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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Operát az Operából
Az Operaház az ország legna-
gyobb nemzeti kulturális intéz-
ményeként küldetésének tekin-
ti, hogy az opera üzenetét minél 
több magyar(lakta) településre 
eljutassa – hangzott el az „Ope-
rát az Operából!” turné szerdai 
sajtótájékoztatóján.
 → 2. oldal

Szekszárdi Fürdő
Megújult medencékkel, sport-
pályával és vendéglátással, ked-
vezményekkel, színes progra-
mokkal és még több árnyékot 
adó felülettel, egészen szeptem-
ber 2-ig várja vendégeit a Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdő.
 → 5. oldal → Részletes program a 10. oldalon



2 32018. június 17. 2018. június 17.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T 

NÉVNAP–TÁR
Június 17. (vasárnap) – Laura, Alida
Laura: latin eredetű; jelentése: babérfa, babérkoszorú.
Alida: német eredetű; jelentése: nemes.

Június 18. (hétfő) – Arnold, Levente
Arnold: germán eredetű; jelentése: sas, uralkodó.
Levente: magyar eredetű; jelentése: levő, létező. 

Június 19. (kedd) – Gyárfás, Zóra
Gyárfás: görög-latin eredetű; jelentése: idős férfi.
Zóra: szláv eredetű; jelentése: hajnal.

Június 20. (szerda) – Rafael, Dina, Polett
Rafael: héber eredetű; jelentése: Isten meggyógyít.
Dina: héber eredetű; jelentése: ítélet.
Polett: latin-francia eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű.

Június 21. (csütörtök) – Alajos, Leila, Alojzia
Alajos: germán-latin eredetű; jelentése: egész + bölcs. 
Leila: perzsa-arab eredetű; jelentése: sötét hajú.
Alojzia: német eredetű; jelentése: egész + bölcs.

Június 22. (péntek) – Paulina
Paulina: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű.

Június 23. (szombat) – Zoltán, Édua
Zoltán: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.
Édua: kun eredetű; jelentése: a hold fölkel.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 17.
(vasárnap)

Június 18.
(hétfő)

Június 19.
(kedd)

Június 20.
(szerda)

Június 21.
(csütörtök)

Június 22.
(péntek)

Június 23.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zivatar | kb. 3 mm eső | elszórtan  
zivatarok | erős zivatarok
max. 29o , min. 17o

zivatar | kb. 11 mm eső | hideg-
front erős széllel
max. 27o , min. 18o

közepesen felhős | szeles nap
max. 29o , min. 17o

közepesen felhős | szeles nap
max. 29o , min. 17o

zápor
max. 30o , min. 17o

közepesen felhős
max. 31o , min. 18o

közepesen felhős
max. 29o , min. 17o

Újabb ágyak a kórháznak
Öt darab, elektromosan moz-
gatható kórházi ágyat adott át 
csütörtök délelőtt dr. Murzsa 
András, a Rotary Club Szek-
szárd elnöke dr. Németh Csa-
bának, a Balassa János megyei 
kórház főigazgatójának.

Az idén 20 éves jubileumát ün-
neplő szekszárdi Rotary első 
emberétől megtudtuk, a német 
vöröskereszttel meglévő remek 
kapcsolatnak köszönhető a 
Baden-Württembergből most 
érkezett öt jó állapotú, moto-

rosan mozgatható kórházi ágy. 
Dr. Murzsa András emlékezte-
tett, idén márciusban 10 hason-
ló fekhelyet, míg a tavalyi esz-
tendőben összesen 26 modern 
ágyat adott át az RC Szekszárd 
a megyei kórháznak.

Dr. Németh Csaba főigazga-
tó elmondta: nagyon hálásak 
az ágyakért, amelyek értéke 
használtan is közelíti a 100 ezer 
forintot. A most érkezett fekhe-
lyeknek – az átvizsgálást követő-
en – olyan helyet keresnek, ahol 
nehezen mozgó, mozgatható be-

tegek komfortját szolgálja majd, 
hiszen az az elsődleges. Az ado-
mány jó helyre került, hiszen az 

ezer ágyas megyei kórházban 
csak minden 10. fekhely elekt-
romos mozgatású.   SZV
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Vakáció: veszélyeket (is) rejthet a nyári időszak
A szünidő, a nyár veszélyeire 
hívták fel a figyelmet a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság (TMRFK) kedd délelőtti 
sajtótájékoztatóján.

A közlekedésrendészet szem-
pontjából a nyár kiemelt jelentő-
ségű időszak, az iskolai szünidő-
ben megnövekszik a gyermekek 
száma az utakon, köztereken 
– tudatta Megyeri Zsolt. A TM-
RFK közlekedésrendészeti osz-
tályának vezetője a gyalogos 
közlekedéssel kapcsolatban 
hangsúlyozta, rendkívül fontos, 
hogy a gyermekek megfelelő tá-
jékoztatást kapjanak a szülőktől 
az ide vonatkozó tudnivalókról.

El kell mondani a gyermekek-
nek, hogy az úttesten való átkelés 
előtt mindig körül kell nézni, és 
csak akkor lépjenek az úttestre, 
ha biztonságosan át tudnak kel-
ni. Hozzátette, az idén is történt 
már egy olyan eset Tolna megyé-
ben, hogy autó takarásából kilé-
pő gyermeket gázoltak el.

Megyeri Zsolt arról is szólt, 
hogy amennyiben van kerékpá-
rút, akkor azon kell közlekedni. 
Ha nincs és az úton nem érzi 
magát biztonságban a gyermek, 
akkor inkább közlekedjen a 
járdán a gyalogosokra ügyelve 
– tanácsolta az osztályvezető. 
Felhívta a figyelmet: 12 év alatti 
gyermek egyedül nem bicikliz-
het. Ugyancsak tudatta, a ke-

rékpáron utasként helyet foglaló 
gyermeket feltétlenül rögzíteni 
kell, az autóban pedig kötelező a 
gyermekülés használata.

A szabadvízi fürdőzéssel kap-
csolatban elmondta, csak ott sza-
bad fürdeni, ahol azt tábla jelzi. 
Továbbá nem szabad felhevült 
testtel, illetve mozgó csónakról, 
vízi bicikliről a vízbe ugrani.

Huszti Gábor, a TMRFK bűn-
megelőzési alosztályának vezető-
je a bűnmegelőzéssel kapcsolatos 
legfontosabb tudnivalókra hívta 
fel a figyelmet. Mint mondta, a 
nyáron előkerülnek a kerékpá-
rok, melyeket érdemes modern 
zárakkal óvni. A bringások fi-
gyelmébe ajánlotta a rendőrség 
„Bike Safe” programját, melyben 
azonosítószámot gravíroznak a 
biciklire. Ezek a számok beke-

rülnek egy központi adatbázisba, 
így a rendőrség könnyen azono-
sítani tudja a megtalált kerékpá-
rok tulajdonosait.

Az alosztályvezető kiemelte, 
ne vigyünk nagyobb értéket a 
strandra, és ahol arra lehetőség 
van, érdemes használni az érték-
megőrzőt. Az autóban se hagy-
junk látható helyen értékeket. A 
zsebtolvajok nagyobb valószínű-
séggel bukkannak fel a turiszti-
kailag frekventált helyeken – tette 
hozzá Huszti Gábor. Mint mond-
ta, ne a farzsebünkben tartsuk a 
pénztárcánkat, és nyitott táskával 
sem tanácsos közlekedni...

Az otthon védelmével kapcso-
latosan tudatta, a jó állapotú zárak 
megléte alapvető, amikor pedig 
valaki távozik otthonról, feltétle-
nül csukja be a nyílászárókat. Még 

a bukó álláson hagyott ablakot is 
viszonylag egyszerűen ki lehet 
nyitni. Nyaralás előtt érdemes 
jelezni a szomszédoknak a távol-
létünket és megkérni őket arra, 
hogy figyeljék a lakást, házat.

Szekszárdon jól működik a 
nyaralókártya program, melynek 
lényege, hogy a rendőrök foko-
zottan ellenőrzik a kártyát a ren-
dőrségen igénylő polgárok ottho-
nait, amíg ők nyaralni vannak.

Huszti Gábor fokozottan óvott 
attól, hogy részletesen posz-
toljunk a közösségi oldalakon 
arról, hogy éppen nyaralunk. 
A bűnözők ugyanis a közösségi 
oldalakat is figyelik. Azt java-
solta, hogy mindenki tekintse 
át biztonsági beállításait, hogy 
ismeretlenek, illetéktelenek ne 
láthassák összes bejegyzésünket.

A szórakozással kapcsolatban 
az illegális szerek fogyasztásától 
és az alkoholos italok túlzott fo-
gyasztásától intett óva. Kiemel-
te, nem szabad ismeretlenektől 
bontott italt elfogadni, mert ab-
ban akár drog is lehet.

Huszti Gábor végezetül arról 
szólt, hogy az a gyermek sincs 
feltétlenül biztonságban, aki 
otthon, a számítógép előtt tölti 
idejét, hiszen a virtuális tér is 
tartogat kockázatokat, ezért nem 
árt figyelemmel lenni arra, hogy 
a gyermek milyen oldalakat láto-
gat, kikkel tartja a kapcsolatot az 
interneten.   S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Műfaji ízelítő: ősztől Szekszárdon turnézik az Opera
A Magyar Állami Operaház az 
ország legnagyobb nemzeti 
kulturális intézményeként 
küldetésének tekinti, hogy 
az opera üzenetét minél több 
magyar(lakta) településre 
eljutassa – hangzott el az 
„Operát az Operából!” turné 
szerdai, szekszárdi sajtótájé-
koztatóján.

Némi késéssel, de nem üres 
kézzel érkezett a városhá-
zi eseményre Ókovács Szil-
veszter. Az Operaház főigaz-
gatója egyfelől bejelentette, 
hogy a budapesti dalszínház 
Tolna megye valamennyi vá-
rosi könyvtárának és zenei 
intézményének díjmentesen 
biztosít egyet a Magyar Ál-
lami Operaház egyedülálló 
CD-gyűjteményéből, amely a 
hazai operakultúra 200 esz-
tendejének remekeit foglalja 
„csokorba”. A díszdobozos ki-
advány 50+3 lemeze 35 válo-
gatott operaművet tartalmaz, 
közte Bartók Béla, Dohnányi 
Ernő, Erkel Ferenc, Kodály 
Zoltán, vagy éppen Petrovics 
Emil és Szokolay Sándor da-
rabjait.

„Az Opera társulatának több 
missziós kötelessége is van. 

Abban a különleges évadpár-
ban, amely alatt a felújítás alatt 
álló Operaház nélkül kell lé-
teznünk, esélyünk nyílik arra, 
hogy a külhoni magyarok és a 
nagyvilág mellett hazai vidé-
kekre, operamentes városokba 
is eljuttassuk működésünk lé-
nyegét” – fogalmazott Ókovács 
Szilveszter. A főigazgató szerint 
ezt a célt hivatott teljesíteni az 
„Operát az Operából!” tur-
né, melyet a „Puccini Itáliája” 
évadban – a Filharmónia Ma-
gyarország NKft. partnersé-
gével – tíz megyeszékhelyre, 

közte Szekszárdra utaztat a 
dalszínház. 

A Babits Mihály Kulturá-
lis Központba tervezett előa-
dássorozat szeptember 22-én 
egy szimfonikus esttel indul: a 
Madveczky Ádám vezényelte 
Magyar Állami Operaház Ze-
nekara Rossini, Csajkovszki és 
Haydn darabokat ad elő, köz-
reműködik Stankowsky Endre 
csellóművész.

Október 20-án balett gálá-
val folytatódik a különleges 
program, melyben a Magyar 
Nemzeti Balett kiváló hazai és 

külföldi táncosai adnak ízelítőt 
sokoldalú repertoárjukból. A 
nézők olyan darabokból láthat-
nak részleteket, mint A hattyúk 
tava.

A bérlet harmadik előadásá-
ban Puccini legmegrázóbb sze-
relmi operája, a Tosca csendül 
fel koncertszerű változatban. A 
népszerű mű főbb szerepeit Sü-
megi Eszter, Kovácsházi István 
és Anatolij Fokalov keltik életre.

A sorozat zárásaként, február 
6-án a „Puccini Itáliája” opera-
gála a dalszínház tematikus éva-
dának repertoárjából válogat. 
Az Operaház kiváló szólistái 
Puccini népszerű művei mellett 
többek között Giordano és Le-
oncavallo operáiból adnak elő 
részleteket.

A tájékoztatón dr. Haag Éva 
alpolgármester köszönetet 
mondott az Operaház főigazga-
tójának és társulatának, hogy a 
turnéval „nagyra nyitják a dal-
színház kapuját, és kézzel fog-
ható közelségbe hozzák az ope-
ra műfaját a szekszárdiakhoz”.

Bérletek válthatók (4.800,- Ft 
– 6.400,- Ft) a Babits kulturális 
központban és a www.opera.hu 
weboldalon, szeptembertől az 
egyes előadásokra jegyek is vá-
sárolhatóak (2.000,- Ft).   - fl -

Ókovács Szilveszter, az Operaház főigazgatója adott tájékozta-
tást a dalszínház ősszel induló turnéjáról 
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Felkészült a nyári szünetre a Szekszárdi Fürdő
Megújult medencékkel, ven-
déglátással és még több árnyé-
kot adó felülettel várja vendé-
geit a Szekszárdi Családbarát 
Strand- és Élményfürdő.

Június 5-én nyitotta meg kapuit 
a Szekszárdi Családbarát Strand- 
és Élményfürdő, és egészen szep-
tember 2-án estig várja a pihe-
nésre, kikapcsolódásra vágyó 
vendégeket naponta 9 és 20 óra 
között. A nyitás előtt megújult a 
gyermek- és ülőmedence burko-
lata, illetve a standröplabda pá-
lya talaja – tájékoztatott Csillag 
Balázs. A Szekszárdi Sportköz-
pont Nkft. ügyvezetője elmond-
ta, idén mintegy 500 négyzet-
méterrel bővült a napvitorlákkal 
árnyékolt terület nagysága.

A fedett uszoda építése miatt 
a főépület mellett elkerített terü-
letet a strand északi oldalán „ad-
ták vissza” a vendégeknek, ahol a 
napvitorlák felszerelése mellett a 
fű felülvetésével igyekeztek ked-
vezni a fürdőzőknek. Az uszoda 
építésével kapcsolatosan hozzá-
tette, hogy eddig mintegy 600 
köbméter földet távolítottak el 
az építési területről és hamaro-
san elkezdik a szerelőbeton ké-
szítését. Azt is tudatta, hogy az 
építkezés az ütemtervnek meg-
felelően halad.

Csillag Balázs a vendéglátás 
területén is újításról számolt be. 

Az idei szezont új üzemeltetővel 
indították, de nem csak az, ha-
nem a fürdő területén található 
vendéglátó egységek kínálata 
és a kiszolgálás is megújult. A 
látogatók kényelme érdeké-
ben a „lenti” büfé teraszát 150 
négyzetméterrel kibővítették, és 
szintén árnyékolással látták el.

Az ügyvezető a fürdő prog-
ramjaival kapcsolatban el-
mondta, ebben az évben is csat-
lakoznak a július 27-i „Strandok 
Éjszakája” elnevezésű országos 
rendezvénysorozathoz, mely 
rendhagyó tűzijátékkal kezdő-
dik. Az esemény folytatásaként 
július 28-án és 29-én tartják a 
hagyományos Fürdő Napokat, 
ahol fellép Korda György és 
Balázs Klári, valamint Opitz 
Barbi, illetve Ham-Ko-Ham 
együttes is. 

A sportos kikapcsolódást ke-
resők számára idén is többször 
rendeznek majd amatőr strand-
röplabda bajnokságot – az elsőt 
mindjárt június 23-án, szombaton 
–, de a hagyományokhoz híven a 
strandkézilabda szerelmeseit is 
várják: nekik június 30-án tarta-
nak versenyt. Készülnek a június 
14. és július 15. között sorra kerülő 
oroszországi labdarúgó világbaj-
nokságra is, melynek – nyitva tar-
tási időben kezdődő – találkozóit a 
fürdővendégek is követhetik.

Az élményfürdőben az úszó-
kat is várják: az elmúlt évek 
gyakorlatához hasonlóan idén 
is váltható úszójegy, amellyel 
nyitás előtt, reggel 6 és 9 óra kö-
zött használható a nagymeden-
ce. Csillag Balázs hozzáfűzte: az 
úszók számára egész nap ren-
delkezésre áll egy-két külön sáv.

Az árak és kedvezmények 
rendszere négy év után most 
először változott. A belépők 
mintegy 10 százalékkal drágul-
tak, délutáni belépőjegyet az 
eddigi 15 helyett 17 órától lehet 
váltani. A gyermek, diák, illetve 
nyugdíjas kedvezmény továbbra 
is él, ahogy a szekszárdi lakcím-
kártyával rendelkezők is ked-
vezményre jogosultak. Változás, 
hogy a 3 év alatti gyermekeknek 
immár nem kell belépőjegyet 
váltani. Az árakról érdemes a 
fürdő honlapján (www.szek-
szardifurdo.hu) tájékozódni. A 
jegypénztár naponta 19 óráig 
tart nyitva.  S. V.
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Hang- és borkóstoló Vármegyeházán
Az eső sem riasztotta el a XI. 
Borok és Húrok Fesztivál kö-
zönségét, június 9-én, szom-
baton.

Idén is sokan látogattak el az 
eseményre, amelyet a Szekszár-
di Gitár Egyesület hív életre 
évről-évre. Ezúttal is igazi zenei 
csemegével várták az érdeklő-
dőket és természetesen a kiváló 
borok sem hiányoztak a feszti-
válról.

Calidora, a Szekszárdi Gitárk-
vartett, a Borostyán Együttes és 
a Köztársaság Bandája. Ezek 
a zenekarok vonzottak idén a 
nagyszámú közönséget a XI. 
Borok és Húrok Fesztiválra. 
Az eseményt minden évben a 
Szekszárdi Gitár Egyesület tagjai 
rendezik meg – közreműködő-
ket és támogatókat is ők keres-
nek, a helyszínt is berendezik –, 

vagyis a fesztivál a lelkes civilek 
munkája nyomán jött létre és 
teljesedett ki az elmúlt 11 év 
alatt. Ebben az egyesület kiemelt 
partnere Szekszárd város ön-
kormányzata, hiszen évről-évre 
jelentős támogatást nyújtanak a 
szervezetnek. A program létre-
jöttéhez szekszárdi vállalkozá-
sok is hozzájárulnak.

Idén is a Vármegyeháza 
adott otthont a fesztiválnak. A 
szabadtéri programot elmosta 
volna az eső, így végül a Pollack 
kávézóba került át a rendez-
vény, így a vihar sem szeghette 
kedvét a közönségnek. A feszti-
vál résztvevőit és hallgatóságát 
dr. Máté István önkormányzati 
képviselő köszöntötte. A zenei 

élménysort a fiatal Calidora 
nyitotta, aki szekszárdi kötő-
désű és szerepelt a Dal című 
műsorban is.

Őt a házigazda, Szekszárdi 
Gitárkvartett koncertje követte 
Wessely Ágnes és Lotz Kata-
lin közreműködésével, majd a 
szlovákiai Borostyán együttes 
lépett színpadra. A különleges 
zenei csemegét kiváló borok 
fűszerezték Dávid Mihálynak, 
Ferenc Vilmosnak és Komjáthi 
Tamás borművesnek köszönhe-
tően. A hallgatóság a koncertek 
szünetében kóstolhatta meg a 
remek nedűket, amelyhez fiatal 
slammerek adták meg az alap-
hangot: a pécsi Hetesi Julcsi és 
Szép Gergő verseit hallhatta a 
közönség. A fesztivált a Köztár-
saság Bandája fergeteges kon-
certje zárta. 
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Borverseny: kékfrankosok vetélkedtek Szekszárdon
Három burgenlandi osztrák 
pincészet kékfrankosa kapott 
nagydíjat a csütörtökön tize-
dik alkalommal megrende-
zett kékfrankosok szekszárdi 
borversenyén, amelyen ti-
zenkét országból százötven 
termelő vett részt boraival.

A három nagyaranyérmet a 
sopronkeresztúri Josef Igler 
pince 2015-ös kékfrankosának 
(blaufränkisch), az Artner pince 
2013-as kékfrankos reserve-jé-
nek és a göttlesbrunni Walter 
Glatzer pince szintén 2015-ös 
Bernreiser kékfrankosának ítél-
te a zsűri. A legeredményesebb 
magyar pincészetnek felajánlott 
minisztériumi különdíjat a sop-
roni Ivancsics pince érdemelte ki. 

A bírálóktól 201 mintából 
negyven, többségében hazai 
pincészetek által nevezett bor 
kapott aranyérmet, további 127-
et ezüst-, 31-et bronzéremmel 
díjaztak. A megméretésre a kö-
zép-európai – német, osztrák, 
cseh, szlovák, horvát, román 
– borvidékek mellett érkezett 

kékfrankos Olaszországból és 
az Egyesült Államokból is. A 
szőlőfajtából – a válogatás bo-
rok mellett – rosét, sillert, sőt 
pezsgőt és fehér kékfrankost (!) 
is kóstolt a zsűri.

A szekszárdi termelők közül a 
legmagasabb pontszámot a Hal-
mosi Pincészet 2008-as évjáratú 
Szekszárdi Kékfrankos Négy-
kezes válogatás bora érdemelte 
ki (89), s elnyerte az Amorim 
Cork Magyarország különdíját. 
A Bayer cég különdíját kapta a 
Mészáros Borház (képünkön) 

2015-ös Bodzási kékfrankosa, 
de aranyérmes lett Takler Bor-
birtok Szenta-hegyi kékfranko-
sa (2016) és a pincészet 2015-
ös Kékfrankos reserve bora is. 
Ugyancsak aranyérmet kapott 
Dúzsi Tamás Görögszó-dűlői 
válogatása (2013) és a Bodri 
Pincészet 2016-os kékfrankosa.

A szekszárdi versenyt 2000-
től rendezik meg kétévente 
azzal a céllal, hogy a népszerű 
fajta elismertségét növeljék. A 
jubileumi, tízedik alkalom a ko-
rábbi Földművelésügyi Minisz-

térium által 2018-ra meghirde-
tett kékfrankos évében került 
sor – mondta Ferenc Vilmos, a 
verseny szervezője.

A kékfrankos Magyarország 
egyik legjellegzetesebb, legsok-
oldalúbb kékszőlőfajtája, amelyet 
7586 hektáron termesztenek. A 
soproni borvidék 873, a szek-
szárdi 623, az egri 1129 hektárral 
részesedik a területből. A kék-
frankos termőterülete 2013-tól 
mintegy 800 hektárral, több mint 
tíz százalékkal nőtt Magyarorszá-
gon. A szőlőfajtából készült bor 
kiváló házasítási alap, a bikavér 
egyik alkotóeleme.

A borversenyt egy konferen-
cia egészítette ki, amely során 
előadást tartott Nyitrainé dr. 
Sárdy Diána, a Szent István 
Egyetem Kertészettudományi 
Karának dékánja, borászati 
tanszékvezető, továbbá Gardi 
Gábor, Bruckner Nándor, Se-
bestyén István, dr. Dula Bence 
is, valamint Gál Péter, az Agrár-
minisztérium eredetvédelemért 
felelős helyettes államtitkára.  
 SZV/MTI

Sporttábor
A nagy sikerre való tekintettel 
idén immár hét turnussal in-
dul egyhetes, napközis sport-
tábor 6 és 14 év közötti diákok 
számára. A tanulók a táborok 
alkalmával megismerkedhet-
nek a szekszárdi sportolási 
lehetőségekkel, míg a felsősö-
ket lovagolni is elviszik, de a 
Mecsextrém Parkot is felkere-
sik. A gyerekeknek a napi há-
romszori étkezés mellett rossz 
időjárás esetén is tartalmas 
időtöltési lehetőséget biztosí-
tanak. (Jelentkezés: tabor@
szekszardifurdo.hu, Jánossy 
Péter 06–70/580–9516).

Néhai igazgatójának állított emléket az erdőgazdaság 
Az elmúlt héten avatták fel az 
egykori Gemenci Állami Erdő- 
és Vadgazdaság néhai igaz-
gatója, a szekszárdi születésű 
Papp László erdőmérnök em-
léktábláját Bátaszéken.

Avatóbeszédében Csonka Ti-
bor, a Gemenc Zrt. vezérigaz-
gatója Papp Lászlót méltatva 
kiemelte: „Értékrendjében a 
nagybetűs természet állt a kö-
zéppontban. Számára a világ 
csak úgy lehetett kerek, ha az ő 
szíve a Gemenci erdőért is do-
boghatott.”

Papp László Szekszárdon szü-
letett 1931. szeptember 15-én. 
A Garay gimnáziumi érettségit 
követően 1954-en Sopronban 
szerzett okleveles erdőmérnök 
diplomát. A Szekszárdi Erdő-
gazdaságnál helyezkedett el. A 
Pörbölyi Erdészetnél 1955-től 
erdészetvezető-helyettes, ké-
sőbb erdőművelési műszaki 
vezető, majd 1960-tól szakfel-
ügyelő és termelési osztályveze-
tő lett. A Bátaszéki Erdészetnél 
1969-től erdészetvezető, 1973-
tól a Gemenci Állami Erdő- és 
Vadgazdaság főmérnöke. A ve-

zetői feladatokat 1974-től meg-
bízott, majd egy évvel később 
kinevezett igazgatóként látta el.

Kezdeményezésére alakítot-
ták ki a Gemenci Tájvédelmi 

Körzetet. Az idegenforgalom 
fellendítése érdekében az erdei 
vasutat az ő javaslatára hosz-
szabbították meg 5 km-rel, így 
Gemenc bemutatása a turisták 
számára is lehetségessé vált. 
Igazgatása alatt hozták létre az 
Erdei Iskolát is. Az 1965-ös ár-
vízi védekezésért „Árvízvédele-
mért” éremmel jutalmazták.

A 2006-ban elhunyt Papp 
László emléktábláját a Gemenc 
Zrt. Bátaszéki Erdészete épüle-
tének falán helyezték el, amely-
nek öt éven át volt erdészetveze-
tője.  Forrás: Gemenc Zrt.
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Adomány egy hálás diáktól
Simon Péter közbenjárásával, 
egy komolyabb összeggel tá-
mogatta az idén 21. évében 
járó Nyitott Világ Alapítványt 
egy amerikai multinacionális 
vállalatcsoport magyarorszá-
gi központja.

Az ok, hogy a cég éppen a 
szekszárdi szervezetet segítet-
te prózai: Péter a Garay János 
Gimnázium egykori tanuló-
jaként az alapítvány jelenlegi 
vezetője, Tóth Lászlóné osztá-

lyába járt. Az egykori garaysta 
diák osztályfőnöke iránt érzett 
hálája okán kézenfekvő volt, 
hogy a vállalat vezetőségénél 
a Nyitott Világ támogatására 
tett javaslatot, hiszen mint Si-
mon Péter lapunknak elmond-
ta: „tudja, hogy a pénz jó hely-
re került”.

Az alapítvány évente nyári tá-
boroztatást szervez Fadd-Dom-
boriban, ahol mintegy nyolcvan 
gyermeket oktatnak német és 
angol nyelvre a nyári szünidő-
ben. A felajánlott összeg tehát 
jó kezekbe kerül, ahogy került 
korábban a vállalat részéről 
máshová is. Simon Péter jelez-
te: az oktatáson túl egészségügyi 
területen is jótékonykodnak, 
idén például a beteg gyermekek 
gyógyulását segítő Bátor Tábor 
Alapítványt is támogatják, de 
segítették már vakvezető kutyák 
képzését is.

Május 30-án, a Nyitott Világ 
Alapítvány irodájában a felaján-
ló cég nevében a volt diák átadta 
az adományt Tóth Lászlónénak. 
 Gy. L.

Nemzetiségi tánctalálkozó

A szekszárdi Wunderland óvo-
da hetedik alkalommal rendezte 
meg a közelmúltban regionális 
nemzetiségi gyermektánc talál-
kozóját, amelyen a házigazdák 
mellett a pécsi Koch Valéria 
Iskolaközpont egyik óvodás 
csoportja, a mohácsi nemzeti-
ségi óvoda, a mözsi Zöldkert és 
a nagymányoki Pitypang óvoda 
vett részt. Felléptek a szekszárdi 
Dienes iskola alsó tagozatosai 
is, közöttük sok egykori Wun-
derland óvodás. A program 

– melynek megrendezését az 
EMMI támogatta – a gyerekek-
nek fellépési, a pedagógusoknak 
a tapasztalatcsere lehetőségét je-
lentik.

Simon Attiláné óvodavezető 
elmondta, idén nem kézműves 
foglalkozást tartottak a fellé-
pőknek, hanem a Deutsche Bü-
hne meseelőadását nézhették 
meg a gyerekek, illetve az Ifjúsá-
gi Fúvószenekar is muzsikált. A 
gyerekek persze kipróbálhatták 
az óvoda játékait is.  SZV

Kodály és a belga királynő segítette a neves zongoraművészt
Egy csodagyerek életébe 
majdnem minden mesesze-
rűen „pottyan”. Így alakult 
ez több alkalommal Vásáry 
Tamás Kossuth-díjas, Szent 
István renddel kitüntetett 
zongoraművész és karmes-
ter fordulatokban bővelkedő 
pályáján is – ám őt a politikai 
helyzet azért küzdeni is meg-
tanította.

A világhírű művész – aki június 
11-én vendégeskedett a szek-
szárdi Léleképítőn –, családja 
révén Debrecenhez kötődik. Ott 
éltek módos paraszt rokonai, ott 
hirdetett igét református püs-
pök nagyapja, a város polgár-
mesteri tisztségét pedig nagy-
bátyja töltötte be. Édesapja a 2. 
világháború végén államtitkár 
lett a Földművelésügyi Minisz-
tériumban, így Pestre költöztek. 
Gyakori vendégek voltak az apa 
akkori felettesénél, a később 
mártírhalált halt miniszterelnök 
Nagy Imrénél, aki méltatta is az 
ifjú Tamás zongoratudását.

Tehetségének kibontakozását 
Dohnányi Ernő, a „mindenható 
zenész” indította el, aki annak 
ellenére, hogy gyerekeket nem 

tanított, Vásáryt a szárnyai alá 
vette. Ő ébresztette rá szüleit 
arra: kényes dolog a csodagye-
rekség, hiszen egy életre meg-
nyomoríthatja a különleges tu-
dású ifjút. „Legyen az a gyerek 
gyerek! Többet futballozzon!” 
– javasolta akkor a családnak.

Tény, hogy Vásáry Tamás a 
sok gyakorlás által bejáratos 
lett a nagy művészek lakásaiba: 
például Kodályéba, aki a nehéz 
időkben pénzzel segítette az ifjú 
tehetséget akkor, amikor szüleit 
1951-ben – az államtitkári múlt 
és a családi háttér miatt – kite-
lepítették Rákosiék. A világhírű 
komponista és zenetanár még 
hangszert is vett a tanítvány-
nak, hogy az gyakorolhasson. 
A mester egy eredeti Stanley & 
Sons zongorával lepte meg Vá-
sáryt, ami az ötvenes években 
elérhetetlen tárgy volt a maga 
22 ezer forintos árával...

A művész élete 1956 végén 
újabb gyökeres fordulatot vett: 
apját szeme láttára hurcolta el a 
kommunista rezsim, miközben 
neki koncertmeghívása volt a 
belga kormánytól Brüsszelbe. 
Kodály ajánlásával találkozót 
kért Münnich Ferenc belügymi-

nisztertől apja ügyében – hasz-
talan. Aztán a szerencse mégis 
mellé szegődött: a kommunista 
kapcsolatairól híres belga király-
nő közbenjárásával 24 óra lefor-
gása alatt kiszabadult az édesapa, 
aki feleségével fiúk után ment.

Tamás sorsa Brüsszelben vett 
új irányt: egy bankár/zeneszer-
zőnél laktak „kegyelemkenyé-
ren”, aki egy iparmágnással 
ismertette meg Vásáry zongora-
játékát. A milliomos segítségé-
vel a hamburgi Deutsche Gram-
mophon lemezcégnél Liszt 
felvételekre szerződtették. Befu-
tását a bakelit elhúzódó kiadása 

késleltette. A siker végül svájci 
tartózkodása alatt köszöntött 
rá: Tóth Aladár és Fischer An-
nie zeneművészek beajánlották 
Ferenc Fricsay-hoz, egy világ-
hírű magyar karmesterhez, aki 
azonnal pénzt juttatott család-
jának és elindította karrierjét. 
Ugyanezen a napon Londonban 
piacra dobták Vásáry lemezét, a 
kritika pedig a legszebb Liszt 
prezentációként emlegette zon-
gorajátékát.

Hároméves ösztöndíj, auszt-
rál és japán turnék, londoni 
fellépés és temérdek televíziós 
felvétel következett – továbbá 
egy valódi zenei album, amely 
ritkaság számba ment akkortájt. 
Számtalan New York-i, berlini, 
londoni és washingtoni fellépést 
követően Vásáry 1972-től gya-
korta hazalátogatott feleségével, 
Ildikóval, mígnem 2000-ben 
végleg hazaköltözött.

Vallja, a világ mindenkiben ott 
van, csak tudni kell kibontakoz-
tatni a vágyakat. A művész úgy 
érzi, semmi se történik véletle-
nül: valaki – akit Istennek is lehet 
nevezni – őrködik mindenen és 
törődik mindenkivel.

 - gyimóthy -
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Ünnepi könyvhét és könyvvásár volt Szekszárdon is
Idén 89. alkalommal ren-
dezték meg országszerte az 
Ünnepi Könyvhét esemé-
nyeit, amelyhez Szekszárd is 
csatlakozott. Az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtárban június 
4-től 13-ig várták különböző 
programokkal a könyvimádó 
közönséget.

Évek óta nem volt könyvvásár 
Szekszárdon az Ünnepi Könyv-
hét ideje alatt. Idén viszont 
végre ismét válogathattak az 
„újillatú”, ropogós lapú könyvek 
között az érdeklődők, ugyan-
is a sok-sok program mellett 
könyvvásár is várta a látogató-
kat a könyvhéten. Az országos 
esemény vidéki megnyitója is 
Szekszárdon zajlott.

Az Ünnepi Könyvhétre há-
romszáznál is több új kötet je-
lent meg országszerte, amelyek 
között néhány Tolna megyei kö-
tődésű is volt. Megjelent többek 
között Dicső Zsolt, szekszárdi 
író-költő legújabb könyve – 

pontosabban „kettőskötete” – 
Világgá maradok/Hasonállatok 
abc-be címmel, de a paksi Gutai 
István legújabb írását is megis-
merhették az érdeklődők, amely 
a Kocsikerék a nyakcsigolyán 
címet kapta.

A könyvhétre emellett szám-
talan hívogató programmal 
várták a látogatókat. A gyer-
mekkönyvtárban járt Víg Ba-
lázs, az első férfi hazánkban, aki 
ovisoknak írt könyvet. Itt volt 
Dániel András is, a Matild és 
Margaréta című gyermekkönyv 
szerzője. A felnőtteket is renge-
teg programra hívta a könyvtár: 
az olvasók találkozhattak töb-
bek között Totth Benedekkel, 
majd megismerhették Barna 
Imrét és legújabb könyvét, ezt 
követően pedig a Komjáthyak, 
Kalauz Attila és Sili Károly vet-
ték birtokba a könyvtár képze-
letbeli színpadát, hogy néhány 
kellemes hanggal örvendeztes-
sék meg a nagyközönséget. 

 - mwj -

A katicabogarak zárhatják le a levéltetvek rajzását
Apró, fekete, bogárnak tűnő 
levéltetvek serege keserítet-
te meg az elmúlt hetekben a 
szekszárdiak mindennapjait. 
A jelenséggel még növényvé-
delmi szempontból is nehéz 
megküzdeni.

Úgy tudjuk, az idei „furcsa” ta-
vasz, valamint a fülledt nyárkez-
det eme „következménye” még 
egy hétig „boldogít” mindnyá-
junkat. A jelenség hátteréről a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
Élelmiszerlánc-biztonsági és 
Földhivatali Főosztálya mun-
katársát, Vörös Géza állami 
szakértő főtanácsost faggattuk 
az okokról.

– Az idei tavaszon a soknem-
zedékes levéltetvek tömegszapo-
rodása figyelhető meg az áttele-
lő gazdanövényeken – ecsetelte 
a szakember. – Esetünkben a 

kérdéses rovar az úgynevezett 
fekete répa-levéltetű (Aphis fa-
bae Scopoli), amely nyár elején 
a téli gazdanövényeiről – mint 
a kecskerágó, a labdarózsáról 
vagy a jezsámen – szárnyas 
hím, illetve nőstény repülő 
alakjaival „vándorol át” a nyári 
gazdanövényekre (cukorrépa, 
napraforgó, kukorica), sőt, szá-
mos gyomnövényre is. A tetvek 
estefelé repülnek a legnagyobb 
számban, s lepik el a gyalogo-
sok ruházatát, vagy csapódnak 
a kerékpárosok szemébe.

– Mennyire a kései tavasz 
eredménye a tetvek szaporo-
dása?

– Számukra az idei tavasz kü-
lönösen kedvező volt a tömeg-
szaporodásra. Mivel a hosszan 
tartó meleg, száraz és többször 
fülledt időben az átlagosnál 
jóval több nemzedék fejlődhet 

ki, amennyiben tápnövényük 
rendelkezésre áll, kis idő alatt 
akár meg is hatványozhatják 
(!) egyedszámukat. Tömege-
sen ugyanakkor nem csupán 
a fekete színű tetvek léteznek: 
termesztett növényeink közül 
valamennyi tele van velük. A 
kolóniáik néhány nap alatt ala-
kulnak ki: ezek megszüntetése 
igencsak nehéz növényvédelmi 
feladatot ró a szakemberekre. 

– Tehetünk ellenük valamit?
– Szükséges lenne a tápnövé-

nyeken védekezni, ám a rajzó 
egyedek ellen ez már nem „ki-
vitelezhető”. Egyetlen reményt 
természetes ellenségük, a harle-
kin katicabogár jelentheti, illet-
ve egyéb honos katicabogár-fa-
jok. Sokat segíthetnek emellett 
a fátyolkák vagy épp a rovare-
vő madarak, mint amilyenek a 
fecskék. 

– Mégis, meddig kell együtt 
élnünk velük?

– A migrációs repülés ideje 
általában két hét, így várható-
an június közepére, illetve egy 
erősebb lehűlés hatására be is 
fejeződik. A jelenség orszá-
gos szintű: a téli tápnövények 
előfordulási gyakorisága és a 
mikroklimatikus hatások befo-
lyásolják tömeges vándorlásuk 
intenzitását.  - gyimóthy -

A levéltetvek polifág (sok-táp-
növényű szívó) kártevők. 
Szinte valamennyi haszon-
növényünket megtámadják, 
és lerontják a tápnövény 
beltartalmi értékét. A levél-
tetvek döntő része vírusokat 
is terjeszt, telepeik gondozói 
a hangyák.
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FELADATOK:
•  Ügyfélszolgálatra érkező ügyfelek 

kiszolgálása
• Ügyfélkapcsolatok ápolása
• Adminisztratív feladatok ellátása
• Kimenő hívások kezdeményezése
•  Meglévő ügyfeleknek új termék értékesítése
ELVÁRÁSOK:
• Középfokú végzettség (érettségi)
•  Magabiztos, határozott fellépés az ügyfelek-

kel történő kommunikáció során
•  Kiemelkedő kapcsolatteremtő és problé-

mamegoldó képesség
•  Felhasználói szintű számítástechnikai is-

meretek
• Megbízható, precíz munkavégzés

ELŐNY:
• Felsőfokú végzettség
• Értékesítési tapasztalat
• Ügyfélszolgálaton szerzett tapasztalat 
• Egy idegen nyelv társalgási szintű ismerete 
• Távközlési piac és szolgáltatások ismerete
• B kategóriás jogosítvány
AMIT KÍNÁLUNK:
• Alkalmazotti jogviszony
• Béren kívüli juttatások, cafeteria 
•  Folyamatos tanulási és előrelépési lehe-

tőség
•  Dinamikusan fejlődő, tőkeerős vállala-

ti háttér
• Elkötelezett tagokból álló erős csapat

A MUNKAVÉGZÉS HELYE:
Szekszárd.

MUNKAVÉGZÉS IDEJE:
napi munkaidő 8 óra.
MUNKAKEZDÉS:

azonnal, megegyezés szerint.

Jelentkezéseket az info@tarr.hu-ra 
címen, fényképpel ellátott önélet-

rajzzal várjuk „Szekszárd 
ügyfélszolgálati előadó” tárggyal.

JELENTKEZÉSI HATÁRIDŐ:

2018. június 20. 

A TARR Kft. pályázatot hirdet
ügyfélszolgálati értékesítő és ügyintéző
munkakör betöltésére Szekszárd településen.

(03446)

Rakodó-sofőröket keresünk szekszárdi 
cégünkhöz, azonnali belépéssel.

Ha van B kategóriás jogsid, szeretsz és tudsz is vezetni, akkor 
fiatalos csapatunkban a helyed. A jó kondid előny, mert ez 

egy fizikai munka, zsákokat kell emelgetni. 
Kiemelt bérezéssel honoráljuk munkádat!
Telefon: +36–20/2555–860(03444)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03445)

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

(03436)
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Az Új Nemzedék Központ és a Lakható Szekszárdért Közhasznú Egyesülettel a „Szülők 
Klubja” programsorozat keretében előadásokat szervez gyerekeknek és szülőknek az 
alábbi témákban és időpontokban:
• Az információs kor generációja – 2018. június 14., csütörtök 17:00 
• A közösségi média hatása – 2018. június 20., szerda 17:00
• Szülők Klubja összegző találkozó – 2018. június 27., szerda, 17:00 
Előadó: Varga Alexandra pedagógus, ifjúság-szakmai szakértő
Helyszín:  Új Nemzedék Közösségi Tér | Placc – Ifjúsági Közösségi Tér

7100 Szekszárd, Piac tér 1.

A részletes program:
a www.facebook.com/
ujnemzedekszekszard
oldalon olvasható

Információs 
társadalom 
– Az internet 
veszélyei

A gyermeki lélek köszön vissza a Garaysok alkotásain
Tempera, olaj, akvarell és 
pasztell képek láthatóak a 
Garay János Általános Iskola 
és Alapfokú Művészeti Iskola 
diákjainak június 12-én meg-
nyílt tanévzáró kiállításán, a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban.

A Bakta Galériában megtekint-
hető tárlat ugyanakkor nem 
csak sík, hanem térbeli élményt 
is nyújt: láthatunk dombormű-
veket, kerámia kisplasztikákat 
is. A kiállítás ugyanakkor grafi-
kákat is felvonultat: ilyenek a 
sokszorosító karccal, illetve 
grafittal, szénnel készült alko-
tások. Mindezen túl bábokkal, 
maszkokkal, kartonpapírma-
sékkal és különleges formájú 
fantázialény-figurákkal telt meg 
a kiállítótér, ahol másodjára ke-
rült megrendezésre Garay isko-
lás diákok munkáit bemutató 
program.

A képzőművészeti alkotások 
mellett a megnyitón ízelítőt 

kaptunk az intézmény dráma-
csoportjának (Gerlék) műsorá-
ból, akik Janikovszky Éva: Ha én 
felnőtt volnék című gyermekre-
gényéből adtak elő egy részletet.

– Az itt látható művek piciny 
szeletét képezik annak a mun-
kának, amivel a gyerekek egész 
évben, kőkeményen dolgoztak 
– mutatta be a tárlatot Pekari 
Bernadett. A Garay iskola intéz-
ményvezetője a tanulók mellett 

méltatta azok felkészítését vég-
ző, képzőművészeti területen 
dolgozó kollégáit, így Tápai-Ko-
vács Anna tanszakvezető és Fe-
hér Balázs munkáját, illetve a 
drámapedagógus, Hefner Edi-
tét, aki három csoporttal is fog-
lalkozik. Neki köszönhetően az 
országos Weöres Sándor Gyer-
mekszínjátszó Találkozóról és 
a mohácsi Regionális Gyer-
mekszínjátszó Találkozóról is 

érmekkel, ezüst-minősítésekkel 
térhettek haza a nebulók. Rajtuk 
kívül a társastánc tagozat veze-
tője, Józsa János és a modern-
tánc tagozat irányítója, Horváth 
Tamás tevékenységét emelte ki 
az iskolavezető.

Zsikó Zoltán, a Babits Kul-
turális Központ ügyvezetője 
szerint a gyermekek alkotá-
sai alkalmat adnak arra, hogy 
megálljunk egy kicsit, és elmé-
lyedjünk bennük, hiszen azok a 
gyermeki lélek csodálatos vilá-
gáról árulkodnak. Örömtelinek 
nevezte, hogy intézményük 
kiváló kapcsolatot ápol a város 
iskoláival, ha csak a szabadtéri 
fesztiválokon fellépő megannyi, 
színvonalas gyermekprodukci-
ót nézzük, amelyek élettel töltik 
meg a rendezvényeket.

A rendezvényen Tápai Zoltán, 
aki tíz éven át volt a művészeti 
iskola növendéke, kimagasló 
eredményeiért díszoklevelet és 
könyvjutalmat vehetett át. 

 Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/



10 112018. június 17. 2018. június 17.

Június 10-ei rejtvényünk megfejtése: Paul Gauguin, Fekete sertések
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kovács Emese Réka. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését június 21-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Csere
„Ekkor odavezettek az írástudók 
és a farizeusok egy asszonyt, akit 
házasságtörésen értek, középre 
állították, és így szóltak Jézus-
hoz: Mester, ezt az asszonyt há-
zasságtörés közben tetten érték. 
Mózes azt parancsolta nekünk a 
törvényben, hogy kövezzük meg 
az ilyeneket. Hát te mit mondasz? 
Ezt azért mondták, hogy próbára 
tegyék, és legyen mivel vádolniuk 
őt. Jézus pedig lehajolt, és ujjával 
írt a földre. Amikor továbbra is 
faggatták, felegyenesedett, és ezt 
mondta nekik: Aki bűntelen közü-
letek, az vessen rá először követ. 
És lehajolva tovább írt a földre. 
Azok pedig ezt hallva, egymás 
után kimentek, kezdve a véneken. 

Egyedül ő meg az asszony maradt 
ott a középen. Mikor pedig Jézus 
felegyenesedett, és senkit sem lá-
tott az asszonyon kívül, így szólt 
hozzá: Asszony, hol vannak a vád-
lóid? Senki sem ítélt el téged? Ő 
így felelt: Senki, Uram. Jézus pedig 
ezt mondta neki: Én sem ítéllek el 
téged, menj el, és mostantól fogva 
többé ne vétkezz!” (Jn 8, 3-11)

Azt hiszem, senki nem adott volna 
egy fillért sem ennek az asszonynak 
az életéért, hiszen semmi esélye sem 
volt az ügyben. A törvényszegés 
egyértelmű: paráznaság. A kiróha-
tó büntetés pedig ismert mindenki 
előtt: megkövezés. Elhangzott a 
rövid vádbeszéd, majd következik 
a drámai csend. Aztán megszólal 
a Mester: „Aki bűntelen közületek, 
az vessen rá először követ”. Nem 

veszi el a vádlók által idézett Mó-
zesi törvény érvényét és élét, csak az 
ítéletvégrehajtók jogosultsági körét 
rajzolja át. Annak van joga ítélni, 
aki felette áll a bűnnek...

Kiderül, hogy nincs ilyen ember 
haragos tömegben. A vének hama-
rabb, a fiatalok egy kicsit később 
döbbennek rá erre, és elkullognak. 
Egy valaki mégis csak marad – maga 
Jézus. Mintha a saját kérdésére adott 
válasz lenne a jelenet: egyetlen sze-
mély áll ott, az elítélt előtt, mert fe-
lette áll a bűnnek, neki van joga most 
ítélkezni: ez pedig maga Krisztus.

Az ügy igazi fordulata az a néhány 
pillanat, amikor már csak ketten 
maradtak. Vajon mit ítél Jézus? Ke-
gyelmet ad! Amikor megszólal, nem 
a bűn súlyát kérdőjelezi meg, nem is 
a most elmaradt büntetés jogosságát, 
hanem a bűnöst akarja megmenteni. 

„Én sem ítéllek el téged, menj el, és 
mostantól fogva többé ne vétkezz!”

Ahogy az asszony elmegy, talán 
nem tudja – talán később megér-
tette –, hogy egy vádalku részese 
volt. A törvény érvényben, a bün-
tetést valakinek el kell hordoznia. 
Valaki cserélt vele. Jézus ott maradt 
középen, az ő helyén. Krisztus ott 
maradt a büntetéssel, és magával 
hurcolta a golgotai keresztre. Ez 
volt az ára a megmenekülésének és 
az újrakezdés esélyének.

Lehet, hogy senki nem adott vol-
na egy fillért sem ennek az asszony-
nak az életéért, Krisztus azonban 
értékesnek találta, és hajlandó volt 
fizetni. Nem ezüsttel vagy arany-
nyal, de saját életével cserélte életre 
az asszony bűnös életét. És az enyé-
met. És a Tiédet.  Sefcsik Zoltán 
 evangélikus lelkész

Tájékoztató
A Tolna Megyei Kormányhi-
vatal Szekszárdi Járási Hivatala 
a nemzeti köznevelésről szóló 
2011. évi CXC. törvény 50. § 
(8) és (10) bekezdéseiben fog-
lalt feladatkörében eljárva az 
alábbiak szerint határozta meg a 
2018/2019. tanévre vonatkozóan 
a Szekszárdi Dienes Valéria Álta-
lános Iskolában folyó kétnyelvű 
német nemzetiségi nevelés-ok-
tatás esetében a felvételi körzetet:

Szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola (OM 036 281) 
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi 
Albert utca 6.

A kétnyelvű német nemze-
tiségi nevelés-oktatás esetében 
a felvételi körzet valamennyi 
szekszárdi általános iskola teljes 
beiskolázási körzete.

Szent László nap – Szekszárd, 2018. június 23.
17:00 „Szekszárd Íze”
(Béla király tér)
A hagyományos pörköltfőzésre 
baráti társaságok, cégek jelent-
kezését várják. (Jelentkezés: nyul.
anett@szekszardagora.hu, jelent-
kezési és befizetési határidő: jú-
nius 18., hétfő 17:00 óra). Rész-
vételi díj: magánszemélyeknek 
20.000,- Ft, cégeknek 20.000,- Ft 
+ áfa. Az ár tartalmazza a tűztál-
cát, tűzifát, 2 db sörpad garnitú-
rát és vízvételi lehetőséget leg-
feljebb 20 fő részére. A főzéshez 
szükséges alapanyagokat min-
denki magának biztosítja.

Érkezés, kipakolás 16:00. 
Tűzgyújtás 17:00. Napsátor 
korlátozott számban bérelhető 
5000,- Ft/db áron.

18:00 Szent János és Pál Kápol-
na Búcsúja (Szentgáli Gy. u.)
Szabadtéri szentmisét tart és 
a felújított stációkat megáldja: 
Bíró László püspök.

20:00 Koccintás – Magyar Bor 
Napja (Béla király tér)
Jöjjön el Ön is, és hozzon ma-
gával egy boros poharat, hogy 
a Magyar Bor Napján minél 

többen koccinthassunk együtt 
a Béla király téren, s így Szek-
szárd nyerhesse el a „Legked-
veltebb Borvidéki Település” 
címet. Köszöntőt mond: Ács 
Rezső, Szekszárd polgármeste-
re. A pohárba valót a szekszárdi 
borászok biztosítják.

21:00 Zséda koncert
(Béla király tér)
Zsédenyi Adrienn többszörös 
Fonogram és eMeRTon díjas 
művésznő, nevéhez megannyi 
sláger, 4 platina és 4 aranylemez 
kötődik. A hazai könnyűzenei 

élet meghatározó előadójaként 
több mint 100 teltházas koncer-
tet adott országos és nemzetközi 
szintéren egyaránt.

Étkes sátrak, szekszárdi borok a 
Garay ÉlményPince jóvoltából 
– Béla király tér.
Rendező: Babits Mihály Kultu-
rális Központ

Június 24. (vasárnap)
(Belvárosi templom)
8:45 Szentmisét tart Bíró Lász-
ló püspök. Beszédet mond: Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere.

Múzeumok Éjszakája – 2018. június 23., szombat
MÚZEUMOK ÉJSZAKÁJA 
SZEKSZÁRDON
A Wosinsky Mór Megyei Múze-
um programjai
Wosinsky Mór Megyei Múzeum 
főépület (Szent István tér 26.)
•  19:00 Szekszárd a magángyűj-

tő szemével. Vitéz Attila vetíté-
ses előadása

•  20:00 Háborútól háborúig. 
Képes várostörténet 1918–
1945 című időszaki kiállítás 
megnyitója. Megnyitja: Ács 
Rezső, Szekszárd polgármes-
tere. Közreműködik a Tücsök 
Zenés Színpad.

•  21:00 Szekszárdi séták. Dr. 
Gaál Zsuzsanna történész tár-
latvezetése a várostörténeti ki-
állításokban

•  22:00 A tolnai táj évezredei az 
őskortól a honfoglalásig. Tár-
latvezetést tart Czövek Attila 
régész

•  20:30 – 22:00 Szekszárd tör-
téneti fejtörő. Családi kvíz. A 
helyes megfejtéseket jutalmaz-
zuk!

•  20:30 – 22:00 Válts köpönye-
get! Öltözködés őskori, római, 
honfoglalás és középkori ru-
hákba

•  20:30 – 24:00  MOZI Híradó. 
Magyar világhíradók a két vi-
lágháború között (félóránként)

•  20:30 – 24:00 Zseblámpás ka-
landtúra a padlástól a restaurá-
torműhelyig (félóránként)

•  20:30 – 24:00 Vissza a múltba. 
Látványtúra a pincemúzeum-
ban (félóránként)

Vármegyeházi kiállítások 
(Béla király tér 1.)
•  17:00 órától Ismerkedés a 

sárközi hímzéssel. Foglalkozás 
Szűcs Sándorné őcsényi hímző 
vezetésével 

•  17:00 – 23:00 Koszovói és 
sárközi hímzés. Tárlatvezetést 
tart Fuksz Márta néprajzkuta-
tó (óránként)

•  17:30, 18:30 és 19:30 Népi 
játékok családoknak. Vezeti 
Szűcs Zsuzsanna múzeumpe-
dagógus 

•  18:30 – 19:30 Táncház a me-
dinai Dukátok Szerb Tánccso-
port közreműködésével

•  18:00 és 22:00 És mi újság 
a Béla király téren? Dr. Vizi 
Márta régész tárlatvezetése

•  20:00 Népi pajzánságok a 
Sárközből. Dr. Balázs Kovács 
Sándor néprajzkutató könyv-
bemutatója

•  21:00 és 23:00 Díszterem és A 
régi vármegyeháza világa kiál-
lítás. Lovas Csilla főmuzeoló-
gus vezetése

Babits Mihály Emlékház (Ba-
bits M. u.13.)
•  18:00 „Angyalok Városa” Baka 
Istvánra emlékeznek barátai szü-
letésének 70 évfordulóján. Be-
szélgetők: Gacsályi József költő, 

Németh Károly ny. tanár, Elekes 
Eduárdné ny. könyvtárigazgató, 
Németh Judit ny. könyvtárigaz-
gató, Kékes Gábor méhész, Kis 
Pál István tanár, szépíró. Mode-
rátor: Orbán György.

•  19:30 Rendhagyó tárlatveze-
tés: Liebhauser János könyv-
tárigazgató

•  21:00 Verses tárlatvezetetés: 
Rubányi Anita előadóművész, 
múzeumpedagógus

Irodalom Háza - Mészöly Mik-
lós Emlékház (Babits M. u.15.)
•  17:00 Illyés Gyula: A bőgős fia 

meg az ördögök. Egyszemélyes 
mesejáték Rubányi Anita előa-
dásában

•  19:30 és 21:00 Filmvetítés: 
Egy csepp méz. Lírai portré 
Baka István költőről (1995) – 
Gacsályi József és Kis Pál Ist-
ván filmje

•  20:00 Filmvetítés: Mészöly 
Miklós. Triptichon az életmű-
höz (1995) – Gacsályi József és 
Kis Pál István filmje

•  22:00 Mészöly Miklós és Szek-
szárd. Tárlatvezetést tart Lovas 
Csilla főmuzeológus

A Múzeumok Éjszakája prog-
ramjai egy 300,- Ft-os karszalag 
megváltásával látogathatóak (6 
éves kor alatt ingyenes).

A múzeumok 24:00 óráig tar-
tanak nyitva.

Levéltári Éjszaka 
Az MNL Tolna Megyei Levéltára 
programjai (Béla király tér 1.)
•  18:00 – 18:30 Séta levéltárban
•  18:40 – 19:20 A tragikus sorsú 
Árpád-háziak. Dr. Várady Zoltán 
igazgató, főlevéltáros előadása.

•  19:30 – 20:00 Séta levéltárban
•  20:10 – 20:50 Alig ismert 

tervrajzok Szekszárd város 
múltjából. Ruzsa Éva igazga-
tó-helyettes, főlevéltáros

•  21:00 – 21:30 Séta levéltárban
•  21:40 – 22:20 Kincsek a levél-

tár könyvtárában. Muthné Da-
rócz Szilvia, könyvtáros

Az Illyés Gyula Megyei Könyv-
tár programjai
(Szekszárd, Széchenyi u. 51.)
A rendezvény ideje: 18:00 ‒ 24:00
•  18:30 „Új épület, új könyvtár, 

új szolgáltatások” Liebhauser 
János képes előadása. Órán-
kénti zseblámpás könyvtár 
bejárás a pincétől a padlásig. 
Ingyenes beiratkozás, megbo-
csájtás napja, kölcsönzés.

A Művészetek Háza programja
Folyamat+ a Folyamat Társaság 
kiállítása. A tárlat nyitva: 09:00 
– 24:00. A belépés díjtalan.

A Múzeumok Éjszakája prog-
ramhoz a Várköz utcában csat-
lakozik a Baka Múzeum és Hon-
védség Szekszárdi toborzóirodája, 
amelyek 18:00 és 24:00 óra között 
ingyenes tárlatvezetéssel és bemu-
tatóval várják az érdeklődőket.

Diákmunka
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata várja azon diá-
kok jelentkezését, akik szívesen 
dolgoznának 2018. július vagy 
augusztus hónapban diákmun-
kásként, napi 6 órában.

Feltétel: 16–25 év közötti 
életkor, nappali tagozatos ta-
nulói vagy hallgatói jogviszony, 
melyet igazolni tud. A részletes 
pályázati felhívás a www.szek-
szard.hu honlapon olvasható.
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„Ezekre az értékekre lehet és muszáj is építeni”
„Azt gondoltam, hogy ez egy 
nehéz feladat, de nem hittem 
volna, hogy ilyen szép is tud 
lenni” – mondta Szabó Noé-
mi, a kupagyőztes és bajnoki 
ezüstérmes Atomerőmű KSC 
Szekszárd szakmai igazgatója.

Dönci bácsi, a néhai Szabó Ödön 
mesteredző unokája – a Szek-
szárd és a Baja korábbi NB I-es 
kosárlabdázója – 2014 őszétől 
irányítja szeretett klubja, a KSC 
berkeiben folyó sportszakmai 
munkát. Igazgatóként a felnőtt 
csapattól az ovikosár program-
ig mindennel „képben van”. Az 
új menedzsment indulása óta 
azon dolgozik – az elnökséggel, 
az ügyvezetővel és sportigaz-
gató öccsével, Szabó Gergővel 
együtt –, hogy a hazai élvonal-
ban megszakítás nélkül 43 éve 
szereplő női gárda és a korosztá-
lyos együttesekben pallérozódó 
száznál is több fiatal számára 
megteremtse a minőségi szak-
mai munkához szükséges felté-
teleket. Az eredményekből úgy 
tűnik, nem sikertelenül...

„Visszatekintve az elmúlt két 
évtizedre, minden egyes kosár-
labdában vagy pedagógusként 
eltöltött percből profitálok, az 
ott szerzett tapasztalatot tu-
dom hasznosítani a mostani 
munkámban” – folytatja Szabó 
Noémi, aki a korábbi „szárny-
próbálgatások” után egy éve – 
Maljkovics Borisz másodedző 
érkezését követően – „állt bele” 

igazán a szakmai igazgatói sze-
repbe. „Azt hiszem, megtaláltam 
a helyem” – vallja a feladatról, 
amelyet bevallottan megszépít az 
első csapat sikeressége. A KSC a 
2016/2017-es szezon történelmi 
bajnoki ezüstjét idén nem csak 
megismételte, de Djokics Zseljko 
tanítványai egy sokáig emlékeze-
tes Magyar Kupa győzelemmel 
meg is koronázták az idényt.

Sok munkája van benne – a 
menedzsmentnek és a stábnak 
is –, de ma már büszkeség a 
KSC családjához tartozni. Így 
gondolják ezt a támogatók, 
szponzorok is, akik egyre in-
kább otthon érzik magukat eb-
ben a körben. Valódi közösség-
építés zajlik a városban...

„Vannak persze korlátaink, 
hiszen Tolna kis megye, de 
olyan értéket teremtettünk az 

elmúlt években – a hazai baj-
nokság mellett letettük a név-
jegyünket az Európa Kupában 
is, alapembereket adunk az 
U20-as és a felnőtt válogatottba 
–, amelyekre lehet és muszáj is 
építeni” – mondja Szabó Noé-
mi. „Szerencsére komoly ösz-
szefogás bontakozott ki a klub 
körül: több helyi és környékbeli 
vállalkozás áldoz kisebb-na-

gyobb összeget a kosárlabdára, 
és a következő szezontól min-
den esély meg van rá, hogy a né-
vadó Atomerőmű visszatérjen a 
támogatók közé. A sikerben óri-
ási szerepe van Szekszárd váro-
sának is, a tőlük kapott bizalmat 
eredményességgel tudtuk meg-
hálálni.”

A szakmai igazgató a felnőtt 
csapat sikerei mellett büszke 
a korosztályos együttesek sze-

replésére is, a 2015 óta működő 
ovikosár program pedig széles 
bázist biztosít az utánpótlás ne-
velésnek. „Minden korosztály-
ban vannak olyan tehetségek, 
akik évek múltán akár az első 
csapatban is lehetőséget kaphat-
nak” – tette hozzá Szabó Noémi.

A KSC sikerei mögött a Djo-
kics-Maljkovics edzőpáros 
szakmaiságát, felkészültségét, a 
munkára fogékony játékosokat 
és a csapatkapitány, Theodoreán 
Alexandra személyét látja. No és 
a menedzsment kemény mun-
káját, amely megteremtette a fel-
tételeit annak, hogy a csapatnak 
csak a kosárlabdával kelljen fog-
lalkoznia. Szabó Noémi ezúttal 
sem feledkezett meg a gárda ha-
todik emberéről: „a siker ková-
csa volt nagyszerű közönségünk 
is, amely minden alkalommal 
fantasztikus hangulatot varázsolt 
a csarnokba. Idegenben is...”

A jövőről szólva a szakmai 
igazgató még kevés konkré-
tummal szolgálhatott. A távozó 
három európai légiós helyére új 
játékosokkal tárgyalnak, de csak 
egyszerre, a hónap utolsó heté-
ben jelentik be az érkezők név-
sorát. Annyi bizonyos: az Euro-
ligába nevező szekszárdiaknak 
idén is selejtezőt kell játszaniuk 
a legrangosabb kupasorozatban 
való indulásáért – még a bajno-
ki rajt előtt. A felkészülést au-
gusztus 13-án kezdi a csapat, a 
Sió Kupát szeptember 22–23-án 
rendezik.  - fl -
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Ruzsinka István remekelt az esős emlékversenyen
A Szenior Atlétikai Club Szek-
szárd június 9-én, szombaton 
rendezte az egykori vezetője 
előtt tisztelgő Török Sándor-
né emlékversenyt a Szek-
szárdi Sportközpont atlétikai 
pályáján.

A viadalon – Csillagné Szántó 
Polixéna, a közgyűlés Humán Bi-
zottságának elnöke megnyitóját 
követően – 25 egyéni verseny-
számban (futások, ugrások, dobá-
sok) és dobó ötpróbában mérték 
össze erejüket a 35–92 éves ver-
senyzők. Az időjárás nem fogadta 
kegyeibe a viadalt: egész idő alatt 
zuhogott az eső, ami elsősorban 
az ugrók létszámát és eredményeit 
befolyásolta negatívan.

A futók és dobók hősiesen tűr-
ték az égi áldást, eredményeiken 
alig lehetett észrevenni az időjá-
rás hatását. Köszönet a verseny-
bíróknak – köztük a diákoknak 
–, akik a szokatlan idő ellenére 
elismerésre méltóan segítették a 
verseny sikeres lebonyolítását.

A szekszárdi atléták közül Ru-
zsinka István bizonyult a legjobb-
nak a férfi dobó ötpróbában, de 
a diszkoszvetés és kalapácsvetés 
igen erős és nagyszámú mező-
nyében sem talált legyőzőre. To-
vábbi egyéni győztesesek: Cser 
Katalin (3000 m), Honti József 
(hármasugás) és Szekretár János 
(1500 m).

A szekszárdiak további ered-
ményei:

Nők, 100 m: 3. Rohrné Götz 
Katalin (W55) 18.6. 3000 m: 

1. Cser Katalin (W45) 13:44.0. 
Súlylökés: 3. Rohrné 824 cm. 
Diszkoszvetés: 5. László Zsu-
zsa (W60) 14,56 m, 6. Rohrné 
15,64 m.

Férfiak, 100 m: 3. Meleg Imre 
(M75) 16.3, 6. Lóki Ferenc (M70) 
19.2. 200 m: 2. Szegedi Gábor 
(M50) 28.8, 3. Meleg I. 36.8, 6. 
Lóki F. 40.4. 400 m: 2. Szegedi G. 
1:06.0. 800 m: 3. Szekretár János 
(M60) 3:09.0, 4. Braun Gábor 
(M40) 2:40.0. 1500 m: 1. Szek-
retár J. 6:54.0, 2. dr. Soós László 

(M75) 8:21.0. 3000 m: 2. Reisch 
József (M60) 13:36.0, 4. Szekretár 
J. 14:02.0, 5. dr. Soós L. 17:16,0.

Hármasugrás: 1. Honti Jó-
zsef (M70) 625 cm. Súlylökés: 
4. Doszpod András (M80) 836 
cm, 5. Ruzsinka István (M70) 
992 cm, 7. Kasziba Szilveszter 
(M50) 10,07 m. Diszkoszvetés: 1. 
Ruzsinka I. 36,57 m, 4. Bucsányi 
Kálmán (M75) 22,11 m, 6. Kaszi-
ba Sz. 27,57 m, 8. dr. Péntek Imre 
(M60) 20,62m, 9. Keszeli Sándor 
(M75) 13,61 m. Kalapácsvetés: 1. 
Ruzsinka I. 38,78 m, 3.  Doszpod 
A. 23,50 m, 4. Bucsányi K. 22,26 
m, 6. Kasziba Sz. 28,92 m, 8. dr. 
Péntek 15,00 m.

Nehézkalapács: 2. Ruzsinka 
I. 15,78 m, 4. Bucsányi K. 10,10 
m, 5. Vass József (M65) 985 cm, 
6. Kasziba Sz. 10,49 m, 7. dr. 
Péntek 768 cm. Dobó ötpróba 
(súly, diszkosz, gerely, kalapács, 
nehézkalapács): 1. Ruzsinka I. 
3493pont, 5. Doszpod A. 2720 
pont, 6. Bucsányi K. 2335 pont, 
8. Kasziba Sz. 2175 pont.  SZV

Ruzsinka István (balról) a verseny legeredményesebb atlétája

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
június 18-tól június 22-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03438)

MENÜ Június 18. Június 19. Június 20. Június 21. Június 22.

„A”
1050 Ft

Tárkonyos szár-
nyas raguleves Lebbencsleves Gombaleves Karfiolleves Őszibarackkrém-

leves

Káposztás 
tészta

Parajfőzelék, 
virslis omlett

Rántott 
halrudacska, 

rizs, 
tartár mártás

Natúr 
sertésborda, 

burgonyapüré, 
paradicsom-

saláta

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság

„B”
1050 Ft

Tárkonyos szár-
nyas raguleves Lebbencsleves Gombaleves Karfiolleves Őszibarackkrém-

leves

Csülökpörkölt, 
sós burgonya, 

savanyúság

Mézes-
mustáros 

csirkecombfilé, 
zöldfűszeres 

bulgur

Budapest 
sertésragu, 

tészta

Fűszeres-
hagymás
csirkemáj,

rizs,
savanyúság

Brokkolis-
csirkés
farfalle

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
csirkemell 

hasábburgonya, 
tejfölös

uborkasaláta

Rántott 
csirkemell 

hasábburgonya, 
tejfölös

uborkasaláta

Rántott 
csirkemell 

hasábburgonya, 
tejfölös

uborkasaláta

Rántott 
csirkemell 

hasábburgonya, 
tejfölös

uborkasaláta

Rántott 
csirkemell 

hasábburgonya, 
tejfölös

uborkasaláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Sertés-
szűzérmék,
balzsamos

friss salátával

Sertés-
szűzérmék,
balzsamos

friss salátával

Sertés-
szűzérmék,
balzsamos

friss salátával

Sertés-
szűzérmék,
balzsamos

friss salátával

Sertés-
szűzérmék,
balzsamos

friss salátával

Falvai Gyula emlékverseny
A PTE Illyés Gyula Gyakor-
lóiskola ötödik alkalom-
mal rendezte meg a Falvai 
Gyula Emlékversenyt, a 
szekszárdi tornasport ha-
gyományait újjáélesztő 
szakemberre emlékezve.

A szekszárdi versenyzők 
ezúttal olyan tornászokkal 
mérhették össze tudásukat, 
akik hosszú évek óta a sport-
ág élvonalában szerepelnek. 

Érkeztek versenyzők Kis-
kunhalasról, Kalocsáról, 
Bajáról, illetve a szekszárdi 
Garay János és I. Béla Gim-
náziumból is.

A viadalon szabadon vá-
lasztott gyakorlatokat lát-
hatott a szakemberek, pe-
dagógusok, szülők és tornát 
kedvelő nézők alkotta kö-
zönség. 

A Gyakorló versenyzői kö-
zül kiemelkedően szerepelt a 

több szeren is érmet szerző 
Kovács Emese, Boskó Lara, 
Kovács Dóra, Szabó Jázmin, 
Máté Kata, Kromereczki 
Anna, Papp Henrietta, Győri 
Blanka, Fehér Vivien, Fülöp 
György, Valkai Vajk, Beke 
Soma, Szelei Márk, Jaszeno-
vics Igor és Bősz Máté.   SZV
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Másodszor lett a világ legjobbja a KSC csapatkapitánya
A kosárlabdázók 3×3-as vi-
lágbajnokságán a magyar 
női válogatott nyolcadikként 
zárt, míg az ügyességi szám-
ban Theodoreán Alexandra 
elhódította az aranyérmet.

A Fülöp-szigeteken megtar-
tott seregszemlén a Theodore-
án Alexandra, Bozóki Bettina, 
Medgyessy Dóra és Ruják Nóra 
összeállítású magyar válogatott 
legyőzte a hollandokat (20–14), 

a németeket (16–13) és a házi-
gazda Fülöp-szigetet (18–15), 
de kikapott a spanyoloktól 
(14–19), így a második helyen 
jutott tovább a D-csoportból.

A folytatásban Kínával talál-
koztak a negyeddöntőben, ahol 
az ázsiaiak 17–14-re győztek, 
így a mieink a 8. helyen zártak.

Theodoreán Alexanda, a KSC 
Szekszárd csapatkapitánya a 
viadal ügyességi versenyének 
selejtezőjéből a harmadik idő-

vel jutott a legjobb négy közé. 
A hétfői elődöntőben a svájci 
Nancy Fora volt a rivális, majd 
a fináléban a francia Marie-Eve 
Panget. Theodoreán Alexandra 
remek versenyzéssel mindket-
tőjüknél jobbnak bizonyult és 
ezzel – 2016 után másodszorra 
is – elhódította az aranyérmet.

Ali személyében ebben a 
versenyszámban először kö-
szöntöttek kétszeres győztest. 

 SZV
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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.

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később kö-
zöljük. Előzetes bejelentkezés alap-
ján: +36–74/504–102. Polgármes-
teri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Szekszárd, Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Polgármesteri Hivatal (Szek-
szárd, Béla király tér).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2018. június 19. (kedd) 16:00 – 
17:00. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
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 Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

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

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. 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
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 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Remete 
terem. (Szekszárd, Szent I. tér 10.)

AGÓRA MOZI
Június 17., vasárnap
14:30 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 2D
17:00 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 2D
19:30 –  Gotti
Június 18., hétfő
17:00 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 2D
19:30 –  Gotti
Június 19., kedd
17:00 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 2D
19:30 –  Gotti
Június 20., szerda
17:00 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 2D

19:30 –  Gotti
Június 21., csütörtök
14:30 –  Kutyaparádé
17:00 –  Túl szexi lány
19:30 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 3D
Június 22., péntek
14:30 –  Kutyaparádé
17:00 –  Túl szexi lány
19:30 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 3D
Június 23., szombat
14:30 –  Kutyaparádé
17:00 –  Túl szexi lány
19:30 –  Jurassic World:  

Bukott birodalom 3D

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. június 21. (csütörtök) 
19:00 – Vármegyeháza kert
Nyárköszöntő opera est

Műsoron: áriák, duettek és 
tercettek Donizetti, Rossini, 
Mozart, Schubert, Kacsóh, Mo-
sonyi és Erkel darabjaiból. Fel-
lépők: Farkas Erzsébet, Szvétek 
László, Sárkány Kázmér. Zon-
gorán közreműködik: Horesnyi 
Mónika. 

A belépés díjtalan.

2018. június 23. (szombat)  
– Béla király tér
Szent László Nap
•  17:00 „Szekszárd Íze” pörkölt-

főzés

•  20:00 Koccintás – Magyar 
Bor Napja

• 21:00 Zséda koncert
Étkes sátrak, szekszárdi borok a 
Garay ÉlményPince jóvoltából.

Részletes program a 10. ol-
dalon!

2018. június 23. (szombat)  
– Művészetek Háza
Múzeumok Éjszakája

A Folyamat Társaság „Foly-
amat+” című kiállítása 24:00 
óráig tart nyitva. A belépés 
díjtalan.

Részletes program a 10. ol-
dalon!

Babits Mihály Kulturális Központ
NYÁRI NYITVA TARTÁS

2018. június 15-től augusztus 20-ig

BABITS MIHÁLY
KULTURÁLIS KÖZPONT:
•  hétköznapokon  

08:00 – 18:00 óráig
•  szombaton és vasárnap 

zárva

MŰVÉSZETEK HÁZA:
• hétfőn: zárva
•  keddtől vasárnapig:  

09:00 – 17:00 óráig
MOZI ÉS JEGYPÉNZTÁR:
•  a hét valamennyi napján 

14:00 – 20:00 óráig
A nyitvatartási idő a rendezvényektől függően módosulhat!

INTÉZMÉNYÜNK VALAMENNYI ÉPÜLETE
2018. JÚLIUS 16–29-IG NYÁRI LEÁLLÁS MIATT

ZÁRVA TART.

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületének nyári 
szünet előtt utolsó előadása 2018. június 26-án 13:30 órakor 
lesz Szekszárdon a Kórház Lila épületében. Vendég: Bíró Pál 
r.alaezredes, a TMRFK munkatársa. Előadásának címe: „Ne 

váljon áldozattá! – Mindenki közlekedik!”
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A Tolna Megyei Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 1.

Ideje: 2018. június 18. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2018. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót.

Rendkívüli, jótékonysági léleképítő

A művekről beszél, s azokat
előadja: 

ESZTÓ ZSUZSANNA 
zongoraművész 

„Zongoramuzsika transzcendens 
hangnemekben”

Liszt Ferenc hangnem 
-szimbolikája

Jegyárak: önkéntes adomány a 
magyarszéki kármelita nővérek 

épülő kolostorához
Időpont: 2018. június 18. (hétfő) 

18:00 óra
Helyszín: Művészetek Háza

(7100 Szekszárd, Szent I. tér 28.)

XV. Bukovinai Székely Találkozó
2018. június 23. (szombat) – Babits Mihály Kulturális Központ

A székely találkozó a Bukovinából származó székelyek és leszár-
mazottaik részére egy olyan rendezvény, ahol az összetartozás, az 
identitás megőrzése és a székely kultúra kiszélesítése, a hagyo-
mányok felelevenítése, valamint a rokoni és családi kapcsolatok 
megerősítése, a Szövetség tagszervezetinek bemutatkozása a cél.

A rendezők célkitűzése, hogy a népcsoportunkat, kultúránkat 
és hagyományainkat, minél szélesebb körben megismerjék. A 
programokra a belépés díjtalan.

PROGRAMOK:
•  08:30 Gyülekező a Béla király 

téren
• 09:00 Szentmise
•  10:00 Zenés kísérettel levonu-

lás a Babits Mihály Kulturális 
Központ színháztermébe

•  11:00 Ünnepi köszöntök – Se-
bestyén Ádám díj és Gáspár 
Simon díj átadása

• 12:00 Ebéd a rendezvényterem

•  14:00 Folklórműsor, egyesü-
letek bemutatkozó műsora a 
színházteremben

•  18:00 Táncház a rendezvény-
teremben

A rendezvény szervezője: 
Bukovinai Székelyek Országos 
Szövetsége, Bukovinai Széke-
lyek Szekszárdi Egyesülete.

Szünetel a tüdőszűrés
A Tolna Megyei Balassa János Kórház értesíti a lakosságot, hogy a 
Tüdőszűrő Állomás felújítása miatt 2018. június 18. és 22. között 
szünetel a lakossági tüdőszűrés Szekszárdon.

Kérjük, hogy akinek tüdőszűrési eredménye ebben az időpont-
ban járna le, az június 18. előtt végeztesse el a vizsgálatot!

Rendelési idő: hétfőn 08:00-tól 16:00 óráig, keddtől péntekig 
08:00-tól 13:30-ig. A leállás az eredménykiadást nem érinti.
Megértésüket és együttműködésüket köszönjük!

MEGHÍVÓ
A Gárdonyi Zoltán Refor-
mátus Együttes tisztelettel 
és szeretettel meghívja Önt, 
családját, barátait, ismerőseit
2018. június 17-én (vasár-
nap) 17:00 órakor kezdődő 
évadzáró hangversenyére 
a szekszárdi evangélikus 
templomba. 
Áhítat: Rácz József, a Tolnai 
Református Egyházmegye 
esperese 
Közreműködők: Farkas 
Gréta (11.B – fuvola), Szücs 
Péter (10.A – klarinét), Loz-
sányi Tamás orgonaművész.
Konferál: Juhász Gergely 
(10.B) és Posta Endre Hunor 
(10.B)
Vezényel: Naszladi Judit

A Gárdonyi Kórus  
a perselypénzt az evangélikus 
egyházközségnek ajánlja fel.

Családi borászat
traktoros-erőgépkezelő
állást kínál Szekszárdon,

azonnali belépéssel,
egész éves foglalkozta-

tással, kiemelt bérezéssel. 
Érd: +36–30/830–2404.

(03451)

Fuvarozó vállalkozás
keres állandó belföldi 

munkákra (3,5–12 tonnás 
tehergépkocsikra) 
gépkocsi vezetőt.

Érd: +36–30/9468–536
(03452)

Nyílt órák a Médiatáborban
Helyszín: Új Nemzedék Közösségi Tér

Placc – Ifjúsági Közösségi Tér
Időpont: 13:00 óra

Az idei évben június 18. és 22. 
között kerül megrendezésre a 
Médiatábor 2018. Az esemé-
nyek között mindenki számára 
ajánlunk ingyenesen látogat-
ható programokat. A rendez-
vényen olyan fiatalok vesznek 
részt, akik tanulmányaikkal, 
hobbijukkal példaként állhat-
nak kortársaik előtt.

2018. június 18., hétfő
Vörös Levente: e-sport
Miskolczi Milán – DUE az Év 
diákfotósa 2. helyezett

2018. június 19., kedd
Tomi – M5 TV csatorna műsor-
vezető, vlogger

2018. június 21., csütörtök
Rappay Bence – korábbi Média-
táboros, megnyerte a Stockhol-
mi Ifjúsági Víz Díj magyaror-
szági döntőjét
Wehovszky Patrik – zenei szer-
kesztés

2018. június 22., péntek
Hegedűs Vanda – korábbi Mé-
diatáboros, színész, rádiós



2018. június 17.16

(03448)

BEFEKTETŐK FIGYELEM! – ELADÓ
a volt patyolat udvarban

2429 m2 telken 700 m2 csarnok

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 6.

Tel.: +36–30/9971–765

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(03435)

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

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  (03441)

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!

(03442)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(03449)


