03484)

+36–70/366–4768

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03471)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.

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!

(03479)

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  (03477)

(03496)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

VÁSÁR!
Július 2–5-ig

Az Estrella márkájú és
a lengyel női cipők

árából 15%
engedményt adunk!

Bankkártyás fizetési lehetőség!

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


