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→ 5. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Hősök Napja
Május 31-én, vasárnap Szek-
szárdon hagyományosan az I. 
és a II. világháborús emlékmű-
nél tartották a magyar hősök 
emlékünnepét. A koszorúzás-
sal egybekötött kegyeleti meg-
emlékezésen Gyurkovics János 
mondott emlékező beszédet.
 → 2. oldal

Trianon 100
Június 4-én délután, pár perc-
cel fél öt után megkondultak a 
harangok Szekszárdon is. Ép-
pen úgy, mint 100 évvel ezelőtt 
ezen a napon, amikor egy Pá-
rizs melletti kastélyban aláírták 
a történelmi Magyarországot 
szétdaraboló békediktátumot.
 → 3. oldal

Térzene
Sarok-koncertek, Szekszárdi 
Szabadtéri Kultúrpercek. Soro-
zatok, amelyek a járványhelyzet 
idején és annak enyhülését kö-
vetően is összehozza a (fúvós) 
zenekarokat és a hálás közönsé-
get. A múlt szombaton az Alis-
ca Brass Band muzsikált.
 → 6. oldal

Nyitott pincék
Az idén tizenöt borászat rész-
vételével tartották meg a nyi-
tott pince napokat a pünkösdi 
hosszú hétvégén. A koronaví-
rus-járvány miatt a vendégek a 
szokásostól eltérően csak előze-
tes bejelentkezés alapján vehet-
tek részt a rendezvényen.
 → 7. oldal
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„Nincs értelmes harc ember és ember között”
Május 31-én, vasárnap Szek-
szárdon immár hagyományo-
san az I. és a II. világháborús 
emlékműnél tartották a ma-
gyar hősök emlékünnepét.

A koszorúzással egybekötött 
kegyeleti megemlékezésen 
Gyurkovics János mondott em-
lékező beszédet. Az alpolgár-
mester Radnóti Miklóst idézve 
úgy említette hazánkat, mint 
„lángoktól ölelt kis ország”. A 
szónok szerint ez a megállapítás 
nem csak a második világhábo-
rú poklában égő Magyarország-
ra, de a mindenkori magyar 
honra érvényes.

„Mert a magyar történelem a 
honfoglalás óta volt háborúktól 
terhes. Ahol pedig háború van, 
ott áldozat is, és évszázadok küz-
delmeiben honfitársaink százez-
rei pusztultak el a harctereken. 
Egyetlen közösség fonta őket 
egybe: a magyar földért hullatták 
vérüket. A magyar haza megvé-
dése volt a céljuk. Az, hogy az itt 
élők szabadságban, független-
ségben élhessenek” – fogalma-
zott az alpolgármester.

Gyurkovics János szerint, az ő 
áldozatuknak köszönhető, hogy 
„ma itt állhatunk, magyarul be-
szélhetünk és gondolkodhatunk, 

hogy ma szabadságban élhe-
tünk”. Az alpolgármester hoz-
zátette, azokról az ártatlanokról 
– gyerekekről és idősekről, lá-
nyokról és fiúkról, szülőkről és 
nagyszülőkről – sem feledkezhe-
tünk el, akik úgy váltak a hábo-

rúk, az erőszak áldozataivá, hogy 
fegyvert sem fogtak. Az ő már-
tíromságuk a bizonyság: nincs 
értelmes háború, nincs értelmes 
harc ember és ember között.

„Május utolsó vasárnapja van. 
A Magyar Hősök emlékünnepe. 
Hajtsuk meg fejünket!” – zárta 
gondolatait az alpolgármester.

Az emlékező beszédet kö-
vetően Gyurkó Donát Sámuel 
metodista lelkész a 33. zsoltár 
sorait idézte, majd elmondta: 
Jézus együtt szenvedett a hábo-
rúkban megnyomorítottakkal, 
a holokauszt idején meghur-
colt zsidókkal és a Trianon által 
megsebzett magyarokkal. „A 
hősök lelkülete, az erő és szép-
ség, minden, ami előtt érdemes 

leborulni, Istentől származik” – 
fogalmazott a lelkész.

Gyurkó Donát Sámuel hozzá-
tette, nem háborúkban és fegy-
verekben kell bíznunk, hanem az 
Úr beszédében, mert az tart meg 
minket, az tartja meg a nemze-
tet. Az I. világháborús emlék-
műre utalva emlékeztetett, ez a 
bajtársi lelkület is Istentől van.

Az ünnepségen részt vevő 
mintegy félszáz megemlékező 
előbb az I., majd a II. világhá-
borús emlékműnél helyezte el 
a hála és emlékezés virágait. 
Közreműködött Orbán György 
és Hőninger Balázs, valamint a 
Magyar Nemzetőrség Országos 
Szövetségének Katonai Hagyo-
mányőrző Tagozata és a Hon-
véd Hagyományőrző Egyesület 
Szekszárdi Szervezete.   - fl -

NÉVNAP–TÁR
Június 7. (vasárnap) – Róbert, Roberta, Robin
Róbert:  német eredetű; jelentése: fényes hírnév. 
Roberta: német-latin eredetű; jelentése: fényes hírnév. 
Robin: a germán Hrodebert, Rodebert nevekből kialakult, jelentése: dicső-
ség, hírnév + fényes, híres.
Június 8. (hétfő) – Medárd, Zaránd
Medárd: német eredetű; jelentése: hatalmas + erős.
Zaránd: magyar eredetű; jelentése: arany.
Június 9. (kedd) – Félix, Annabella
Félix: latin eredetű; jelentése: boldog.
Annabella: latin-angol-skót eredetű; jelentése: szeretetreméltó.
Június 10. (szerda) – Margit, Gréta
Margit: görög-magyar eredetű; jelentése: a tenger leánya vagy a világosság 
gyermeke.
Gréta: babilóniai-görög-német-magyar eredetű; jelentése: tenger leánya 
vagy a világosság gyermeke.
Június 11. (csütörtök) – Barnabás, Barna
Barnabás: arámi-héber eredetű; jelentése: a vigasztalás fia.
Barna: arámi-héber eredetű, jelentése: vigasztalás fia, a prófétai igéret fia. 
Június 12. (péntek) – Villő
Villő: magyar-szláv eredetű, jelentése: egy tavaszköszöntő népi szokásból  
(villőzés) eredő név; lomb; tündér.
Június 13. (szombat) – Antal, Anett
Antal: latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.
Anett: héber-francia eredetű; jelentése: kellem, báj, kecsesség.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 7.
(vasárnap)

Június 8.
(hétfő)

Június 9.
(kedd)

Június 10.
(szerda)

Június 11.
(csütörtök)

Június 12.
(péntek)

Június 13.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard
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max. 27o , min. 16o

zivatar | kb. 5 mm eső | hideg-
front
max. 26o , min. 17o

zápor | elszórtan zivatarok
max. 24o , min. 15o

erősen felhős
max. 26o , min. 16o

közepesen felhős
max. 27o , min. 17o

zivatar
max. 28o , min. 17o

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 25o , min. 15o
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A nemzeti összetartozást hirdették a zúgó harangok
Június 4-én délután, pár perc-
cel fél öt után megkondultak 
a harangok Szekszárdon is. 
Éppen úgy, mint 100 évvel 
ezelőtt ezen a napon, ami-
kor egy Párizs melletti kas-
télyban aláírták a történelmi 
Magyarországot területileg 
és etnikailag is szétdaraboló 
békediktátumot.

Az 1920. június 4-én Trianon-
ban aláírt békediktátum száza-
dik évfordulójára emlékezve az 
Országgyűlés a nemzeti össze-
tartozás évének nyilvánította 
2020-at. A kerek évfordulón a 
Kárpát-medence minden szeg-
letében megemlékezéseket tar-
tottak, ahol magyarok élnek.

Így történt ez Szekszárdon is, 
ahol a Béla király téri Ország-
zászlónál tartottak koszorúzás-
sal és gyertyagyújtással egybe-
kötött városi megemlékezést. A 
Himnusz és a Székely himnusz 
elhangzását követően Sefcsik 
Zoltán idézte Jeremiás próféta 
könyvének 29 fejezetét: „Fá-
radozzatok annak a városnak 
békességén, ahová fogságba 
vitettelek benneteket, és imád-
kozzatok érte az Úrhoz, mert 
annak békességétől függ a ti bé-
kességetek is!”

Az evangélikus lelkész el-
mondta, a trianoni határok által 
száz éve szétszakított magyar-
ságot sok-sok szál köti össze. 
Beszédében Sefcsik Zoltán ezek 
közül kettőt, a magyar nyelvet 
és a keresztény kultúrát emel-
te ki. A nemzeti összetartozás 

napján – párhuzamot vonva a 
bibliai üzenettel – hangsúlyoz-
ta, a mindenkori hazánkfiainak 
ott, abban a városban kell fele-
lősséggel viseltetniük önmagu-
kért, közösségükért és az egész 
magyarságért, ahová az isteni 
gondviselés vezette őket.

A folytatásban Sipos Eszter, a 
Magyarországi Német Színház 
művésze Juhász Gyula: Proló-
gus szól című versét szavalta, 
majd a „Hiszek egy hazában” 
kezdetű hitvallás elhangzását 
követően az önkormányzat, a 
politikai pártok és civil szerve-
zetek képviselői helyezték el az 
emlékezés koszorúit és mécse-
seit az Országzászló talapzatá-
nál. A megemlékezést a Szózat 
zárta.

A városi emlékünnep folyta-
tásaként, 11:00 órától a Babits 
Mihály Kulturális Központ kö-
zösségi oldalán és a Tolnatáj 
Televízióban hallgathattuk meg 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere emlékező beszédét.

„A harang zúgása üzen, fi-
gyelmeztet, örömre vagy csen-
des főhajtásra késztet, de jelzi 
az élet fordulópontjait is, hisz 
ott van a születésnél és ott az el-
múlásnál. Száz éve, 1920. június 
4-én Magyarországot egyetlen 
hatalmas harangzúgás töltötte 
be: az égig hatoló zengés egy 
nemzet gyászát hirdette” – fo-
galmazott a városvezető. 

Ács Rezső emlékeztetett, ha-
zánk ezen a délutánon elveszí-
tette területének kétharmadát, 
iparának 38, nemzeti jövedel-
mének 67 százalékát. A legna-

gyobb tragédia azonban az volt, 
hogy több mint három millió 
honfitársunk rekedt az ország-
határon kívül.

A polgármester szerint egy 
nemzet jóval több, mint gaz-
dasági közösség. Egy nemzetet 
elsősorban identitása, közös 
múltja tartja össze. Egy nemzet 
számára a kultúra a létezés alap-
ja, a megmaradás garanciája. Ez 
látszott elpusztulni azon a száz 
évvel ezelőtti délutánon…

„S hogy ez mégsem történt 
meg, az jelzi igazán azt az erőt, 
amely egy nemzetben rejlik. 
Mert Kassától Csíkszeredáig, 
Szabadkától Ungvárig, Eszéktől 
Érsekújvárig él a magyar kultú-
ra, él a magyar nyelv, élnek ha-
gyományaink és élnek a magya-
rok” – hangsúlyozta Ács Rezső.

A városvezető szerint „a jo-
gaiért máig küzdeni kénysze-
rülő, határainkon kívül rekedt 
magyarság” mára ugyan élő 
kapcsolatot ápolhat az anyaor-
szággal, az a száz évvel ezelőtti 
nap örökös figyelmezetésként 

áll előttünk. Soha nem hagyhat-
juk, hogy bármely nagyhatalom 
„maga alá gyűrje” hazánkat, 
hogy bárki a nemzet érdeke elé 
helyezze saját gazdasági-poli-
tikai érdekét, hogy határain-
kon túl élő honfitársaink vagy 
országunk nemzetiségei ellen 
uszítson.

„Mert egy nemzet vagyunk: 
közös múlttal, közös kultúrával, 
közös hagyományokkal. És kö-
zösen kell őriznünk a harang-
szót, hiszen az őriz meg minket 
is” – zárta gondolatait Ács Rezső.

A polgármester emlékező 
beszédét követően a Magyaror-
szági Német Színház művészei, 
Lotz Katalin, Sipos Eszter és 
Boglári Tamás, valamint Ru-
bányi Anita és Orbán György 
előadóművészek tolmácsolá-
sában hallhattunk összeállítást 
a korszak alkotóinak, politiku-
sainak, történészeinek 1918 és 
1926 között születetett írásai-
ból. A válogatást Kuntler Edit 
készítette.

Délután a Kálvin téren a hő-
sök táblájánál gyúltak mécse-
sek, majd röviddel fél öt után 
száz másodperces harangszó 
emlékeztetett a 100 évvel ez-
előtt történtekre. Az igehirde-
tés résztvevői a Trianon előtti 
állapotokat ábrázoló térképen 
bejelölhették származási he-
lyüket. A Tolna Megyei Illyés 
Gyula könyvtárban a délelőtt 
elhangzott irodalmi összeállítás 
bővített változatát hallgathatták 
meg az érdeklődők színészek és 
szekszárdi előadóművészek tol-
mácsolásában.   SZV
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Gyermeknap: játék és muzsika a Csurgó zenekarral
Két és fél hónapnyi távollét 
után találkozott újra zene-
kar és közönsége: a Csurgó 
zenekar május 31-én, három 
helyszínen is műsort adott 
Szekszárdon a Gyermeknap 
alkalmából.

Még az őszt idéző időjárás sem 
tudta elrontani a hangulatot a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont szervezésében fellépő, 
rendkívül népszerű Csurgó ze-
nekar gyermeknapi koncertjein. 
A város három pontján (Ener-
giapark, Béri Balogh Ádám utca, 
Zöldkert utca) zenélt a Siklósi 
Krisztián vezette csapat, amely 
műsora összeállításánál ezúttal 
arra is figyelt, hogy a jelenlévők 
– igen sokan voltak – betart(has)
sák a kellő távolságot egymástól.

Kimondottan olyan játékokkal 
készültünk, amelyekkel a gyere-
kek egyedül, illetve a családokat 
együtt mozgattuk meg – mond-
ta el lapunk érdeklődésére a ze-
nekarvezető. Siklósi Krisztián 

hozzátette, ilyen volt a „Cecca, 
a tornászó macska” és a „Sűrű 
erdőcske” is. A Csurgó zenekar 
interaktív koncertjei a dal és já-
ték egységére épülnek, melyben 
a zene segíti a játék megélését.

Miként a szív ad ritmust az 
életnek, számunkra ezt nyújtja 
a zene – vallja Siklósi Krisztián. 
A zenepedagógus végzettségű 
előadóművész tudatosan fej-
leszti a gyermekeket, mert a fia-
talok zenei nevelését nem lehet 
elég korán kezdeni.

A zenekarvezető elárulta, a 
Csurgó is nehezen élte meg a 
járványhelyzetet. Egyrészt már-
cius 16. óta nem találkozhattak 
közönségükkel, nem játszhat-
tak, nevethettek együtt a gyere-
kekkel, másfelől kiderült, hogy 
válságban az elsők között van a 
kultúra, amit félre lehet tenni…

A Siklósi Krisztián (ének), 
Barta Balázs (gitár), Szabó Máté 
(hegedű), Maráz Nándor (do-
bok) és Szűts Huba Ákos (nagy-
bőgő, basszusgitár) összetételű 

zenekar életében termékeny 
időszak volt az elmúlt két hó-
nap. Borbuly, a törpe című szá-
mukhoz karantén-videoklipet 
forgattak, de YouTube csator-
nájukon debütált a Zebra című 
nótájuk is. A jól ismert „Cecca, 
a tornászó macska” című daluk-
hoz animációs klip készül, vala-
mikor június végén mutatják be.

S hogy mikor láthatjuk újra 
színpadon a Csurgót? Az el-
múlt időszakban 40 (!) fellé-
pése maradt el a zenekarnak, 
és augusztus közepéig minden 
felkérésüket visszamondták. A 
csapat nagyon készül a 25 éves, 
jubileumi koncertjére. Siklósi 
Krisztián reméli, az ősz folya-
mán – talán éppen a szüreti 
napok keretében – sikerül szín-
padra állniuk. Egy biztos pont 
a naptárban: december 11-én 
tartják karácsonyi koncertjüket 
a Babitsban, Gryllus Vilmossal. 
Addig is minden infót a közös-
ségi oldalukon osztanak meg 
közönségükkel.  - fl -

(05327)
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Sarok-koncertek, Szekszár-
di Szabadtéri Kultúrpercek. 
Sorozatok, amelyek a jár-
ványhelyzet idején és annak 
enyhülését követően is ösz-
szehozza a (fúvós) zenekaro-
kat és a hálás közönséget.

Április óta nem telik el úgy hét 
Szekszárdon, hogy a város va-
lamely forgalmas, vagy sűrűn 
lakott „szegletében” ne tűnne 
fel időről időre valamely helyi, 
vagy környékbeli együttes, hogy 
zenével vagy tánccal szórakoz-
tassa a kulturális élményekre 
éhes publikumot.

Szabadtéri fúvós zenei fellépé-
sek voltak városszerte május 30-
án: délelőtt az Alisca Brass Band, 
délután a Filharmónia Rézfúvós 
Együttes muzsikált. A városi 
rendezvények állandó fellépője, 
az Alisca Brass Band a pünkös-
di fesztiválon is színpadra állt 

volna, ám annak kényszerű tör-
lése nyomán egy kis térzenére 
vállalkoztak. Merthogy mind-
nyájuknak hiányzott a zenélés. 
Meg amúgy is, a muzsika nem 
öncélú: a lényeg, hogy örömet 
szerezzenek a hallgatóságnak. 
A Garay téri koncertjükön sváb 
fúvószene, musical, popsláger és 
filmzene is felhangzott.

Szerda délután a felhőszaka-
dás sem riasztotta el a Babits 
Mihály Kulturális Központ előtt 
muzsikáló Medinai Tamburaze-
nekar közönségét (képünkön), s 
a térzene e hétvégén is folytató-
dik. A Csobogó együttes szom-
baton 10:00 és 18:00 óra között, 
hét helyszínen muzsikál a város-
ban, a Kéméndi Trió ugyanezen 
a napon 16:00 órától a Garay té-
ren zenél, vasárnap pedig a Szent 
Efrém Férfikar ad koncertet a 
Luther térnél (16:15) és a Béla 
király téren (17:15). SZV

FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓ: KISS ALBERT

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

Telefon: 74/511-808 (05324)

Szemüvegek szakszerű készítése Szemüvegek szakszerű készítése 
és javítása.és javítása.

„ISTENISMERET” (WOLF JÓZSEF)
Online: youtube.com 

istenismeret/wolf címszó
Személyesen: vasárnaponként 16:00 órától

Gospel Centrum Rendezvényközpont
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 26.

(05317)

Társasházak zajvédelme
Szekszárd város önkormányzata 
közgyűlése 2011 márciusában 
alkotta a zajvédelemről szóló 
rendeletét. Lapunk május 31-i 
számában idéztük a rendelet 
egyes részleteit, azokra az idő-
szakokra fókuszálva, amelyek-
ben zajt keltő tevékenység nem 
végezhető.

A rendelet általánosságban 
kimondja, hogy „a lakóépü-
letben napszaktól függetlenül 
tartózkodni kell minden, a má-
sok nyugalmát indokolatlanul 
zavaró zajos magatartástól és 
tevékenységtől”. Egy olvasónk 
azonban felhívta a figyelmün-

ket, hogy a társasházakra külön 
cikkely vonatkozik. Most ezt, a 
rendeletet 7. pontját idézzük:

„Társasházban az épületen 
belüli építési-, bontási-, szere-
lési tevékenység esetén a tár-
sasházközösség a szervezeti-és 
működési szabályzatban és a 
házirendben maga határozza 
meg az ingatlantulajdonosokra 
irányadó rendelkezéseket azzal, 
hogy ezek nem lehetnek ellen-
tétesek az építésre, illetőleg zaj-
szint határértékre a lakóépüle-
tek tekintetében irányadó külön 
jogszabályok rendelkezéseivel.”   
 SZV

Domborművet avattak
Domborművet avattak a 
trianoni békediktátum alá-
írásának 100. évfordulóján, 
csütörtökön a Szekszárdi SZC 
Ady Endre Szakképző Iskolája 
és Kollégiuma udvarán.

A nemzeti összetartozás napján 
megtartott ünnepségen köszön-
tő beszédében Juhász Gábor 
igazgató elmondta, az évfordu-
lón ünnepségsorozatot indítot-
tak az intézményben. Kiemelte, 
a sorozat motivációját az össze-
tartozás érzése szolgáltatta. Az 
ünnepségsorozat záróeseménye 
és egyben csúcspontja a dom-
bormű felavatása – fogalmazott 
az igazgató, aki megköszönte 
Orbánné Tolnai Zsuzsannának, 
az iskola történelemtanárának a 
sorozat életre hívását.

Orbánné Tolnai Zsuzsanna 
arról szólt, hogy a békediktátum 
maradandó sebeket hagyott a 
Kárpát-medencében. 1920. jú-
nius 4-én nemcsak történelmi 
városainkat vesztettük el, de a 
nemzet is szétszakadt. Három-
millió magyar rekedt az új ha-
tárokon kívül és az elmúlt egy 
évszázadban arra kárhoztattak, 
hogy többnyire ellenszélben 
védjék, őrizzék kultúrájukat.

A fából készült domborművet, 
mely egy megtépett zászlót tartó 
nőalakot ábrázol, az alkotó, Ki-
rály László, az iskola tanára és 
Dömötör Csaba, a Szekszárdi 
Szakképzési Centrum kancel-
lárja avatta fel. Közreműködött 
Tóbiás Györgyi, az iskola tanára, 
továbbá Balogh Máté, az intéz-
mény volt diákja. S. V.

Szabadtéren zenéltekSzabadtéren zenéltek
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Nyitott pincék: szép számú vendég, jó hangulat
Jó hangulatban, szép számú 
vendég részvételével tartot-
ták meg a pünkösdi nyitott 
pince napokat Szekszárdon – 
számoltak be a megkérdezett 
borászatok.

Az idén tizenöt borászat rész-
vételével tartották meg a nyi-
tott pince napokat a pünkösdi 
hosszú hétvégén. A koronaví-
rus-járvány miatt a vendégek a 
szokásostól eltérően csak előze-
tes bejelentkezés alapján vehet-
tek részt a rendezvényen, hogy 
limitálják az egy időben egy 
helyszínen tartózkodók számát.

A Heimann Családi Birtokon 
egyszerre százan tartózkodhat-
tak a borkóstolón – mondta el 
ifj. Heimann Zoltán. Hozzátette, 
összesen több mint fél ezren ke-
resték fel a pincészetet, ami ki-
váló. A borász úgy tapasztalta, 
hogy az idén több volt a fiatal 
vendég, mint az ezt megelőző 
években. Kiemelte, ők nyitot-
tak az újdonságra, sőt keresik 
is azokat. Mint tudatta, nagy 
sikert arattak az új Heimann & 
Fiai elnevezésű termékcsalád 
tagjai, amelyek szekszárdi faj-
ták, kadarka és kékfrankos fel-
használásával készülnek.

Ifj. Heimann Zoltán elmond-
ta, a bezártság után az emberek 
keresik a kikapcsolódási lehe-
tőséget, ezért a nyáron további 
rendezvényeket, többek között 
birtoktúrát, kertmozit és jazz 
koncertet is szerveznek.

A Sárosdi Pincénél ötven fő-
ben limitálták a rendezvényen 

egy időben résztvevők számát. 
Szombattól hétfőig összesen 
mintegy kétszázan keretesték 
fel a nyitott pincét – tájékozta-
tott Sárosdi Judit. A vendégek 
életkora változatos volt, a 25 

évestől egészen a 60 év felettie-
kig voltak résztvevők. A borkós-
tolóra nemcsak Szekszárdról, 
de többek között a fővárosból, 
Veszprémből, Szombathely-

ről és Debrecenből is érkeztek. 
Sárosdi Judit azt is elmondta, 
hogy a vendégek körében nép-
szerű volt a pincetúra, fokozott 
érdeklődést mutattak a borok 
készítésének mikéntje iránt.

Megosztotta, sokkal tervez-
hetőbbé vált így a rendezvény, 
hogy a vendégek csak előzetes 
bejelentkezés alapján vehettek 
részt a borkóstolón. Hozzátet-

te, így több időt tudtak tölteni 
a vendégekkel, akik számára 
kiemelten fontos a személyes 
találkozás a borok készítőivel.

A Schieber Pincészet pén-
tektől vasárnapig várta a láto-
gatókat, akik összesen mint-
egy háromszázan keresték fel 
a borászatot – tudtuk meg 
Schieber-Horváth Anitától. 
Hozzátette, a legtöbben vasár-
nap jártak a pincészetnél. Mint 
elmondta, a szombati jó időben 
szépen fogytak a boros külön-
legességek is, mint például a 
sauvignon blanc, illetve fruska 
rozé, valamint bodzaszörp és 
szóda felhasználásával készült 
borkoktél. Kiemelte, a vendégek 
nagy érdeklődést mutattak a 
Tabu és Patina családba tartozó 
prémium vörösborok iránt is. 

Schieber-Horváth Anita sze-
rint érezni lehetett, hogy az 
ország minden tájáról érkezett 
emberek várták már, hogy végre 
kimozdulhassanak. A résztvevők 
a borok kóstolásán túl kíváncsiak 
voltak a termőhelyre és a készítés 
mikéntjére is. Mint mondta, szá-
mukra is fontos volt a találkozás 
a fogyasztókkal, akiknek vissza-
jelzései is hiányoztak. Hozzátet-
te, az előzetes bejelentkezésnek 
köszönhetően minőségi időt 
tudtak eltölteni vendégeikkel.

Véleménye szerint a karan-
tén után több programra lenne 
szükség, ezért már gondolkod-
nak azon, hogy a nyáron egy 
akár több estéből álló rendez-
vénysorozatot is szerveznek. 

 S. V.
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Válassza a kényelmet és Válassza a kényelmet és felejtse el a sorban állást!felejtse el a sorban állást!
Nyisson Nyisson DíjnetDíjnet fiókot és regisztráljon fiókot és regisztráljon

a víz- és csatornamű szolgáltatók között a víz- és csatornamű szolgáltatók között 
az az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.-nél!-nél!

Fizesse vízdíjszámláit online ésFizesse vízdíjszámláit online és
mi megjutalmazzuk mi megjutalmazzuk 500,- forintos jóváírással500,- forintos jóváírással

és választhatja a havi számlázást is!és választhatja a havi számlázást is!

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
Telefonos ügyfélszolgálat: 74/999–150Telefonos ügyfélszolgálat: 74/999–150

E-mail: ugyfelszekszard@erovzrt.huE-mail: ugyfelszekszard@erovzrt.hu
Web: www.erovzrt.huWeb: www.erovzrt.hu

(05329)

ANHUR TEMETKEZÉSANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(05328)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05337)

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(05326)

Ruhaosztás
A Szent Erzsébet Caritas Alapít-
vány június 3. és 30. között, hét-
főtől péntekig 8:00 és 10:00 óra 
között ruhaosztást tart a Munkácsy 
u. 7./A szám alatti karitászházban. 
Maszk használata kötelező, kézfer-
tőtlenítőről a karitász gondoskodik.
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Május 31-ei rejtvényünk megfejtése: Clint Eastwood, Millió dolláros bébi.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Földesi Gyöngyi. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését június 11-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A következő történetet már biztos 
sokszor hallottuk: Szent Ágoston a 
tenger partján sétált, amikor egy 
kisgyermekre lett figyelmes, aki 
egy kis kagylóval merte a tenger 
vizét egy piciny gödörbe. A szent 
megkérdezte: mit csinálsz? A tenger 
vizét merítem át ebbe a kis lyuk-
ba – jött a válasz. Az lehetetlen, 
mondta Ágoston. A kisfiú így fe-
lelt: hamarabb átmerítem az egész 
tengert ebbe a kis gödörbe, mint te 
megérted a Szentháromság titkát.

Szentháromság vasárnapja 
van. Egy az Isten, mégis Három 
személy. Atya, Fiú, Szentlélek azt 
jelenti, hogy háromszor is ugyan-
az az egy Isten! Az elme rögtön 

fennakad, hogy ha az Isten egy, 
akkor hogyan lehet mégis három. 
Ha pedig három, akkor meg miért 
lehet egy? Sok módon, képekkel, 
hasonlatokkal próbálták már ezt 
érthetőbbé tenni.

Sokan azt mondották: gondol-
junk a vízre. Akár víz, akár gőz, 
akár jég alakjában vizsgáljuk – te-
hát egymástól három igazán kü-
lönböző „megnyilatkozási” formá-
ban – a lényegen ez semmit sem 
változtat, az mindenképpen víz 
marad. Ezek a képek és minden 
más hasonlat nem magyarázza 
meg előttünk Isten lényének és lé-
tének a titkát, inkább csak rámu-
tat magára a titokra.

A Szentháromság szó nem for-
dul elő a Bibliában, de a lényeg 
annál inkább. A Szentháromság 
szóval elsősorban is azt a hitün-
ket valljuk meg, hogy Isten nem 
valami, hanem Valaki, tehát nem 
a gondviselés, hanem a Gondvise-
lő, nem az örökkévalóság, hanem 
az Örökkévaló, nem a halhatat-
lanság, hanem az egyedül Halha-
tatlan. Nem a világot fenntartó 
természeti törvény, hanem annak 
alkotója, nem az erkölcsi világ-
rend, hanem annak ura.

Az Atya, Fiú, Szentlélek hár-
masa Isten lényének mérhetetlen 
gazdagságát, végtelenségét, mégis 
önmagában való teljességét érzé-
kelteti, amit szavakkal egyszerűen 
nem lehet kifejezni, amit emberi 

értelemmel nem lehet felfogni. A 
Szentháromság az egy Istenben 
éppen annak a „körülírása”, hogy 
Ő fölötte áll minden emberi gon-
dolatnak és elképzelésnek.

Igazán megismerni Istent nem 
a Róla való beszélgetéssel, hanem 
a Vele való személyes életközös-
ségben lehet – imádság közben. 
Ha időt szánunk arra, hogy szól-
junk hozzá, ha tudunk csendben 
maradni, hogy Ő is szólhasson 
hozzánk. Csak várni kell rá, hívni 
kell őt.

Isten titok, de egyszer majd 
„színről színre” látni fogjuk Őt, 
ha együttműködünk kegyelmével 
és elérjük az örök boldogságot. 
Adja Isten, hogy így legyen! Ámen.   
 Kárász Gábor káplán

Álláshirdetések
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Igazgatóság Vá-
rosigazgatási és rendészeti Osztá-
lyára közterület-használati ügyinté-
ző munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívások a 
www.szekszard.hu honlapon, a Pol-
gármesteri Hivatal/Felhívások, aktua-
litások menüpontban tekinthető meg.

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(ERGONOM)
Rendelési idő:

szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

telefon: 06–20/997–0376
e-mail: drnemesadr@hotmail.com

(05322)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2020. június 1–30-ig tart.
(05323)
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Kiadja: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata • felelős kiadó: Ács Rezső polgármester • főszerkesztő: Fekete László 
• a szerkesztőség munkatársai: Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-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.
VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

Fogadóórák
A koronavírus-járvány miatt 
elrendelt veszélyhelyzet idején 
a polgármestert, a jegyzőt és az 
önkormányzati képviselőket te-
lefonon, illetve elektronikus le-
vélben (e-mail) kereshetik meg 
kérdéseikkel, problémáikkal.

•  Ács Rezső polgármester
E-mail: polgarmester@szek-
szard.hu

•  Dr. Molnár Kata jegyző
E-mail: jegyzo@szekszard.hu 
és a „hivatali kapu” szolgálta-
tással (www.szekszard.hu)

•  Gyurkovics János alpolgár-
mester (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754

•  Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail: 
szekszard1.korzet@gmail.com

•  Csötönyi László
képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548, e-mail: 
csotkelaci@gmail.com

•  Csillagné Szánthó Polixéna 
képviselő 4. vk.
Tel.: 06–30/418–1368, e-mail: 
cspolix@freemail.hu

• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548, e-mail: 
illtama@gmail.com

• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail: 
murvaiarpad01@gmail.com

• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
Tel.: 06–30/933–5072, e-mail: 
raczstudio@gmail.com

• Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888, e-mail: 
zsfaresz@gmail.com, oksi@
szekszard.hu

• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:  
robert.gulyas1965@gmail.com

• Máté Péter képviselő 10. vk.
Tel.: 06–20/942–7848 E-mail: 
matepetersandor@gmail.com

• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202, e-mail: 
kovaril@tolna.net

•  Móra Viktória képviselő
Tel.:  06–70/602–6525, e-mail: 
moravicky76@gmail.com

• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–20/980–4967, e-mail: 
gbomba70@gmail.com

• Zaják Rita képviselő
Tel.: 06–30/370–8930, e-mail: 
zajak.rita@gmail.com,szekof@
szekszard.hu

Meghívó 
Tisztelettel meghívjuk a Szekszárdi Hulladék-kommandó

civil szerveződés alakuló gyűlésére.
Időpont: 2020. június 10. (szerda), 14:30 óra 
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Díszterem

(7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) 

14:30 Megnyitó
Gyurkovics János, Szekszárd 
alpolgármestere
14:40 Köszöntő
Zaják Rita, a SZEKÖF Bizott-
ság elnöke
14:50 Az illegális hulladéklera-
kás problémái – Baka György, 
a Zöldtárs Alapítvány elnöke
15:10 A Szekszárdi Hulla-
dék-kommandó, mint lehet-
séges megoldás – Baltavári 
István, a Zöldtárs Alapítvány 
önkéntese
15:40 Felkért hozzászólók
•  dr. Varga András osztályve-

zető (Polgármesteri Hivatal);
•  Szabó Antal ügyvezető (Alis-

ca Terra NKft.);
•  Tóth Ferenc ügyvezető (KT 

Dinamic NKft.); 
•  Dudás Zsolt alezredes (Szek-

szárdi Rendőrkapitányság);
•  dr. Szilas László osztályveze-

tő (Tolna Megyei Kormány-
hivatal);

•  Tóth Vilmos környezetvédelmi 
szakértő (TÓTH-ÖKO Kft.) 

16:10 Kérdések, hozzászólások
16:50 Az együttműködési 
megállapodás aláírása, a ren-
dezvény zárása

A rendezvény nyilvános, 
a részvétel ingyenes. Kérjük, 
hogy részvételével segítse e 
kiemelten fontos feladat meg-
oldási kísérletének sikeres in-
dítását.

Szervezők: Szekszárdi Al-
sóvárosi Római Katolikus 
Közhasznú Egyesület, Szek-
szárd-Újvárosi Római Kato-
likus Társaskör, Szőlő-Szem 
Mozgalom Civil Bűnmeg-
előzési Egyesület, Zöldtárs 
Környezetvédelmi Közhasznú 
Alapítvány, Szekszárdi Főső-
városi Kör, Zölden Szekszár-
don és Környékén Facebook 
csoport.
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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

(05321)

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!

(05320)

Mi a webjogsi?Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű 
szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz ve-
zető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a 
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legna-
gyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosít-
ja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!

Balog István oktató (05335)
verőérbetegség vizsgálata,

kezelése
visszérbetegség vizsgálata,

kezelése
szkleroterápia-visszér injekciós

kezelése
Rendelés: péntekenként

Spirit
Egészség
Centrum

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
E-mail: info@spirit-center.hu
Bejelentkezés: 06–74/501–080
H–P.: 08:00–21:00 óráig

Dr. Sínay László PhdDr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész,
klinikai főorvos

VÉRVÉTEL (kedd, csütörtök)
07:30 – 11:00 óráig

Dr. Borsós IlonaDr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos

Dr. Ember ÁgostonDr. Ember Ágoston
általános sebészet,
proctológia

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
EMLŐ ULTRAHANG

Has, kismedence, nyaki, 
lágyrész, pajzsmirigy, carotis, 

ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,

sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő 

10:00–14:00 óráig

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész, 

pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata

Rendelés:
minden második hétfőn

plasztikai műtétek, botox, 
ajakfeltöltés, anyajegylevétel

Rendelés: keddenként

Korona vírus teszt/
PCR, SARS-CoV-2 IgG

• Általános állapotfelmérés
• Daganatszűrések

• Diabetes csomagok
• Pajzsmirigy csomagok

• Prosztataszűrés
• Allergia csomagok

• Kismamáknak cukorterhelés
Corden hivatalos partner

(05336)

(05334)


