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FOTÓ: KISS ALBERT → 4–5. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Szőlőhegyi fórum
Az elmúlt években jelentős ösz-
szeget költött a város a szőlőhe-
gyi körzetre, de további fejlesz-
tésekre van szükség az ott élők 
komfortérzetének javításához 
– hangsúlyozta a városrészben 
kedden tartott lakossági fóru-
mon Ács Rezső polgármester.
 → 2. oldal

Wosinsky ovi
Fotókiállítással, az óvodások 
műsorával, új udvari játékok 
avatásával és kuglóf party-val 
ünnepelte fennállása 50. év-
fordulóját csütörtökön délután 
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten Wosinsky lakóte-
lepi egysége.
 → 3. oldal

Szemerei az Eb-n
Szemerei Levente, a Szekszárdi 
Sportközpont atlétikai szakosz-
tályának válogatott sportolója 
is ott lesz a svédországi U20-as 
Európa-bajnokságon, miután 
a közelmúltban futott 9:11.12 
perces idővel teljesítette a 3000 
m akadály kvalifikációs szintjét.
 → 12. oldal → 14. oldal
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NÉVNAP–TÁR
Június 16. (vasárnap) – Jusztin, Arany
Jusztin: latin eredetű; jelentése: igazságos, igazságszerető.
Arany: magyar eredetű; jelentése: aranyos, aranyműves.

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

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

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

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

Június 21. (péntek) – 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. (szombat) – Paulina
Paulina: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 16.
(vasárnap)

Június 17.
(hétfő)

Június 18.
(kedd)

Június 19.
(szerda)

Június 20.
(csütörtök)

Június 21.
(péntek)

Június 22.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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A körzet fejlesztése volt a fórum témája
Az elmúlt években jelentős 
összeget költött a város a sző-
lőhegyi körzetre, de további 
fejlesztésekre van szükség az 
ott élők komfortérzetének ja-
vításához.

Összesen 1,2 milliárd forint 
értékben zajlottak beruházá-
sok – betonvápás vízelveze-
tők, buszmegálló, útfelújítás, 
kátyúzás –, de a megkezdett 
munkálatokat folytatni szeret-
nénk, mert tudjuk, hogy van 
még tennivaló – hangsúlyozta 
a Fagyöngy és Lugas utcák ta-
lálkozásánál megtartott keddi 
lakossági fórumon Ács Rezső 
polgármester.

A helyi közösségeket helyzet-
be hozó pályázatnak köszön-
hetően egy teljesen új játszótér 
kialakítása valósul meg az ön-
kormányzati tulajdonban lévő, 
művelésen kívüli területen. 
Berlinger Attila, a Szekszárdi 
Helyi Közösség akciócsoport 
(HACS) munkaszervezet veze-
tője elmondta, a városi tervek 
között egyre több szabadidős 
park létesítése szerepel. A sző-
lőhegyi körzetben 9,5 millió 
forintos TOP-os forrásból épül 
játszótér, ahol négy-öt nagyobb 
játszóeszköz kihelyezésére lesz 

lehetőség. A területet nem kerí-
tik be, fákkal, sövénnyel választ-
ják el az úttól. Emellett ivókutat 
és kerékpártárolót terveznek, 
padokat fognak kihelyezni a 
kerékpárút végére.

János Anna a lakosok által 
összegyűjtött észrevételeket 
adta át a polgármesternek. Ál-
talánosságban az utak, az ár-
kok, a járdák minősége, hiánya 
szerepelt a „listán”. Az ott élők 
fontosnak ítélik meg az óvoda 
beindítását, mert a városrész-
ben sok gyermek született az 
elmúlt években. Szóba került 

még a buszjáratok sűrítése a 
hétvégéken, és egy gyalogátke-
lő létesítése az 56-os út kivezető 
szakaszán, az Alisca Autócent-
rumnál.

A felvetésekre reflektálva Ács 
Rezső kiemelte, a város költ-
ségvetéséből éves szinten 200 
millió forintot költenek a kö-
zösségi közlekedés fenntartása. 
Lehet sűríteni a járatokat – zaj-
lik a menetrend felülvizsgálata 
–, de ez több tízmillió forintos 
ráfordítást jelent. A zebrával 
kapcsolatban elhangzott, az 
út a Magyar Közút Nonprofit 

Zrt. kezelésében van. A felek 
korábban már megállapodtak 
– az önkormányzat ki is építet-
te a közvilágítást –, a Közútnál 
azonban mindig újabb feltéte-
leket szabnak a gyalogátkelő 
megvalósításához. A város nem 
adja fel a küzdelmet, annak el-
lenére, hogy nagyságrendileg 
5 millió forint egy átkelőhely 
megépítése. Az óvoda mellett 
egy mini-bölcsőde beindítása 
is szerepel a tervek között – a 
közbeszerzés lezajlott, a beérke-
zett ajánlatok kiértékelése zajlik.  
 Forrás: szekszard.hu

Jubileum: fél évszázada működik a Wosinsky óvoda
Ötven évvel ezelőtt, 1969. 
március elsején avatták fel az 
akkori Wosinsky Mór utcában 
épített új óvodát. A jubileum-
ra az intézmény egykori és 
mai dolgozói, illetve óvodá-
sai ünnepséggel emlékeztek 
június 13-án.

A fél évszázaddal ezelőtti ese-
ményről így tudósított a megyei 
napilap, a Népújság: „Szomba-
ton délelőtt felavatták Szekszárd 
legújabb gyermekintézményét, a 
Wosinszky Mór utcai óvodát. … 
Az avató beszédet dr. Nedók Pál, 
a városi tanács megbízott vb-el-
nöke tartotta. … Az óvodát Len-
csés Lászlóné vezetőnő vette át, s 
a személyzet nevében megígérte: 
minden erejükkel azon lesznek, 
hogy az óvoda jó hírnevet vívjon 
ki magának.”

Boda Ferenc írásából tudhat-
juk, hogy a mintegy 2 millió fo-
rintban kerülő létesítmény épí-
tésére nem találtak kivitelezőt, 
így a „házilagos brigádra” kellett 
bízni a munkát, de „a terv meg-
valósulásában nagy része volt a 
társadalmi összefogásnak is”.

Az ötven évvel később, jú-
nius 13-án megtartott ünnep-
ségen Lencsés Lászlóné egész-
ségi állapota miatt nem tudott 

eljönni, de rá és munkásságára 
is emlékezett beszédében utód-
ja, Pernyész Józsefné. Éva néni, 
az intézmény második vezetője 
elmondta, önálló óvodaként, 
3 csoporttal indultak, majd a 
növekvő gyermeklétszám miatt 
a szolgálati lakást csoportszo-
bává alakították át. A sokrétű 
feladatot ellátó óvoda 1972-től 
a Garay gimnáziumhoz tartozó 
óvónőképző szakközépiskola 
gyakorlati helye volt 15 éven 
keresztül.

Pernyész Józsefné elmondta, 
hálával és szeretettel gondol 

kollégáira, egykori és mai óvó-
nőkre, dajkákra és a kis ovisok-
ra, akiknek „a világában élni 
csodálatos hivatás”. Éva néni 
zárásként hangsúlyozta, gazdag 
múlt áll az intézmény mögött, 
de hiszi, hogy még sok-sok 
eredményes év előtt áll a Wo-
sinsky ovi.

Sebestyén Györgyi, a Szek-
szárdi 1. sz. Óvoda Kindergar-
ten intézményvezetője a vendé-
geket köszöntve kiemelte: „az 
ötven év alatt önök közül töb-
ben részt vettek óvodánk arcu-
latának alakításában, sokat tet-

tek a nehézségek leküzdéséért, 
a sikerek eléréséért. Hozzájá-
rultak ahhoz, hogy a Wosinsky 
oviban folyó pedagógiai munka 
ma is elismertségnek örvend.”

Az intézményvezető elmond-
ta, az épületben ma működő öt 
csoportba – ebből négy német 
kisebbségi nevelést folytató 
kétnyelvű csoport – 118 kis-
gyermek jár, velük nyolc német 
nemzetiségi és négy „magya-
ros” óvónő, öt dajka és egy pe-
dagógiai asszisztens foglalkozik. 
Sebestyén Györgyi emlékezte-
tett, 2015-ben egy új, modern 
épületrésszel bővült a Wosinsky 
ovi, mely a tornaszoba mellett – 
a városban egyedülálló módon 
– saját orvosi szobával is ren-
delkezik.

Az ünnepségen Máté Szilvia 
vezetésével a nagycsoportosok 
német táncokat mutattak be 
(képünkön), majd két „ballagó” 
óvodás, Bogi és Bence közre-
működésével felavatták az ön-
kormányzat és a Szekszárdi 1. 
sz. Óvodáért Alapítvány által 
közösen finanszírozott új hin-
tát. A program zárásaként a 
gyerkőcöket kuglóf partira, a 
felnőtteket pedig beszélgetésre 
és fotókiállításra várták.  

 - fl -

Ivókutak és párakapuk enyhítik a nagy forróságot
Szerdán életbe lépett az or-
szágos tisztifőorvos által el-
rendelt, legmagasabb szintű, 
harmadfokú hőségriasztás, 
amely vasárnap éjfélig lesz 
érvényben.

A hőség elleni védekezésben 
Szekszárd önkormányzata az 
idén is intézkedett: a város te-
rületén hét ivókút és három 
párakapu igyekszik enyhíteni a 
hirtelen jött hőhullámot.

Az ivókutakat már korábban 
beüzemelték: a Béla király té-
ren, a Garay téren, a Béri Ba-
logh Ádám utcában az SZTK 
előtt, a Szent István téren az 
államalapító szobra mellett, a 

Bajcsy Zsilinszky utcában (fa-
sor) és az Energiaparkban (ket-
tő) működnek.

Három párakaput a város 
különböző részein csütörtökön 
állítottak fel: a Rendelőintézet 
előtt, a Garay téren, illetve a 
160 lakásos és a kulturális köz-
pont közötti területen hűsítő 
vízpermet jelenthet felfrissülést 
a lakosságnak.

Ha tartósan marad a hőség, 
akkor a tervek szerint közterü-
let-felügyelők és diákmunkások 
osztanak majd vizet a városköz-
pontban. Aki a kutak vagy páraka-
puk kapcsán műszaki hibát észlel, 
az e-mailben jelezheti a muszak@
szekszard.hu címen.  SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A hal- és vadételek kiváló 
kiegészítője volt idén is a 
kiváló szekszárdi bor. A je-
lentős forgalmat lebonyolító 
Borudvarban – összesen két-
ezer borospoharat értékesí-
tettek – a Garai Pincészet, a 
Prantner Pincészet, a Sáros-
di Pince, a Schieber Pincé-
szet, a Szeleshát Pincészet és 
a Márkvárt Pince, valamint 
a Brill és a Savanya Pálin-
kaház kínálta a gyümölcs 
levét. A nagy meleg miatt a 
hűtött fehér és rosé borokat 
keresték leginkább, de a va-
dételekre „rímelő” könnye-
debb és komplexebb vörösek 
is népszerűek voltak.

Pünkösd: harmincezer vendég és remek hangulat
Remek hangulatban zajlott 
az idei Pünkösdi Hal- és Va-
dünnep, melynek középpont-
jába a gasztronómia került, 
miközben helyi és országos 
hírű fellépők szórakoztatták 
a vendégeket.

Minden előre meghirdetett 
programot megtartottak, min-
den programpontot siker koro-
názott a június 7. és 10. között 
megtartott, negyedik szekszárdi 
Pünkösdi Hal- és Vadünnepen 
– tájékoztatott Zsikó Zoltán. A 
szervező Babits Mihály Kulturá-
lis Központ igazgatója hozzátet-
te, szerencsére jó időjárás várta a 
rendezvény vendégeit, bár a túl-
zott hőség miatt a legmelegebb 
órákban észrevehetően vissza-
esett a látogatók száma, amint 
kissé visszahűlt a levegő, ismét 
benépesült a rendezvény területe.

Zsikó Zoltán tudatta, a leg-
látogatottabb programok az 
országos hírű fellépők részvéte-
lével megtartott esti koncertek 
voltak. Szavai szerint renge-
tegen vettek részt a Margaret 
Island, Király Viktor, valamint 
Nagy Feró és a Beatrice fellépé-
sén, ám a legnépesebb közön-
séget Fenyő Miklós fellépése 
vonzotta. Az eMeRTon-díjas 
rock and roll énekes koncertjén 
teljesen megtelt a Béla király tér, 
ahol mintegy ötezren hallgatták 
az örökzöld dallamokat.

Szintén nagy sikerrel tartott 
koncertet a Marko Markovic 
Brass Band, a Cotton Club Sin-
gers és a Hősök, míg a helyi fel-
lépők közül a Bartina Néptánc 
Egyesület, a Csurgó Zenekar és 
a Tücsök Zenés Színpad pro-
dukciójára voltak kíváncsiak a 
legtöbben.

Népszerűek voltak ugyanak-
kor a családokat, gyermekeket 
„megcélzó” programok is: a 
színpadi koncertek, előadások 
mellett a Vármegyeháza kert-
jében hagyományos, ügyességi, 
logikai és képességfejlesztő fajá-
tékok várták a kisebbeket.

Az ügyvezető kiemelte, nagy 
gondot fordítottak a rendezvény 
területének tisztán tartására. A 

szemét eltakarításáról egy 40 
főből álló csapat gondoskodott, 
aminek köszönhetően a ven-
dégek hulladékoktól mentes 

környezetben hódolhattak a 
gasztronómiának és tiszta kör-
nyezetben élvezhették a prog-
ramokat.

Zsikó Zoltánt kérdésünkre 
arról is szólt, hogy a rendez-
vény egy esettől eltekintve bé-
késen zajlott le. Hozzátette, az 

egyetlen konfliktus két ember 
személyes nézeteltéréséből fa-
kadt. Ezzel kapcsolatban hang-
súlyozta, ahogy eddig, úgy a 

jövőben is mindent megtesz-
nek azért, hogy csírájában el-
fojtsanak minden lehetséges 
konfliktust.

Mint az ügyvezető összeg-
zésként elmondta, jó hangula-
tú fesztivált sikerült rendezni, 
melynek négy napja alatt ösz-
szesen mintegy harmincezer 
vendég talált felhőtlen kikap-
csolódásra.

Keszthelyi Szabolcs, a Ven-
déglátók Kerekasztala Szekszár-
dért Egyesület elnöke arról be-
szélt, hogy a napközbeni hőség 
a fogyasztó vendégek számán 
is megérződött. Mindazonáltal 
a három kitelepült vendéglá-
tóhely mintegy 4500 adag ételt 
értékesített. A legkelendőbb fo-
gás a szarvasburger, a vaddisznó 
aprópecsenye és a gemenci vad-
ragú volt.

Ács Rezső polgármester tu-
datta, az önkormányzat szán-
déka az volt a rendezvénnyel, 
hogy a Szekszárdi Szüreti Na-
pok mellett a városban meg-
valósuljon még egy, nagyobb 
tömeget vonzó, színvonalas 
gasztrokulturális rendezvény. 
Ezt a szándékot pedig siker 
koronázta.   S. V.

Szabadtéri istentisztelet: nyissunk ajtót a Szentléleknek
Pünkösdhétfőn hagyomá-
nyosan szabadtéri istentiszte-
lettel ünnepelték a szekszár-
di református, evangélikus, 
baptista és metodista hívők 
a Szentlélek ajándékát.

A nagy meleg ellenére sokan 
jöttek el a Luther térre, hogy 
az ökumenikus istentisztelet 
keretében együtt ünnepeljék 
a Pünkösdöt. A hívőket előbb 
dr. Kaszó Gyula református 
lelkipásztor köszöntötte, majd 
Fodor Páter baptista lelkész a 
Szentírás 36. zsoltárát, Gyurkó 
Donát metodista lelkész pedig 
az Apostolok cselekedeteiről írt 
könyv 2. fejezetéből választott 
az ünnephez illő idézetet.

Az igehirdetés szolgálatát 
végző Sefcsik Zoltán evangé-
likus lelkész János evangéliu-
mának 14. fejezetéből olvasott 
fel egy hosszabb szakaszt. A 
Szentírás idézett részében nem 

kevesebb, mint nyolc alkalom-
mal kerül elő a „szeretet” szó – 
hívta fel a hallgatóság figyelmét 
Sefcsik Zoltán. A lelkész szerint 
ez nem „véletlen”, hiszen Jézus 
arra hívja a mindenkori keresz-
tényeket Pünkösdkor (is), hogy 
hallgassanak, figyeljenek az Ő 
szavára. Jézus olyan engedel-
mességet vár, amely a szeretetre 

épít – hangsúlyozta az evangé-
likus lelkész, aki a „miért jó a 
Krisztushoz tartozni?” kérdésre 
egy kis hittanos válaszát idézte: 
Jézus nem „leuralni” akar ben-
nünket, hanem szeretni.

Jézus nevében kérhetjük és 
várhatjuk Pünkösd ünnepén a 
Szentlélek érkezését. A Szentléle-
két, amely mellettünk álló, segítő, 

barát, pártfogó. Sefcsik Zoltán 
szerint „a hamiskás, Ádámtól 
örökölt vallásos logika szerint 
csak a tökéletesen megtisztí-
tott lelkülettel részesülhetünk a 
Szentlélek ajándékában”. A lelkész 
szerint azonban, ha magunkba 
nézünk, hogy ilyen, makulátlan 
tisztaságú ember nem létezik…

A jó hír, az evangélium ép-
pen abban van, hogy a Szentlé-
lek érkezik hozzánk, és csak az 
a dolgunk, hogy nyissunk ajtót 
számára. A Szentlélek szeret-
ne szállást készíteni magának 
nálunk, s ha befogadjuk Őt, és 
beengedjük az előle eddig elzárt 
„belső terekbe” is, akkor Ő majd 
munkálkodik bennünk: tiszto-
gat, gyógyít és felékesít – fogal-
mazott a lelkész.

A szabadtéri istentiszteletet 
a Szekszárd-környéki Baptista 
Gyülekezetek kórusának mű-
sora, úrvacsora és konfirmáció 
zárta.  - fl -
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Sok vendég a Nyitott Pincéken
Az idén is népszerű volt a 
Szekszárdi Nyitott Pincék 
rendezvénysorozat: a meg-
kérdezett borászok jó forga-
lomról, magas vendégszám-
ról számoltak be.

A Szekszárdi Nyitott Pincéket 
a hagyománynak megfelelően 
a Pünkösdi Hal- és Vadünnep-
pel egy időben, június 7. és 10. 
között tartották meg. Az idén 
összesen 19 borászat várta a 
vendégeket nyitott pinceajtók-
kal, pincelátogatással és egyéb 
programokkal, no és persze fő-
ként borkóstolóval.

Egyformán sok vendég járt 
szombaton és vasárnap Németh 
János Pincészeténél is. A borász 
becslése szerint a két nap alatt 
mintegy 350 kóstolóvendég for-
dult meg az Iván-völgyi pincé-
szetnél, ami mintegy 10 százalé-
kos forgalomnövekedést jelent az 
előző évekhez képest. Tapaszta-
lata alapján a pincészethez sokan 
látogattak el a megyén kívülről is.

A meleg miatt a Németh Pin-
cénél inkább a könnyedebb bo-
rok fogytak, így nagy keletje volt 
a fehérboroknak, a rozéknak és 
a kadarkáknak is. A borászatnál 
egyébként bármely, a kínálatban 
szereplő bort meg lehetett kós-
tolni – mondta el Németh János, 
aki nagyon sikeresnek értékelte a 
rendezvényt.

A Vesztergombi Pincénél 
szombaton és vasárnap is sok ven-
dég kóstolta a borokat – mondta 
el kérdésünkre Vesztergombi 
Csaba. A borász szerint a két nap 
alatt mintegy négyszáz borkedve-
lő vendéget szolgáltak ki. Hozzá-
tette, ez optimális létszámot jelent, 
ennél több vendég ugyanis már 
zsúfoltságot okozott volna.

A pincészetnél a borokat fe-
le-fele arányban kóstolták helyi 
és vidékről érkezett vendégek, 
akiknek a derékhadát a 30–40 
éves korosztály adta. A borászat-
nál egy fehérborokból, rozékból 
és vörösborokból álló 16 tételes 
sort kóstoltak a borturisták.  S. V.

„Vadat és halat, s mi jó falat”

Az idei Pünkösdi Hal- és Va-
dünnepen a gasztronómia 
került középpontba. A széles 
igényeket kielégítő kínálatról 
ezúttal is a Vendéglátók Kere-
kasztala Szekszárdért Egyesület 
gondoskodott.

A Béla király téri Gasztrosátor-
ban az Aranykulacs Kisvendéglő, 
a Stefán Ételbár és a Szász Söröző 
és Étterem kínálta a „portékát”. A 
vendégek kóstolhattak halteper-

tőt, pontyhalászlét, harcsapapri-
kás túrós csuszával, vagy harcsa-
burgert és fish & chips-et.

Aki pedig a vadra „esküdött”, 
annak tépett vaddisznólapockás 
szendvics, vaddisznó aprópe-
csenye áfonyamártással, gemen-
ci szarvas ragu, szarvas pörkölt 
galuskával, vaddisznótarja-pe-
csenye rakott krumplival vagy 
vadas nyúlhús is kerülhetett a 
tányérjára.  SZV
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Éjszaka a múzeumban: programok három helyszínen
A Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum – kapcsolódva az orszá-
gos rendezvénysorozathoz 
– idén is megrendezi a Mú-
zeumok Éjszakája című prog-
ramját a Szent Iván napjához 
legközelebbi szombaton, jú-
nius 22-én.

Évről évre nagy sikernek ör-
vend a Múzeumok Éjszakája 
eseménysor, amikor is a Wo-
sinsky Mór Megyei Múzeum 
kiállítóterei kínált érdekességek 
mellett egyéb látványosságok-
kal, játékokkal, előadásokkal 
várják az érdeklődő fiatalokat 
és idősebbeket.

Az idei program június 22-
én, szombaton 16:00 órától 
a Vármegyeházán veszi kez-
detét, ahol a kétszeres Kos-
suth-díjas, nemzetközileg 
is elismert szobrászművész, 
Kisfaludi Strobl Zsigmond 
alkotásaiból nyílik kiállítás. 
Ugyanitt tárlatvezetéseken és 
előadásokon vehetünk részt, 
de lesz kézműves foglalkozás, 
családi rejtvény és Varázs-sa-
rok is Kovács József bűvésszel, 
késő este pedig Pataki Ádám 
harmonika koncertjét hallhat-

ják az érdeklődők a Vármegye-
háza udvarán.

A megyei múzeum főépü-
letében 17:00 órakor nyílik a 
Tolna megyei levente emlékek 
című kamara-kiállítás, amelyet 
M. Iván Éva történész ajánl a 
látogatók figyelmébe. Az épület 
előtti téren lövészbemutató- és 
verseny várja a vállalkozó ked-
vűeket, illetve innen rajtol a 
„Béri Balogh kard legendája, 
avagy misztikus küldetés a vi-
lág megmentéséért” címet vi-
selő bűnügyi kalandjáték (lásd 
keretes írásunk).

A múzeum épületében római, 
honfoglalás és középkori ruhák-
ba öltözhetünk, tárlatvezetéssel 

tekinthetjük meg a rég- és kö-
zelmúlt emlékeiből nyílt kiál-
lításokat. Idén sem marad el 
az évről évre nagyon népszerű 
zseblámpás túra, amelynek ke-
retében a restaurátor műhelytől 
a padlásig kalandozhatunk.

Babits Mihály Emlékházban 
és az Irodalom Háza – Mészöly 
Miklós Emlékházban Lovas 
Csilla főmuzeológus tart tárlat-
vezetést – nem csak az irodalom 
iránt érdeklődőknek – Szek-
szárd két neves születtéről.

A Múzeumok Éjszakája prog-
ramjai egyetlen 300 Ft-os kar-
szalag megváltásával látogatha-
tóak, 6 éves kor alatt a belépés 
ingyenes. A Wosinsky Mór 

Megyei Múzeum kiállítóterei 
ezen a napon 24:00 óráig tar-
tanak nyitva. Részletes program 
lapunk 14. oldalán!  - fl -

Megújulás: a művészeti terem átadása csak egy lépés
Idén is több helyiség, így a 
művészeti terem is megújul-
hatott a Garay János Általános 
Iskola és AMI Zrínyi utcai épü-
letében, köszönhetően annak, 
hogy a Szekszárdi Tankerületi 
Központ több uniós pályázat-
ba is bevonta az intézményt.

Az iskola szempontjából rendkí-
vül jó hírekkel szolgált lapunk-
nak Pekari Bernadett igazgató.  
Kiemelte, a szakmai módszer-
tani kultúrát gyarapítókon túl 
infrastrukturális szempontból 
a már említett terem kialakí-
tása nagy lépésnek számít. Az 
intézményben két osztályterem 
egybenyitásával egy közel száz 
négyzetméteres, sportpadlózat-
tal, balett tükrökkel és színházi 
függönyökkel is felszerelt terem 
került kialakításra, amelyet 
május 28-án vehettek birtokba 
diákjaik. Az intézményveze-
tő hangsúlyozta, a társas- és a 

moderntáncosok mellett a drá-
matagozatos tanulók számára is 
méltó teret hoztak létre, amely 
egyéb rendezvényeknek is ott-
honául szolgálhat a konferenci-
áktól a továbbképzésekig.

Az iskola mert nagyot álmod-
ni, és a terem kialakításán túl 
nemrég egy, a „Mester és tanít-
ványai” elnevezésű programot 
is elindítottak. Ezen kezdemé-
nyezés nyomán a tanítványok 

„mestereikkel” – vagyis taná-
raikkal, felkészítőikkel – együtt 
léphetnek fel közös műsorszá-
mokat megjelenítve.

A terem átadóján 16 fellépő 
különféle hangszeres (fuvola, kla-
rinét, zongora, dob, citera, trom-
bita) produkciót mutatott be, de 
énekeket, költeményeket és me-
séket, illetve német nyelvű verset 
is előadtak. A repertoárból a mo-
dern tánc, a rock and roll és a nép-

tánc sem hiányzott, de mindezen 
túl taekwondo formagyakorlatot 
is bemutattak a tanulók.

– Öröm volt a színpadon együtt 
látni a felnőtteket és a tehetséges 
gyerekeket – árulta el Pekari Ber-
nadett. Az igazgató kiemelte, töb-
bük számára ez az első alkalom 
volt, hogy együtt szerepelhettek. 
A számottevő siker okán az iskola 
tehetséges diákjai évente hasonló 
rendezvényen mutathatnák meg 
felkészültségüket, kiterjesztve azt 
szélesebb érdeklődő közönség 
számára is. 

A kapuit félszáz éve, 1969-ben 
megnyitó Garay János Általános 
Iskola és Alapfokú Művészeti Is-
kola – korábbi nevén II. számú 
Általános Iskola – idén szeptem-
ber 19–20-án tervezi jubileumi 
ünnepségét, amelyre reményeik 
szerint megújult környezetben 
fogadhatják korábbi diákjaikat és 
pedagógusaikat – közölte Pekari 
Bernadett.   Gy. L.

Kiemelkedő teljesítményre képesek a megye diákjai
Közel 120 Tolna megyei tanu-
lót ismertek el a megyei, ré-
giós és országos tanulmányi 
versenyeken nyújtott telje-
sítményükért a Garay János 
Gimnáziumban szervezett 
ünnepségen.

A legeredményesebb öt diák – 
közte két szekszárdi – átvehette 
a megyei önkormányzat által 
alapított „Tolna Megye Talentu-
ma” címet, a szerv képviseleté-
ben megjelent dr. Gábor Ferenc 
megyei főjegyzőtől.

A díjak átadását megelőző-
en a főjegyző beszédében úgy 
fogalmazott, hogy rendkívüli 
tudástőkét és értéket hordoz 
magában a Tolna megyei ifjú-
ság. „Ugyan még nem látható, 

de hamarosan testet ölt a te-
hetség ereje, és remélhetőleg a 
megyében születnek különbö-
ző gyarapító alkotások” – adott 
hangot bizakodásának dr. Gá-
bor Ferenc.

Az öt Talentum-díjas diák 
között ott találjuk a Garay János 
Gimnázium két tanulóját is. A 
10. osztályos Angyal Réka idén 
„új rekordot” felállítva három 
különböző tanulmányi versenyen 

lett országos első. A „Savaria” tör-
ténelemverseny országos döntő-
jében elért sikerhez dr. Gesztesi 
Enikő felkészítő tanár segítette 
hozzá. Évfolyamtársa, Szirányi 
Péter a történelemverseny megyei 
döntőjében harmadik lett, míg a 
Szép Magyar Beszéd országos 
versenyén Kazinczy érmet nyert 
(felkészítők: Werner István és 
Báló Marianna).

Kiváló pedagógusi és felkészí-
tő tanári tevékenységéért idén 
dr. Gesztesi Enikő érdemelte ki 
a Létay Menyhért Díjat. A di-
ákok dr. Tarnai Nikolettától, a 
kormányhivatal igazgatójától, 
dr. Haag Éva alpolgármestertől, 
valamint Csike Tamás és Gerzsei 
Péter tankerületi igazgatóktól 
vették át jutalmaikat.   TMÖ

Erdély szépségeivel ismerkedtek
Május közepén Erdélyben 
jártak a PTE Illyés Gyula Gya-
korlóiskola hetedikes tanulói. 
A Határtalanul pályázat kere-
tében megvalósult út során – 
a megannyi látnivaló mellett 
– még a híres erdélyi kürtös-
kalács sütésével is megpró-
bálkoztak.

 
A 2010 óta mintegy százezer 
magyar diák részvételével zajló 
Határtalanul program kereté-
ben különleges helyek értékei-
vel ismerkedhettek meg a Gya-
korlóiskola 7/B osztályosai.

A csapat járt Nagyváradon, 
ahol a székesegyházat vették 
szemügyre, míg a várban Szent 
László királyra emlékeztek. Út-
juk innen a Királyhágó felé ve-
zetett, majd Kalotaszegen a fa-
kazettás templomba, és a helyi 
tájházba is betértek. Megszem-
lélték a Havasrekettyei vízesést 
övező táj élővilágát és földrajzi 
értékeit, s a körösfői vásárból 
ajándékot vittek haza.

Kolozsvárott Mátyás király jár-
tak szülőházában is, a reneszánsz 
uralkodó szobrát is megtekin-
tették. Betértek a Babes-Bolyai 
Tudományegyetem épületébe, 
az erdélyi magyar egyetemisták 
egyik „fellegvárába” is.

Tordán a Világörökség részét 
képező sóbányában és a tordai 
hasadéknál is jártak, majd az uta-
zás utolsó estéjén a kürtöskalács 
sütés „fogásait” tanulhatták el, de 
Kalotaszeg táncaiból is sikerült 
néhányat elsajátítaniuk. Útjukat 

irodalmi „ösvényen”, Ady életút-
jának, lakhelyeinek felfejtésével 
zárták Csucsán és Nagyváradon.

Bucsányiné Gréczy Gabriel-
la, a Gyakorlóiskola igazgatója a 
kirándulás kapcsán kiemelte, szí-
vesen emlékeznek vissza vendég-
látóikra, akik mindent megtettek 
annak érdekében, hogy osztályuk 
otthon érezze magát. A vendég-
látásról elárulta, a diákokat és 
az őket kísérő pedagógusokat a 
helyiek mindig bőséges, házias 
ételekkel várták.  Gy. L.

Perszimuláció
„Önnél mindig van egy baseball 
ütő, bárhova megy?”- tette fel a 
kérdést az ügyész a benzinkútrab-
ló vádlottat játszó szereplőnek a 
Szekszárdi Törvényszéken június 
7-én megtartott perszimulációs 
bemutatón, melyen a Garay Já-
nos Gimnázium több, mint 80 
diákja vett részt. A közel két órás 
interaktív programot követően a 
fiatalok kérdéseket tettek fel.

A perszimuláció a Nyitott Bí-
róság program keretében való-
sult meg, melynek folytatásaként 
a szervezők a nagyközönség szá-
mára is ki szeretnék nyitni a bí-
róságot. A Múzeumok Éjszakája 
rendezvény sorozathoz csatla-
kozva, június 22-én 16:00 órától 
a perszimulációs előadást fogják 
megtartani, majd 18:00-tól órán-
kénti turnusokban tárlatvezetés-
re, interaktív előadásokra várják 
az érdeklődőket a Szekszárdi 
Törvényszéken. Regisztráció és 
bővebb információ a www.szek-
szarditorvenyszek.hu honlapon.  
 Forrás: Szekszárdi Törvényszék

Béri Balogh kardja
A „Béri Balogh kard legen-
dája, avagy misztikus kül-
detés a világ megmentéséért” 
egy bűnügyi kalandjáték. A 
fantáziát segítségül hívó sze-
repjátékos-séta izgalmas fel-
adatokkal, kitalált szereplők-
kel a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeumtól a belvároson, a 
Babits házon és a belvárosi 
római katolikus templomon 
keresztül a Vármegyeházáig, 
a szekszárdi 608. sz. Scho-
la Caritatis Cserkészcsapat 
szervezésében, 3–5 fős csa-
patoknak, 9–99 éves korig. 

A játékban való részvétel-
hez regisztráció szükséges! 
Regisztrálni június 20-ig le-
het a wmmm@terrasoft.hu 
e-mail címen a csapatnév és 
a létszám megadásával. A 
regisztrált csapatokat 17:00 
és 22:00 óra között 20 per-
cenként indítják a múzeum 
épületétől. (Esős időben a 
program elmarad.)
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Június 17-től június 21-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04348)

MENÜ Június 17. Június 18. Június 19. Június 20. Június 21.

„A”
1150 Ft

Tárkonyos
szárnyas

raguleves
Lebbencsleves Gombaleves Karfiolleves Őszibarack 

krémleves

Káposztás
tészta,
alma

Parajfőzelék,
virslis omlett

Sok magvas 
rántott halfilé,

párolt rizs,
tartármártás

Natúr sertés-
borda,

burgonyapüré,
paradicsom-

saláta

Pásztor-
tarhonya,

savanyúság

„B”
1150 Ft

Tárkonyos
szárnyas

raguleves
Lebbencsleves Gombaleves Karfiolleves Őszibarack 

krémleves

Csülökpörkölt,
sós burgonya,

savanyúság

Mézes-mustáros
csirkecombfilé,

zöldséges 
bulgur

Csirkehússal,
rakott

brokkoli

Fűszeres-
hagymás 

pulykamáj,
párolt rizs,

savanyúság

  Rántott csirke-
combfilé,

bugaci 
saláta

Napi
ajánlat
1050 Ft

Rántott 
sertésborda,

steak
burgonya,

uborkasaláta

Rántott 
sertésborda,

steak
burgonya,

uborkasaláta

Rántott 
sertésborda,

steak
burgonya,

uborkasaláta

Rántott 
sertésborda,

steak
burgonya,

uborkasaláta

Rántott 
sertésborda,

steak
burgonya,

uborkasaláta

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Roston 
jércemell,

friss balzsam-
ecetes

salátával

Roston 
jércemell,

friss balzsam-
ecetes

salátával

Roston 
jércemell,

friss balzsam-
ecetes

salátával

Roston 
jércemell,

friss balzsam-
ecetes

salátával

Roston 
jércemell,

friss balzsam-
ecetes

salátával

Újra megszólal az obsitos
„Háry, az örök Háry!” cím-
mel jelent meg Kis Pál István 
legújabb kötete, amelynek 
bemutatóját május 24-én 
stílszerűen a Garay Élmény-
pincében tartották.

Mint az a Csokonai-Illés Sán-
dor irodalomtörténésszel foly-
tatott beszélgetésből kiderült, 
a szekszárdi költőt már régtől 
foglalkoztatta a téma. Első bi-
zonysága ennek a Mikó István 
színművész zenéjével, rendezé-
sével és főszereplésével színpad-
ra állított kamaradarab, a „Háry 
vagyok, az angyalát!”, melynek 
ősbemutatója 2017 februárjá-
ban ugyancsak Szekszárdon 
volt. A sikeres produkciót fon-
tos és tanulságos előzménynek 
gondolva állt neki a verses elbe-
szélő feldolgozásnak.

Már a borító fülszövegéből 
kiderül, Kis Pál István művé-
ben az Etelköztől napjainkig 
folyton folyvást újraszülető 
mesélő „több mint egy fabu-
lás gölöncsér, vagy erényeivel 
kérkedő kiszolgált baka! Háry 
János maga a két lábon járó 
történelem, persze itt-ott ki-
csinosítva, meggavallérosítva.” 
Mint mindig, e könyvben is 
mesél, ezúttal épp a róla elne-
vezett vendéglő főpincéreként 
szórakoztatva a vendégeket, és 
persze olvasóit.

Csokonai-Illés Sándor többek 
között arra hívta fel a jelenlévők 
figyelmét, hogy a művet köny-
nyeden szórakoztató olvasmá-
nyossága ellenére érdemes akár 
többször is levenni a könyves-
polcról, mert alkotója – a Há-
ry-történetek példázatossága 
révén – fontos üzenetekkel szol-
gál figyelmes olvasóinak.

Az esten közreműködő Or-
bán György egy hangulatos 
részlet felolvasásával illuszt-
rálta az elhangzottakat, míg 
Komjáthy Tamás a színpadi 
változatból vett két dallal járult 
hozzá az ihletett hangulathoz. 
A bemutatót dedikálás és koc-
cintás követte a kedves barát, 
Dúzsi Tamás boraival, köztük 
a műben is többször emlegetett 
Kadarkával.   SZV
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Június 9-ei rejtvényünk megfejtése: Szabó Dezső, Feltámadás Makucskán
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: ifj. Bognár Cecilné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését június 20-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A Szentháromság dicsérete
Ó, Isten gazdagságának, bölcsességének és ismeretének mélysége! Mily megfog-
hatatlanok az ő ítéletei, és mily kikutathatatlanok az ő útjai! Mert „ki értette meg 
az Úr szándékát, vagy ki lett az ő tanácsadója? Vagy ki előlegezett neki, hogy vissza 
kellene fizetnie?” Bizony, őtőle, őáltala és őreá nézve van minden: övé a dicsőség 
mindörökké. Ámen.  (Róm 11,33–35)

Pál apostol legnagyobb szellemi magassá-
gokat bejáró levelének egy pontján megáll, 
és ahogy a vándor visszanéz egy magas-
latra érve a megtett útra és dalra fakad az 
eddigiek szépsége láttán, úgy kiált fel Pál és 
hálaéneket zengve csodálja Istent. „Ó, Isten 
gazdagságának, bölcsességének…” Azt hi-
szem nekünk, modern idők hívő embereinek 
is újra meg kell tanulnunk csodálni Istent. 
Egyszerűen csak gyönyörködni Őbenne. 
Nem csak kérni, nem csak megérteni akarni, 

hanem egyszerű, tökéletlen szeretetünkkel 
csak áldani Őt.

Az egyházi esztendőnek mi is „hegyma-
gaslatához” értünk. Mögöttünk áll egy félév 
ádventtől pünkösdig. De jó lenne megállni 
és térdre borulva egyszerűen csak dicsérni 
Urunkat mindazért, amit újra megmutatott 
nekünk a három nagy ünnep kapcsán!

Áldani Őt, aki az ígéreteihez hűséges Atya, 
aki az idők teljességében elküldte hozzánk, 
nekünk adta ajándékba Jézust. Áldani Őt, 

aki Fiú Isten, aki emberré lett, és önfeláldozó 
szeretetét és halál fölött is győztes erejét tárta 
fel előttünk.

És csodálni Őt, aki Szentlélek, aki Párt-
fogóként és az igazság lelkeként életünk aj-
tajánál kopogtat és kész szállást készíteni 
magának nálunk. „Ó, Isten gazdagságának, 
bölcsességének…” Áldott legyen a Szenthá-
romság egy igaz Isten!  Sefcsik Zoltán

  evangélikus lelkész

Tehetséggondozás: középiskolától az egyetemig
Tehetség Műhely – ez a kulcsz-
szava azoknak az együtt-
működéseknek, melyeket a 
tehetséggondozásban élen-
járó pécsi és szekszárdi intéz-
mények kötöttek egymással. 
A megállapodások szerint a 
felek közös programok meg-
valósításában működnek 
együtt az egyetemi és a kö-
zépiskolai tehetséggondozá-
si tevékenység összehangolá-
sa érdekében.

Együttműködési megállapodást 
kötött a héten a PTE Kultúra-
tudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar a PTE 
Gyakorló Gimnáziummal, a 
szekszárdi Garay János Gim-
náziummal és a Tolna Megyei 
Egyed Antal Honismereti Egye-
sülettel, hogy egyesítsék erőiket 
a hatékonyabb tehetséggondo-
zás jegyében.

Az együttműködés keretében 
a felek közös tehetségműhelye-
ket alakítanak ki, melyek lehe-
tőséget biztosítanak tehetséges 
középiskolás diákok számára 
az egyetem kutatási program-
jainak és diáktudományos te-
vékenységének megismerésére, 
a tudományos munkába való 
bekapcsolódásra. Arra töreked-
nek, hogy minél több közép-

iskolásnak nyíljon lehetősége 
arra, hogy egyetemi mentoraik, 
konzulenseik segítségével önál-
ló kutatást végezzenek, és ered-
ményeiket tudományos diákkö-
ri konferencián mutathassák be.

A szekszárdi kar ugyanak-
kor arra a tendenciára is re-
agálni kíván az együttműkö-
désekkel, melyet a „megfelelő 
pedagógus utánpótlásként” 

emlegettek az aláíró intéz-
ményvezetők.

Rendkívül fontos eleme lehet 
ennek az együttműködésnek 
az, hogy tehetséggondozásra 
alkalmas, tehetséges pedagó-
gusok is kikerüljenek a majda-
ni egyetemi hallgatók köréből. 
Nem titkolt törekvésünk az, 
hogy ne csupán a tehetségekre 
figyeljünk, de azokra a leendő 
pedagógusokra is, akik a tehet-
séggondozási munkában kima-
gaslót tudnak majd nyújtani” 
– mondta el prof. dr. Szécsi 
Gábor.

A PTE KPVK dékánja az ese-
mény zárásaként Turi Katalin, 
a pécsi gyakorlóintézmények 
és Heilmann Józsefné, a Garay 
János Gimnázium igazgatója, 
valamint dr. Gesztesi Enikő, a 
honismereti egyesület elnökével 
közösen írta alá a megállapodá-
sokat.   Forrás: PTE KPVK

Értesítés
szúnyoggyérítésről

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal ezúton 
értesíti a lakosságot, hogy a szek-
szárdi önkormányzat illetékességi 
területén földi és légi szúnyogy-
gyérítésre kerül sor a jövő héten.

A földi úton történő szú-
nyoggyérítés időpontja: 2019. 
június 17. napja, a napnyugta 
utáni órákban (tartaléknapok: 
2019. június 18–19.). A felhasz-
nálásra kerülő vegyszer megne-
vezése: Deltasect 1,2 ULV.

A légi szúnyoggyérítés idő-
pontja: 2019. június 21. nap-
ja, a napnyugtát megelőző 1,5 
órában (tartaléknapok: 2019. 
június 22–23.). Felhasználásra 
kerülő vegyszer megnevezése: 
Deltasect 1,2 ULV.

FIGYELEM! A készítmény 
méhekre veszélyes, ezért kérjük, 
hogy a szúnyoggyérítés ideje 
alatt a méhek bezárásáról gon-
doskodni szíveskedjenek! 

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Polgármesteri Hivatala

Közcsatornára-rákötés pályázat
Tájékoztatjuk a tisztelt lakos-
ságot, hogy Szekszárd MJV 
Önkormányzata pályázatot 
hirdet „Közcsatornára törté-
nő rákötés támogatása 2019” 
címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szek-
szárd város közigazgatási te-
rületén élő magánszemélyek, 
akiknek a belterületi lakóin-
gatlanuk előtt kiépített köz-
csatorna vezeték húzódik és 
ingatlanjuk műszakilag ráköt-
hető a hálózatra.

A vissza nem térítendő tá-
mogatást (ingatlanonként 
egyedi elbírálás alapján, de 
legfeljebb a bekerülési költség 
50%-a) a bekötővezeték mű-
szaki megvalósítására (tisztí-
tóidom elfolyó oldaláig) lehet 
felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
város honlapjáról (www.szek-
szard.hu), a Polgármesteri 
Hivatal / Ügyintézés / Elekt-

ronikus ügyintézés menüpont 
alatt. Személyesen átvehető a 
Polgármesteri Hivatal Váro-
sigazgatási és Rendészeti Osz-
tályán (207-es szoba) hétfőn 
és szerdán 8:00 és 16:00 óra 
között.

A pályázatot 2019. novem-
ber 15-ig Szekszárd város Pol-
gármesteri Hivatal Városigaz-
gatási és Rendészeti Osztályán 
személyesen, vagy postai úton 
ajánlott küldeményként lehet 
benyújtani.

Értékelési határidők: a 
2019. június 30-ig benyújtott 
pályázatokról a Gazdasági és 
Pénzügyi Bizottság 2019. au-
gusztus 31-ig, a november 15-
ig benyújtott pályázatokról pe-
dig november 30-ig dönt.

A rákötés megvalósításának 
határideje: az első fordulóban 
nyertes pályázatok esetében 
2019. október 30., a második 
fordulóban nyertes pályázatok 
esetében 2020. április 30.

 Szekszárd Megyei Jogú Város 
 Polgármesteri Hivatala

Sóvidéki barangolás
A Szekszárdi Garay János Általá-
nos Iskola 45 hetedikes tanulója 
és négy pedagógusa járt az el-
múlt hónapban – a Határtalanul 
program keretében – Erdélyben. 
Az EMMI Támogatáskezelő pá-
lyázatán nyert út során öt felejt-
hetetlen napot töltöttek Nagyvá-
radon, Kolozsváron, Segesváron, 
Székelyudvarhelyen és Aradon – 
felkeresve történelmi, irodalmi 
és kulturális emlékhelyeket.

A garays diákok megismer-
kedtek a parajdi sóbánya, a Ma-

darasi Hargita és a Medve-tó 
(képünkön) földrajzi adottsága-
ival, képződményeivel és élővi-
lágával. Ellátogattak a Székely-
szentkirályi Általános Iskolába 
és egy kötetlen beszélgetés so-
rán meséltek egymás minden-
napjairól, tanulási szokásaikról, 
hagyományaikról. Végül a szek-
szárdi diákok átadták a maguk 
készítette ajándékokat.

A Garay iskola csapat felejt-
hetetlen élményekkel gazda-
godva tért haza.   SZV

FOTÓ: GARAY ISKOLA
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Mészáros Bence kijuthat az ifjúsági játékokra
A magyar kerékpársport 
egyik nagy reménysége, a 
szekszárdi Mészáros Bence 
a közelmúltban nemzetkö-
zi egynapos versenyt nyert 
Ausztriában.

Mészáros Bence 2018 decembe-
rében írt alá a Willebrord Wil 
Vooruit csapatához. Az egyik 
legerősebb holland utánpótlás 
klub vezetősége hosszú távon 
számol a tehetséges kerekes-
sel, hisz három éves kontrak-
tust tettek a szekszárdi bringás 
elé. A 2019-es idénynek már 
egy holland edző irányításá-
val vágott neki, felkészülését 
idehaza végzi. Bence a közel-
múltban az 58. Internationales 
Kirschblütenrennen egynapos 
versenyén Ausztriában, ahol 
70,4 kilométer várt az U17-es 
korosztály versenyzőire. A táv 
végén heten érkeztek a sprintre, 
közülük a magyar kerekes bizo-
nyult a leggyorsabbnak.

Mészáros Bence öt éve kez-
dett el kerékpározni a Szek-
szárdi Kerékpáros Sportegye-
sületnél, és három évet töltött 
el Steig Gáborék klubjában. Az 
útja innen 15 évesen a fővárosba 
vezetett, ahol előbb a Tipográfi-
ához, majd a Központi Sportis-

kola versenyzője lett. A KSI első 
éves bringásaként Bence tavaly 
U17-es országos bajnoki címet 
szerzett, majd egy hollandiai 
versenyen is nyert szakaszt. Ezt 
követően kereste meg a Wil-
lebrord Wil Vooruit, és hívta el 
egy luxemburgi viadalra. Az ott 
nyújtott teljesítménye alapján, 
2018 végén aztán szerződést 
kínált neki a holland csapat, 
amelyben ott teker például a je-

lenlegi U19-es világbajnok, Ben 
Tulett is.

Bence, a Garay János Gim-
názium diákja egyelőre itthon 
edz és a klubjával egyeztetve 
indul is hazai versenyeken. Egy 
spanyolországi edzőtáborból 
hazatérve nyeregbe szállt az or-
szágos idénynyitón, a 16. Sajó 
Péter-emlékversenyen is. A 78 
km-es mezőnyverseny végén 
magyar és szerb riválisait meg-

előzve megnyerte az U17-esek 
versenyét.

Az elmúlt évek kemény 
edzései meghozták a várt ered-
ményt. Kiderült, hogy egy iga-
zi „összetett versenyzőről” van 
szó, aki sokoldalúságával segít-
heti holland csapatát (is) a jobb 
eredmények elérésében a konti-
nentális klubok alkotta nemzet-
közi versenyeken.

– A kisebb dombok feksze-
nek leginkább, amilyen például 
az idénynyitón is voltak, de egy 
hosszabb hegyre is fel tudok 
menni az elejével. A mezőny-
sprintet nem kedvelem, de egy 
kis csoportban azért ez is szo-
kott menni. Próbálok minden-
ben az átlagból kiemelkedni – 
jellemezte magát a korosztályos 
magyar bajnok.

– Szeretnék a csapatommal 
úgy szerepelni a közeljövő 
versenyein, hogy a korosztá-
lyos magyar válogatottba is 
bekerüljek, és részt vehessek 
a Bakuban sorra kerülő Euró-
pai Ifjúsági Olimpián (EJOF). 
Annak is örülnék, ha az új 
csapatom benevezne az őszi 
osztrák nemzetközi versenyre, 
a Jugendtourra – sorolta leg-
főbb idei céljait kellő Mészáros 
Bence.   B. Gy
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Szemerei ott lesz az Eb-n!
Szemerei Levente is ott lesz 
a svédországi U20-as Euró-
pa-bajnokságon! A Szekszár-
di Sportközpont atlétikai 
szakosztályának válogatottja 
a Magyar Egyetemi-Főiskolai 
Országos Atlétika Bajnok-
ságon 9:11.12 perces idővel 
az első helyen végzett 3000 
méter akadályon, így maga-
biztosan futotta meg a kon-
tinensviadal kvalifikációs 
szintidejét (9:15).

Május utolsó hétvégéjén rendez-
ték meg a fővárosban a felsőok-
tatási intézmények hallgatóinak 
országos bajnokságát, melyen 
lehetőség nyílott a svédországi 
U20-as Európa-bajnokon való 
induláshoz szükséges szintidő 
teljesítésére. Az elmúlt években 
nyújtott teljesítmény alapján 
a viadalra meghívást kapott a 
még csak most érettségiző Sze-
merei Levente is.

A szekszárdi atléta 2016-ban 
már sikeresen teljesített egy 
kvalifikációs versenyt, akkor az 
ifjúsági kontinensviadalon való 
indulásért harcolt – sikerrel. 
Szőke Gergő edző tanítványa 
szeme előtt ezúttal egy újabb 
szintidő (9:15 perc) lebegett, 
melyet úgy határoztak meg az 
idei időeredmények alapján, 
hogy azt csak mintegy 15–20 

atléta tudja teljesíteni. Levente 
nem csak magabiztosan futot-
ta meg a kvalifikációs időt, de 
9:11.12-es eredményével meg is 
nyerte a viadalt, így ismét szek-
szárdi atlétáért szoríthatunk egy 
Európa-bajnokságon.

A hátralévő időben a felkészü-
lésre, formaidőzítésre fektetik a 
hangsúlyt – tudtuk meg Szőke 
Gergő edzőtől. Leventének most 
először nyílik lehetősége magas-
lati edzőtáborozásra: Erdélyben 
2000 méter feletti magasságban 
tréningezik majd, ami a remé-
nyek szerint pozitív hatással 
lesz a teljesítményére. Edzője a 
döntőbe várja a szekszárdi fia-
talembert, de a felkészülés sike-
rességétől függően Szőke Gergő 
szerint Szemerei Levente akár 
a dobogóért is harcolhat majd 
Svédországban.   SZV

Pünkösdhétfőn, az atlétika pá-
lyán tartotta közös sportnap-
ját a Magyar Honvédség és a 
Szekszárdi Sportközpont. Akik 
kilátogattak a rendezvényre, rö-
vid bemelegítés után lefutották 
a Cooper tesztet (12 perc), ezt 
követően pedig kipróbálhatták 
magukat a gumiakadállyal és 
kúszófolyosóval nehezített ko-
moly akadálypályán. 

A több mint félszáz résztvevő 
küzdött az akadályokkal, do-
bott célba medicinlabdával és 
„kézigránáttal”, görgetett óriás-
kereket és a lajhármászás sem 
maradhatott ki a sorból – mind-
ezt időre. Azok, akik kerékpárral 
érkeztek, a BringaSuli akadályait 
is kipróbálhatták.   - rp -

Pünkösdi Sportnap

Remeklő szekszárdi váltók
Népes csapattal utazott a 
Szekszárdi Sportközpont 
atlétika szakosztálya a za-
laegerszegi Váltó Országos 
Bajnokságra. Újonc és serdü-
lő korcsoportban, különbö-
ző távokon összesen kilenc 
szekszárdi staféta indult. A 
fiatal sportolók 2018-hoz ha-
sonlóan idén is két dobogós 
hellyel utaztak haza.

A 2006-ban született fiúk 4x600 
méteres váltója (képünkön) egy 
fényesen csillogó ezüstérmet 
szerzett. A csapatban Plesz Gá-
bor kezdett remekül, majd Deli 
Bence és Arató Gergő tartotta a 
dobogós pozíciót. A befutó Gyá-
nyi Zsombor nagy hajrában, má-
sodik helyen hozta be a váltót.

A serdülők 4x800-as versenye 
is rendkívül izgalmasan alakult. 
A szekszárdi váltó végig a har-
madik helyen futott: Barna 
Tamás nagyszerű nyolcszázzal 
kezdett, Istlstekker Balázs 50 
méteresre növelte az előnyt, 
melyet Felkl Benjamin majd a 
befutó Lőrinc Mátyás – biva-
lyerős ellenfelekkel szemben – 
megőrzött.

A 4x100-as és 4x300-as csa-
patok is értékes helyezéseket 
szereztek: a 2006-os fiúk ne-
gyedikek lettek, a serdülők egy 
apró váltási hiba miatt marad-
tak le a dobogóról, de az újonc 
lányok is döntőt futottak. Szőke 
Gergő váltóit Péterbence Csilla 
és Scherer Tamás edzők egészí-
tették ki egy-egy fővel.  - rp -

Régiós Bajnokok tornáját nyert a GYKSE
A bécsi Húsvéti Tornán nyúj-
tott remek szereplés után a 
Nemzeti Bajnokságot is kivá-
ló eredménnyel zárta a szek-
szárdi Gyermek Kosárlabda 
SE fiú kadet (U16) csapata.

Négy csapat részvételével, Kis-
kunfélegyházán rendezték meg 
a közelmúltban a déli régió 
döntőjét. Az első mérkőzésen 
a GYKSE 75–65-re nyert a há-
zigazda ellen, majd a döntőben 
még ennél is fölényesebben 
verte a Nagykőrösi Sólymokat 
(89–57).

Régiós győztesként vett rész 
a szekszárdi csapat június első 
hétvégéjén a székesfehérvári 

Régiós Bajnokok Döntőjén. A 
GYKSE itt három rendkívül 
kemény, kiélezett mérkőzést 
játszott a MEAFC, a Budaörs és 

a házigazda Dávid Kornél Aka-
démia ellen.

A Juhász Gábor edző együttese 
nagy csatában legyőzte a MEAFC 

(59–46) és a Budaörs (55–51) le-
győzését követően úgy kapott ki 
3 ponttal a fehérváriaktól (81–
84), hogy öt szekszárdi játékos 
is kipontozódott és a hazaiak 46 
(!) büntetőt dobhattak. A veseség 
ellenére a Heimann, Zsók Á., Se-
bestyén, Szabó B., Erdősi, Szűcs, 
Simon, Baka, Héjjas, Léhmann, 
Zsók D., Villányi, Szabó K. ösz-
szetételű GYKSE megnyerte a 
Régiós Bajnokok Döntőjét, s ez-
zel egyúttal megszerezte az U16-
os Nemzeti Bajnokság 17. helyét. 
A döntőn a szekszárdi csapat leg-
jobb pontdobói Heimann Gergő 
(47), Zsók Áron (44), Szűcs Atti-
la (30), Sebestyén Tamás (25) és 
Erdősi Gergő (21) voltak.   SZV
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király tér 8.).

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
2019. június 18. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. 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 Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

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

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
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 Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert u. 6.).

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

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

turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

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

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

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

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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. június 19. (szerda) 18:00  
– Újvárosi templom
Gagliarda Kamarakórus évadzá-
ró hangversenye

„Szent László él. Míg él a ma-
gyar, hitét valló magyar, Törhet 
ránk bármely vész és vihar. Rá 
emlékezünk."

Köszöntőt mond: Csillagné 
Szánthó Polixéna, a Humán Bi-
zottság elnöke.

A műsorban Pietro Mascag-
ni, Dietrich Buxtehude, Reinitz 
Béla, Nagy Olivér, Halmos Lász-
ló, Bárdos Lajos, Kodály Zoltán 

művei mellett zsoltár feldolgozá-
sok és spirituálék hallhatók.

Közreműködik: Koch Ádám 
(ének, ütős hangszer), Müller Já-
nos (zongora, orgona), Ocsovay 
Damján (ütős hangszer), Tóth 
Mónika (ének). Művészeti veze-
tő, karnagy: dr. Szabó Szabolcs. 
A belépés díjtalan.

2019. június 28. (péntek) 16:00  
– Rendezvényterem
Egy dal csak az élet

Jubileumi magyarnóta műsor 
Ódor Vera vendégeivel. Vendég 

énekesek: Boris Sándor, Bodrogi 
Zsuzsa, Gombos Maja, Hlaváts 
László, Hosszú Marika, Németi 
Pál, Szellő Sándor, Szily Lajos. 
Közreműködnek: a Szekszárdi 
Magyarnóta Klub szólistái és 
kórusa (Baksai Ferenc, Barkóczi 
Erzsébet, Fritz Anna, Jakab Lász-
lóné, Lendvai Klára, Soós József, 
Szabó Tamás, Végh Imre). Kísér: 
HAKME cigányzenekara Berki 
László prímás vezetésével. 

Jegyárak: 1.500,- Ft és 2.000,- Ft.

AGÓRA MOZI
Június 16., vasárnap  
15:00 |  Egy kutya négy útja
17:00 |  Éretlenségi
19:30 |  X-Men: Sötét Főnix

Június 17., hétfő  
– június 19., szerda

17:00 |  Éretlenségi
19:30 |  X-Men: Sötét Főnix

Június 20., csütörtök  
– június 22., szombat
15:00 |  Egy kutya négy útja
17:00 |  Men in Black – Sötét 

zsaruk a Föld körül
19:30 |  Rocketman

MEGEMLÉKEZÉS
„Ez a nap az emlékezés napja,

Érted imádkozunk halkan, zokogva.
Egy célod volt, a családodért élni,

Ezt a halál tudta csak széttépni.
Elmúlt harminc fájó év, már nem látunk többé,

Könnyes szemmel az égbe súgjuk, hiányzol örökké.
Felnézünk az égre, ott látunk egy fénylő csillagot,

Szívünket fájdalom szorítja: Tata, ugye Te vagy ott?
Ott ragyogsz fent és vigyázol ránk,

Úgy hiányzol nekünk, Szarvas Tatánk!”

Soha el nem múló fájdalommal emlékezünk arra 
a szomorú napra, mikor

SZARVAS FERENC
30 éve örökre itt hagyott bennünket.

Lelki üdvéért engesztelő szentmisét 2019. június 23-án, Úrnapján 
vasárnap reggel fél nyolckor mutatunk be

a Szekszárd-Újvárosi templomban.

Szerető felesége Mária, lánya Edit, veje János,
unokái Írisz és Ivett és unokaveje András (04355)

MEGHÍVÓ
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán
Református Együttes tisztelettel és szeretettel meghívja
Önt, családját, barátait, ismerőseit 2019. június 16-án (vasárnap)
17:00 órakor kezdődő 25 éves jubileumi évadzáró hangversenyére
a szekszárdi evangélikus templomba.

Áhítat: Rácz József, a Tolnai Református Egyházmegye esperese 
Köszöntés: Ács Rezső, Szekszárd Megyei Jogú Város polgármestere és 
Kertész Attila, Liszt-díjas karnagy, a Magyar Kodály Társaság elnöke.

Közreműködők: Árki Inez (szoprán), Varga Tiborné (alt), Tillai Csilla 
(szoprán), Lemle Zoltán (tenor), Lozsányi Tamás (orgonaművész),  
Eozin Vonósnégyes (Pécs), Németh Judit (előadóművész, az evangéli-
kus egyház felügyelője), Szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola Rézfúvós 
Kvintettje (Kovács Zsolt, Szily Lajos).

Az együttes karnagya: Naszladi Judit

Mindenkit szeretettel hívunk és várunk!

„Dicsérjétek az Urat! 
Milyen jó Istenünkről énekelni.” 

(Zsolt 147,1)  

Adományozás
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
HASZNÁLTRUHA ADOMÁ-
NYOZÁST TART.

Helye: 7100 Szekszárd Dózsa 
György u. 1.

Ideje: 2019. június 17 (hétfő) 
08:00 – 09:00 óráig.

2019. évi tagdíj befizetésére is 
lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat 
és minden rászorulót.

Diabetes előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Diabe-
tesesek Egyesülete nyári szünet 
előtti utolsó összejövetele 2019. 
június 25-én 13:30 órakor kez-
dődik a Kórház Lila épületében. 

Pleck Nikolett dietetikus 
előadásának címe: Hogyan fo-
gyjunk cukorbetegen? 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

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
(04349)

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a mun-
ka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény alapján pá-
lyázatot hirdet a Polgármesteri 
Hivatal Városfejlesztési és Üze-

meltetési Igazgatóság, Városfej-
lesztési és Üzemeltetési Osztály 
Zöldfelület-karbantartó cso-
portjába, zöldfelület-karban-
tartó munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Közügyek/Állás menüpont-
ban tekinthető meg.
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• Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
• Laktózérzékenység

geneti kai szűrése

Vérvétel akár beutaló és sorban állás nélkül! | Vállalom gyermekek és felnőtt ek vérvételét!

• Inzulinrezisztencia 
vizsgálati  csomag

• Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor

• Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási

csomagok
• PSA-szűrés

| NYITVA TARTÁS | H., Sz., P. • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS |

mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

 Biró Aranka Vérvételi Pont Vezető (04357)

A PSN Építőipari Kft. ÉPÍTÉSVEZETŐT keres.

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

(04362)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(04347)

(04356)

Unod a banánt? Változásra vágysz?
Nézz be hozzánk hétvégén!

Gospel Centrum
istentiszteletek

Baráti légkör – fiatalos előadásmód! 
Vasárnaponként 16:00 órától

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 26.

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!

(04352)

(04360)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.

Nyitva tartás: H–P. 08:00 – 16:00 óráig
Telefon: +36–74/319–593

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

SCHOLL – BERKEMANN
Szandálok, papucsok
széles választékban!

Jelentkezés:
+36 70/428 9200

Csehországi építőipari cég, berlini munka-
végzéssel, hosszú távú lakásfelújítás céljából 
azonnali kezdéssel munkatársakat keres:

• vízvezeték szerelő (20 fő),
• villanyszerelő.
Elvárás: precizitás, igényes munka, önálló 
munkavégzés, német nyelvtudás, szakmai 
bizonyítvány előny, de nem feltétel!
Komplett, összeszokott, felújító csapatot is 
szívesen látunk!

Munkavégzés heti 5 nap, napi 8 óra. 40 órás 
bejelentett munkarend (túlóra lehetőséggel).
Szállás: lakásokban biztosított!

Fizetés: nettó 2000 euro
igény esetén heti / 2 heti 
vagy havi kifizetés.

(04361)


