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Felújítják a kerékpárutat
Az ivóvízvezeték rekonstruk-
ciójával párhuzamosan újítja 
fel a város mintegy két kilo-
méteres szakaszon a szőlő-
hegyi városrészben, a Szőlő 
utcai körforgalomtól a város 
felé vezető kerékpárutat. A 
kerékpárút problémája a kö-
zelmúltban tartott szabadtéri 
fogadóórákon is felvetődött.

Június 22-én, e tárgyban tartott 
sajtótájékoztatóján Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere ki-
emelte: kedvezőtlenebb látási 
viszonyok között a szóban for-
gó szakasz igen balesetveszélyes 
volt, úgy a futók, mint a bicikli-
sek számára. 

A felújítás várhatóan szep-
tember elejéig tart, így az ön-
kormányzat iskolakezdésig 
mindenképpen szeretne az 
építkezéssel elkészülni. A mun-
kálatokat szekszárdi vállalkozók 
végzik, öt szakaszban, annak 
érdekében, hogy a környező 
utcákba az ott élők ki-bejárása 
minél zavartalanabbul történjen.

A polgármester hangsúlyoz-
ta: a városvezetés célja, hogy 
a nagyobb jellegű fejleszté-
sek mellett hétköznapi szintű 
beruházások is elinduljanak 
Szekszárdon, akár a kerékpárút 
városi átszelését biztosító útsza-
kasz kiépítéséről, akár a város 
rendbetételéről van szó. 

A korábbi, szőlőhegyi részt 
érintő munkálatok kapcsán fel-
hívta a figyelmet arra: a Kertész 
utcában útburkolat-javítást vé-
geztek, a Szőlő utcában pedig 
folytatódik a járdalapos útfel-
újítás.

Ahogy Ács Rezső fogalma-
zott, a város igyekszik a Szőlő-
hegyen is beruházni, hogy akik 
a központtól távolabb laknak, 
ugyanúgy szekszárdi polgárnak 
érezhessék magukat. 

 Gy. L. 

Lezárult a 28 milliárdos Duna-projekt
A klímaváltozás Kárpát-me-
dencét érintő hatásaira hív-
ta fel a figyelmet Áder János 
köztársasági elnök kedden a 
Sió-árvízkapunál, a Duna-pro-
jekt záró rendezvényén.

Az egyik legjelentősebb hazai 
árvízvédelmi beruházás be-
fejezése alkalmából rendezett 
ünnepségen június 23-án az 
államfő kiemelte, hogy a hidro-
lógiai ciklus jelentősen felgyor-
sult Magyarországon és szerte a 
világon, aminek köszönhetően 
négyévente valamelyik folyón-
kon rekordokat döntő árvízzel 
kell megküzdeni.

Mint mondta, Magyaror-
szágon egyre szélsőségesebb 
időjárásra kell felkészülni, a 
Kárpát-medencét, ahol a nyá-
ri középhőmérséklet jobban 
emelkedett, mint Európa más 
térségeiben, erősebben érintik 
a klímaváltozás hatásai, ame-
lyeknek 80-90 százaléka a víz-
zel függ össze. Egyszerre kell 
árvízzel és aszállyal szembe 
nézni, erre az elmúlt években 
is volt példa az országban – je-
gyezte meg. 

A köztársasági elnök hang-
súlyozta: akkor is védekezni 
kell az árvizek ellen, amikor 

csak tizenkét évente jelentkez-
nek, ahogyan az korábban volt. 
„Ezért épült a Tisza mentén hat 
szükségtározó, és készülünk 
még további hat tározó épí-
tésével, s azért indult el a Du-
na-projekt is, hogy a szélsőséges 
vízállási helyzetek esetén meg-
felelő védelmet tudjunk biztosí-
tani” – fogalmazott.

Hozzátette: a több mint 28 
milliárd forintból, részben uni-
ós támogatással megvalósult 
Duna-projekt beruházásai 152 
településen több mint fél mil-
lió embert érintettek. A projekt 
legfontosabb célja az élet- és a 
vagyonbiztonság növelése –
mondta Áder János.

Somlyódi Balázs, az Orszá-
gos Vízügyi Főigazgatóság 
főigazgatója ismertette: a pro-
jekt során a Duna tizennégy 
árvízvédelmi szakaszán közel 
kétszáz kilométernyi töltést 
erősítettek meg, huszonöt mű-
tárgyat és két árvízvédelmi 
központot hoztak létre, ami 
jelentősen hozzájárul az árvízi 
kockázatok csökkentéséhez. 
Azt is bejelentette: megkezdő-
dött a magyar vízügyi stratégiát 
2030-ig meghatározó Kvassay 
Jenő terv társadalmi egyezteté-
se, a dokumentumot a vízügyi 

ágazat év végéig nyújtja be a 
kormánynak jóváhagyásra.

A beruházást jelképesen 
Dalmady Tamás, a kivitelező 
Ganz-Reál konzorcium vezető-
je adta át Somlyódi Balázsnak.

A 2012-ben indult, kiemelt 
állami beruházás Magyarország 
egyik legjelentősebb, az árvíz-
védelem biztonságának növe-
lését előirányzó projektje volt, 
amelynek munkálatai Győr-Mo-
son-Sopron, Pest, Fejér, Bács-Kis-
kun, Tolna, Baranya megye árvíz-
védelmi szakaszain zajlottak.

A projekt utolsó beruházá-
sa 2015. május 14-én zárult le: 
felújították a Sió dunai torko-
latánál lévő árvízkapu acél- és 
vasbeton szerkezeteit, gépi be-
rendezéseit, a vezérlőtornyot, 
valamint a hajózsilip kapuk 
kihorgonyzását. 

A projektzáró rendezvényt 
követően az árvízkapunál a 
bajai, Déri nevű, ötvenfős sze-
mélyszállító hajót átzsilipeltek 
a Dunáról a Sióra. 
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Egyedi palackot kaptak a „szekszárdikumok”
Az elmúlt pénteken érkezett 
meg a borvidék pincésze-
teinek összefogását szim-
bolizáló, egyedi szekszárdi 
palackok első szállítmánya 
– Mészárosék pedig kedden 
máris elkezdték tölteni a 
2012-es kadarkájukat.

A különleges üveget – melyet 
kizárólag a Szekszárdi Borászok 
Céhének arra érdemes tagjai 
használhatnak – a tavalyi Szü-
reti Napok alkalmából mutatták 
be. A világ legnagyobb csoma-
golóüveg-gyártójaként számon 
tartott, az orosházi üveggyá-
rat üzemeltető Owens-Illinois 
Inc. és a szekszárdi borászok 
együttműködésével megalko-
tott palack küldetése – túl azon, 
hogy egységes arculatot ad és a 
borászok összefogását szimbo-
lizálja – egyfajta biztonságot 
nyújt a fogyasztóknak. Hiszen 
a palackokba csak szigorú mi-

nőségi kritériumoknak megfe-
lelt „szekszárdikumok”, vagyis 
kadarka, kékfrankos és bikavér 
borok kerülhetnek.

A Mészáros Borházban fel-
készülten várták a szállítmány 
érkezését, és kedden elsőként 
elkezdték letölteni a 2012-as 
évjáratú kadarkát. Mint azt Mé-
száros Péter borásztól a helyszí-
nen megtudtuk, az egy évig 5 

hektós hordókban érlelt kadar-
kából összesen 7000 palack ké-
szül, míg az ugyancsak 2012-es 
bikavérből nem kevesebb, mint 
20 ezer üveggel töltenek le. 

A burgundi stílusú, az átlagos-
nál kevésbé „pocakos” üveg jól 
konfigurálható a gépsorral, így a 
palackozás – melyhez első osz-
tályú parafadugót használnak 
– zökkenőmentesen zajlik. -fl-

Közös stand Füreden
Július 2-a és 5-e között ren-
dezik meg idén a VinCE Ba-
laton borfesztivált. A füredi 
Tagore sétányon a szekszárdi 
borászok összefogva, közös 
standon jelennek meg. A 
kiállítók fő profilja a szek-
szárdi siller, a Fuxli lesz, de 
természetesen a borvidékre 
jellemző vörösborokkal is 
készülnek a várhatóan nagy 
érdeklődésre.
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A Mészáros Borház munkatársa  
– Balogh Alexandra – már az egyedi 
szekszárdi palackba tölti a kadarkát

Gyalogtúrával hívják fel a figyelmet
Gyalogtúrát szervezett a kábí-
tószerellenes világnap alkal-
mából június 26-ára a Szent 
Erzsébet Caritas Alapítvány 
RÉV Szenvedélybeteg-segítő 
Szolgálat a Szekszárdi Önkor-
mányzattal együttműködve. 

A programról előzetesen saj-
tóeseményen számolt be június 
19-én Szekszárd alpolgármeste-
re, a Kábítószerügyi Egyeztető 
Fórum elnöke, dr. Haag Éva; a 
RÉV vezetője, Kálóczi Andrea; 
Bacsmai László esperes-plébá-
nos, illetve dr. Gábor Ferenc me-
gyei főjegyző. A túra célja a figye-
lemfelkeltés, hiszen a városban 
is készült kutatás, amely meg-
erősítette, hogy nagyon súlyos 
problémáról van szó. Csendesen 
túráznánk, de nagy visszhangot 
kiváltva – mondta az alpolgár-
mester, akitől megtudhattuk azt 
is, hogy igen sokan csatlakoztak 
a kezdeményezéshez.

A szervezést lebonyolító Ká-
lóczi Andrea tudatta: idén a ze-

nei rendezvények és gyermek-
programok helyett egy túrát 
készítenek elő. Az eseménynek 
véleménye szerint az összefo-
gás, az együttműködés lehet 
a vezérfonala, hiszen – amint 
elhangzott – a „kábítószer nem 
csak a segítő intézményeket 
érinti, hanem azokat az embere-
ket is, akik hozzájuk fordulnak.” 

A RÉV-esek a tényleges ösz-
szefogás érdekében valameny-
nyi, nem kifejezetten a kábí-
tószer témájával foglalkozó 
döntéshozót, így kormányzati, 
önkormányzati szerveket is fel-
kerestek, de az egyház, a civil 
szervezetek, szociális intézmé-
nyek és a bűnügyi szervek sem 
maradtak ki az egyeztetésből. 
Akit csak felkerestek, minden-
ki azonnal ingyen vállalta a 
szervezésben történő részvételt 
– hangsúlyozta Kálóczi Andrea.

Az ötletgazdák háromszáz főt 
kívántak megszólítani, akik csa-
patokra osztva „vehették nya-
kukba” a vidéket, végigvonulva 

a Sötétvölgyi gyermektábortól 
egészen a Béla király térig. A hét 
kilométeres túrára pénteken reg-
gel nyolc órakor várták buszok a 
túrázókat a Béla király téri meg-
állónál, ahonnan a sötétvölgyi in-
dulóhelyszínre szállították őket. 

Az esemény Kálóczi Andrea 
szerint azt üzeni: hosszú út ve-
zet nem csak a szermentességig, 
hanem a teljes felépülésig is. A 
résztvevők a szekszárdi, illetve a 
Tolna megyei önkormányzattól, 
illetve a Tolna Megyei Kormány-
hivataltól is érkeztek, ám számos 
civil szervezet is jelezte: csatla-
kozni kívánnak a menethez.

A tájékoztatón Bacsmai 
László esperes hangsúlyozta: 
nem kívülállóként közelítenek 
a kérdéshez, hiszen az egyház 
számára fontos a szeretet szol-
gálata. Akadnak olyanok, akik 
„nem a kenyérre éhesek, hanem 
függőségük révén segítségre 
van szükségük” – hangsúlyozta.

Az esperes köszönetét fejezte 
ki a város felé, amiért fontosnak 

tartották a részvételt és anyagi-
lag is támogatták ezt a szolgá-
latot. Megjegyezte: az egyház 
ingyenes szerződés keretében 
már közel 30 éve felajánlotta 
ilyetén célra Munkácsy utcai 
épületét, amelyet a Karitász és 
a RÉV használnak. 

Az esperes hangsúlyozta: egy, 
a medjugorjei drogelvonóban 
tett látogatásán úgy tapasztalta, 
hogy a függőségben szenvedők 
számára nélkülözhetetlen a 
munka, a szeretet és az imádság 
a gyógyulás útján.

„Fontos, hogy közösen lép-
jünk fel a probléma ellen” – er-
ről már a megyei önkormányzat 
főjegyzője, dr. Gábor Ferenc be-
szélt, aki úgy értékelte, a kezde-
ményezés megfelelő alternatívát 
nyújt a fiatalok számára abban, 
hogy megmutatja: van élet a 
drogokon kívül.  

A rendezvényhez csatlakozott 
egyebek mellett az Ifjúsági Unió 
Szekszárd, a Gemenc Termé-
szetvédelmi és Sportegyesület, 
a Fehérlófia SE, a FITT Fitness 
és a Szekszárdi Kórház Sporte-
gyesülete is. – gyimóthy –



2015. június 28. 2015. június 28. 54

Látványtárban bolyonghattak az „éjszakázók”
Jelentős érdeklődés mellett 
zajlott Szekszárdon idén is a 
Múzeumok éjszakája prog-
ramsorozat. Június 20-án, a 
Wosinsky Mór Megyei Múze-
um épületének pincéje új lát-
ványtárral bővült, míg a Béla 
király téri Vármegyeházán 
levéltári éjszakát rendeztek, 
az épület udvarán pedig „Bo-
rok és húrok” fesztivál várta a 
szórakozni vágyókat. 

A program hivatalos meg-
nyitóján Ódor János Gábor, a 
múzeum igazgatója köszöntöt-
te az érdeklődőket. Felhívta a 
figyelmet arra, hogy az orszá-
gos programsorozat szekszárdi 
eseményén, a múzeum nyolc 
termében hétezer műtárgyat 
láthat a közönség. Azt is elárul-
ta: mindez gyűjteményük egy 
százalékát teszi ki. 

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere a rendezvények sokrétű-
sége kapcsán úgy fogalmazott: jó 
érzés körülnézni és látni, hogy a 
múzeumnak van jelene és jövője. 
Mint emlékeztetett, 2014-ben az 
intézmény átkerült a város keze-
lésébe, ettől kezdve próbáltak 
egyre inkább olyan programo-
kat szervezni, amelyek a fiata-
lok irányába is nyitnak. Ilyen az 
első világháborús tárlatvezetés, 
vagy a vadonatúj, európai uni-
ós támogatással megvalósult 
Látványtár, amellyel a múzeum 
eddig kihasználatlan területeit 

töltötték meg. Utóbbiról kifej-
tette: ötvözi a fellelt tárgyakat a 
21.század lehetőségeivel, hiszen 
– ahogy fogalmazott – „a gyer-
mekeket és a szülőket már csak 
így lehet megszólítani.”

Amint arra Ács Rezső kitért, 
lényeges, hogy akik ellátogatnak 
a városba, a boron túl találjanak 
olyan értékeket, amelynél érde-
mes elidőzni. Ennek kapcsán 
abbéli reményét fejezte ki: bízik 
benne, hogy Szekszárd turisztikai 
kínálatát bővíteni tudja a város. 

A programsorozat részeként 
a múzeum Szent István téri fő-
épületében Zentai András cím-

zetes gimnáziumi igazgató tar-
tott tárlatvezetéssel egybekötött 
előadást „Levelek a frontról” 
címmel. A látogatók őskori, ró-
mai kori és honfoglalás-kori ru-
hákat is magukra ölthettek, este 
8 órától éjfélig pedig zseblámpás 
kalandtúra is várt mindenkit a 
padlástól a restaurátorműhelyig.

A Vármegyeházán óránként 
tartottak játékos foglalkozásokat 
a kisebbeknek „Tájak, települé-
sek, emberek” címmel, valamint 
árnyképeket is készíthettek. Az 
idelátogatók bepillantást nyer-
hettek a régi vármegyeháza vilá-
gába, de a fotózás történetének 
pillanatképein is elmerenghet-
tek, a mozdulatművészet 100+ 
tárlaton pedig drámajáték várta 
a felnőtteket. Ugyanitt élethű-
en berendezett börtöncella is 
„fogadta” a vendégeket, a tár-
latvezetéssel pedig Bethlen és 
kora, vagy Garay János élete is 
megelevenedett előttük, ahogy a 
szekszárdi zsidóság vészterhes, 
1944-45-ös napjai is. 

A Babits házban Németh 
Judit és Rubányi Anita verses 
tárlatvezetése tette színesebbé 

a Babits-kiállítást, míg Orbán 
György előadóművész Egy 
pocsolya emlékiratai címmel 
Örkény István groteszk játékát 
jelenítette meg nagy sikerrel.

Mindeközben a Megyehá-
za udvarán a „Borok és húrok” 
fesztivált immár nyolcadik 
alkalommal rendezték meg. 
Itt a Hollóének Hungarica, a 
MoonBreakerS, a SebtibenD és 
a Szekszárdi Gitárkvartett várta 
az igényes zenét kedvelők tábo-
rát. Itt a borkóstolási lehetőség 
mellett délután kettőtől a késő 
esti órákig húzták a talpalávalót.

 – gyimóthy –FO
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Szent királyoknak fényes tüköre
A Babits Mihály Kulturális 
Központban, a Szent László 
hermáról készült fotókiállí-
tás megnyitóján elhangzott 
beszéd kivonata.

Szent László Győrben őrzött 
ereklyetartójáról készült művé-
szi fényképek bemutatása lehe-
tőséget ad arra, hogy a megnyitó 
keretében köszöntsük Borbély 
Béla fotóművészt és szóljunk 
képeinek tárgyáról, a magyarok 
szentjeinek sorába emelt I. Lász-
ló királyról. A művész – ahogy 
a kiállításon róla olvashatjuk – 
majdnem fél évszázada készíti 
fényképeit; néprajzi tárgyú fel-
vételeit, portré- és sajtófotóit.

Elkötelezettje az egyháztörté-
neti kincsek megörökítésének, 
bemutatásának kiállításokon és 
díszes albumokban. Köszönjük 
neki az itt látható 21 képet a Szent 
László hermáról (15. századi al-
kotás). Segítségükkel felidézhet-
jük városunk védőszentjének 
emlékét. A róla szóló hatalmas 
irodalomból csak szemezgetve 
kicsit, kapcsolódunk a képekhez. 
Számos historikus könyv, köztük 
a Peer-kódex jegyzett fel szép so-
rokat a lovagkirályról: 

„Tagodban ékes, termetedben 
díszes, / Válladtól fogva minde-
neknél magasb; // Csak szépsé-
ged császárságra méltó, / Hogy 
szent korona téged méltán illet.”

A hozzánk, szekszárdiakhoz 
különösen közel álló Béla herceg 

25 év körüli volt, amikor a len-
gyel fejedelmi házból választott 
felesége, Richeza ismét fiúgyer-
mekkel ajándékozta meg. Géza 
az elsőszülött, második fiuk a 
Ladislaus, László nevet kapta, 
aminek jelentése: hatalom és 
dicsőség. I. Béla király (1016-
1063), a két trónörökös apja alig 
több mint ezer napig viselte a 
koronát (1060. december 6. – 
1063. szeptember 11.). Trónörö-
kös fiának, Gézának is rövid idő 
adatott, mindössze négy évig 
volt övé a trón (1074-1077). 
Őt öccse, László (1040 körül 
– 1095) követte az Árpád-házi 
királyok sorában, aki szigorú 
törvényekkel, de igazságosan ve-
zette országát (1077-1095). Már 
életében, majd halála után is, sok 
dicsérő címmel halmozták el. 
Így szól az egyik könyörgő ének:

Édes árva hazánknak kívánt fő 
bajnoka, / Dicsőséges Szent László, 
ki voltál bástyája, // Török, tatárok 
ellen fegyverrel rontója, / Más sok 
ellenségnek vagy rettentő karja.

Fohászokban, énekekben olvas-
ható róla az ellenségeid legyőzője, a 
pogányok félelme, a szegények táp-
lálója, vitézek példája, a keresztény-
ség oltalmazó bástyája, a katonák 
védőszentje és több más magaszta-
lás. A kegyes uralkodót tettei, hadi 
sikerei, a nevéhez fűződő csodák 
emelték a magyar történelmi le-
gendárium magasságába. 

Érdekesek az egy-egy telepü-
lésre jellemző hagyományok, 

Szent László-emlékek, köztük 
pl. a Rábatamásiban gyűjtött so-
rok is. Június 27-re, László napra 
virradóan a rendre vigyázó lám-
pagyújtogató őr hangos énekkel 
emlékeztette a polgárokat: Éjfél 
után egy óra már, Szent László 
napja van már. Vác katolikus 
énekeskönyvében is olvasható 
László-nap köszöntés: Szenteljük 
ünnepét Szent László királynak… 
Teljes mai napon égi dicsérettel…

Gazdag gyűjteménye van a 
bajban Szent Lászlót visszaváró 
énekeknek, melyekben a magya-
rok fényes lámpásától várták a se-
gedelmet. Arany Jánostól olvas-
hatunk erről Szent László füve 
című költeményében és a Toldi 
estéje ötödik énekében. Itt Laczfi 
hadakozik a túlerőben lévő tatár 
sereggel, amikor a többszáz éve 
sírjában pihenő Szent László siet 
segítségére. A tatárok így ma-
gyarázták vereségük okát:

(…) László! László! / Az győ-
zött le minket harcon; / A hívás-
ra ő jelent meg, / Vállal magasb 
mindeneknél; 

Nagy lovon ült a nagy férfi, / 
Arca rettentő felséges; / Korona 
volt a fejében, / Sáraranyból, kő-
vel ékes (…)

Egyik legendás tettét, az elrabolt 
leány megmentését a kun harcos-
tól, Nagy Benedek Béla király té-
ren álló szép szobra örökítette meg 
Szekszárd számára (2001). Garay 
János betegen írt Szent László köl-
teménye meséli el a történetet:

Lenn a völgyben mint a kar-
valy / Egy menekvő kúnfi nyargal 
/ Szép leánnyal gyors lován (…)

S László herceg lóra pattan, 
(…) / „Vesd magad rablódon át, 
/ S rántsd a földre őt karoddal, / 
Ha máskép nem, önmagaddal / 
S esküszöm, megmentelek” (…)

Így biztatva a leányt, sikerül 
győznie Lászlónak a kun vitéz felett. 

Szekszárdnál maradva, Garay 
Alajostól is idézhetünk. Köl-
tőnk öccse plébánosként szol-
gálta egyházát és vállalt tiszt-
séget az 1861-ben alakult Szent 
László Társulatban, melynek 
másodtitkárává választották. 
Ő Szent László magyar király 
tisztelete címmel állított össze 
imakönyvet (Pest, 1863). Ott 
olvashatjuk:

Mennybéli áldás volt király-
ságod, / Mert törvényt tettél és 
igazságot (…)

Téged a keresztény fejedelmek 
/ Mint hősök csillagát kiszemel-
tek, / Hogy vezesd keletre a szent 
hadat (…)

Szent Lászlóra emlékeztet 
Szekszárdon a róla elnevezett 
csurgó a Kálváriához vezető 
Munkácsy utcában (készült 
2010-ben) és a király nevét viselő 
utca, iskola. Tolna megyei emlék 
a két kötetes Szakcsi kántorkönyv 
(1788-1789) és a Tinódi Lantos 
Sebestyén zenéjére írt ima, ami 
talán akkor született, amikor 
a lantos énekszerző Werbőczy 
István házánál vendégeskedett 
Döbröközön. I. László 1063 
őszén járt Szekszárdon bátyjával, 
Gézával, amikor apjuk, I. Béla 
kívánságára annak elhunytakor 
itt készítettek számára sírhelyet.

László királyt III. Béla sürgeté-
sére avatták szentté 1192-ben. A 
néphiedelem szerint, ha veszély 
fenyegeti a magyarokat, Szent 
László „kijön” a sírjából, és győ-
zelmet arat az ellenségen. A gö-
rög mitológiában Hermész isten 
fejábrázolásával készült kőosz-
lopok – a hermák – mutatták az 
utat a vándornak és jelölték meg 
városok, országok határát. Az 
ókor múltával is divat maradt ki-
váló férfiak megtisztelése hermá-
val, melynek egyik legszebb pél-
dája a magyarok Szent Lászlója.

 Kaczián János
 Honismereti Egyesület

Fotókiállítással, kórushang-
versenyekkel, ünnepi misével 
idézték, idézik fel a hétvégén 
Szekszárd választott védő-
szentje, Szent László alakját.

A Szent László emlékezete elne-
vezésű programsorozat csütör-
tökön Borbély Béla fotográfus 
„Szent királyoknak fényes tü-
köre” című, Szent László erek-
lyetartójának részleteit ábrázo-
ló kiállításának megnyitójával 
kezdődött a Babits Mihály Kul-
turális Központban. A művész 
a győri székesegyházban őrzött 
Szent László-hermát huszonegy 

nagy méretű felvételen ismerteti 
meg a közönséggel az augusztus 
23-ig látható kiállításon. 

A Művészetek Házában csü-
törtökön a Szekszárdi Liszt 
Ferenc Pedagógus Kórus és 
Szekszárd finn testvérvárosa, 
Tornio Chamber Choir Arios 
kórusa klasszikus és kortárs 
műveket adott elő, szombaton 
a Val Rendenából érkező Coro 
Caré Alto férfi kórus észak-
olasz népdalokat, a szekszárdi 
Gagliarda Kamarakórus mások 
mellett Eszterházy Pál feldol-
gozásaiból énekel darabokat. 
Ugyancsak szombaton Bíró 

László tábori püspök tart sza-
badtéri misét a Szent János és 
Pál-kápolna mellett Szent Lász-
ló tiszteletére. A programsoro-
zat része lesz szombaton, a Béla 
király téren a magyar bor nap-
ján tervezett közös koccintás, 
amellyel Szekszárd versenyez 
a legnépszerűbb borvidéki te-
lepülés címért, és a szekszárdi 
bor és pörkölt ünnepe is.

A Szent László-napokat 2001 
óta rendezik meg a megyeszék-
helyen. A király tisztelete Szek-
szárdon több évszázados múlt-
ra tekint vissza.
 SZV/MTI



6 72015. június 28. 2015. június 28.

Válaszlevél
Dr. Almási Istvánnak

Tisztelt Uram!A Szekszárdi Va-
sárnap 2015.június 21-i számá-
ban megjelent olvasói levelében 
Ön megszólította a városunkban 
tevékenykedő állatvédőket. 

Engedje meg, hogy e levél kap-
csán néhány apróságra felhívjam 
a figyelmét.Magyarországnak 
vannak betartandó törvényei, 
így Állatvédelmi törvénye is. 
Ez a törvényi rendelkezés elég 
pontosan és szabatosan fogal-
mazza meg az állatokkal való 
bánás módját. Az abban leírtak 
megszegését a törvény meghatá-
rozott módon bünteti, nem isme-
retük nem ment fel senkit.Hogy 
városunkban egyre gyakrabban 
borzolják az állatbarátok idegeit 
bizonyos események, ez nyílt ti-

tok, Ön is hivatkozik ezekre. Kár 
ezt szépíteni! 

Az utóbbi hónapok történései 
nem csak a jó ízlésű, állatszerető 
helyi emberek zsebében nyitogat-
nak bicskát, de országos hírnevet 
is szerzett Szekszárdnak, amire 
nem lehetünk büszkék. Lelőni a 
város közepén egy kikötött kutyát, 
csapdát állítani közterületen, ma-
gánháznál, aztán napokra eltá-
vozni és magára hagyni a benne 
szenvedő állatot - milyen morálra, 
milyen lelkivilágra és hol vall tör-
vénytisztelő magatartásra? 

Ön, aki rendelkezik vadá-
szengedéllyel, nyilván tett fo-
gadalmat a vadon élő állatok 
védelmére, tudhatná, hogy egy 
belterületen becsapdázott vadon 

élő állat karanténozása kötelező, 
mielőtt visszaengedjük élőhelyé-
re, ugyanis ez a szabály. Tudhat-
ná ezt az a hivatalos személy is, 
akinek mindez feladata lenne, 
és akit Ön levelében felmentene 
ennek elmulasztása esetén. 

Az állatvédők az egész világon 
a maguk eszközeivel küzdenek 
védenceikért. Bár Állatvédelmi 
Törvény létezik, az a tapaszta-
lat, hogy a bíróságok ugyan csak 
enyhe ítéleteket hoznak a megkín-
zott állatok elkövetőivel szemben. 
Maradnak az utcai tiltakozások, 
a bulvársajtó, „bulvártelevizók” 
– köztük a szekszárdi illetékes-
ségű Tolnatáj TV – segítségének 
az igénybevétele. Nem szívesen 
teszik, hiszen állatkínzók ellen 

lépnek fel, ami azt jelenti, hogy 
állatkínzások történnek is. Senki 
jobban nem szeretne ilyen esemé-
nyek nélküli világban élni mint 
az állatvédők, állatokat szerető 
és tisztelő emberek. Hogy ezek az 
állatvédők milyen embert próbá-
ló, szívet, lelket igénylő, ráadásul 
nehéz fizikai munkát végeznek 
nap mint nap, megtekinthető az 
Ön által is könnyen elérhető szek-
szárdi kutyamenhelyen. 

Kérem, tegye tiszteletét náluk, 
hogy ezután ne eleve a rosz-
szat feltételezve ragadjon tollat, 
hanem megértésre törekedjék, 
tegyen fel kérdéseket, folytasson 
párbeszédet és mozduljon meg 
Önben az ember.

 Palóc Magdolna

Vitorlázórepülő Eb Őcsényben
Alig egy hónap múlva, július 
12-én kezdődik Őcsényben 
a 18. FAI Vitorlázórepülő Eu-
rópa-bajnokság, aminek ke-
retében a kontinens legjobb 
pilótáit látja vendégül a há-
zigazda Őcsényi Repülőklub. 

A kéthetes versenyre 89-en je-
lezték részvételi szándékukat, 
közöttük a vitorlázórepülés élő 
legendái: a tízszeres világbajnok 
lengyel Sebastian Kawa, vagy 
például a négyszeres világbaj-
nok német Michael Sommer.

A kontinensviadalon idén a 
magyar csapat is teljes létszám-

mal képviselteti magát: ott lesz a 
rajtvonalon az egyetlen magyar 
világrekorder, Hegedűs László, a 
sokszoros nemzeti bajnok Lauri-
nyecz Sándor, az EB-bronzérmes 
Szabó Péter. A hazai sportrepü-
lés legjobbjai közül Kiss Dániel, 
Halász László és Tamás Ferenc 
vesz majd részt a versenyen, ők 
mindannyian többször is voltak 
már Magyarország legjobbjai. 

A kéthetes verseny során – 
a rally-hoz hasonlóan – előre 
meghatározott napi feladatokat 
teljesítenek a pilóták, a legtöbb 
pontot rendszerint a leggyor-
sabb kapja. A két hét végén a 

legtöbb pontot szerzett ver-
senyző lesz az Európa-bajnok. 
A vitorlázórepülők pusztán a 
természet erejével repülnek, 
a napsugárzás ugyanis annyi 
energiát szolgáltat számukra, 
amivel egy 850 kilogrammos 
motor nélküli repülőgép akár 
600-750 kilométert is meg tud 
tenni hat óra alatt, bejárva egész 
Magyarországot.

Az Eb első napján a nagykö-
zönséget is szeretettel várják a 
szervezők egy repülőnapra az 
őcsényi repülőtérre, ahol töb-
bek között Besenyei Péter is 
bemutatót tart.  SZV

Biztosítsd belépőjegyed az 
OBSITOS című, közösségi 
gyártással készülő nagyjá-

tékfilm bemutató vetítésére.
VIP-BELÉPŐJEGY 

DÍSZBEMUTATÓRA 
Zártkörű vetítés és VIP-PARTY.

Helyszín: Babits Mihály 
Kulturális Központ 

Időpont: szeptember 16. 
(szerda) 19 óra

A belépőjegy tartalmazza a 
vetítésen és a VIP fogadáson 

való részvételt, korlátlan, 
svédasztalos étel és ital 

fogyasztással valamint egy, 
a díszbemutatóhoz 

kapcsolódó egyedi ajándékot. 
Információk a programról 

és jegyvásárlás:
Amaryllis Esküvő és 

Rendezvényiroda
Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. 

• Telefon: 30/35-55-435
A belépőjegy ára:
50 000 Ft +ÁFA 

A belépőjegy egyben támoga-
tás, mellyel hozzájárulsz a film 

elkészítésének költségeihez.
Neved megjelenítik a film 

végi stáblistában, 
KÜLÖN KÖSZÖNET alatt.  

Az értékesítésre kerülő jegyek 
száma limitált! (200 db)

Szent Iván-éji zeneszalon

Június 22-én, az idén már 
másodszor lépett fel az Agóra 
Művészetek Házában Szilasi 
Alex Magyar Érdemkereszttel 
kitüntetett zongoraművész 
az Ifjúsági Unió Szekszárd ál-
tal szervezett Zeneszalonon.

A nyáresti koncert témája a 
Szent Iván-éj misztikuma volt; 
az eseményt Sándor Dániel szí-
nesítette József Attila, Radnóti, 
Kosztolányi és Tóth Árpád ver-
sekkel. A gyertyafényes estet az 

Alisca Borrend Nagymestere, 
Módos Errnő borkóstolója tet-
te még izgalmasabbá: olasz-
rizlinget, rosét, kékfrankost, 
kadarkát, bikavért és merlot-t 
ízlelhetett meg a nagyérdemű. 

A soron következő alkalmak 
szeptember 14-én, 19 órától a 
szüret és a bor jegyében; no-
vember 30-án, ugyancsak 19 
órai kezdettel pedig az advent 
hangulatában telnek.

 Lévai Márton
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Elismerték az érettségizőket
Oklevelet kapott a Garay gimnázium érettségin kimagaslóan 
teljesítő, 13. C osztálya. Az elismerést ünnepélyes keretek közt 
adták át június 19-én, az intézmény dísztermében.

Hermán Gábor, az érettségi vizs-
gabizottság elnöke köszöntőjé-
ben arról szólt: korábban úgy 
gondolta, hogy az elit iskolákban 
– így a Garay gimnáziumban is 

– a szabályok betartása minde-
nek felett áll, továbbá, hogy ez az 
intézmény is olyan „istálló”, ahol 
a kiemelkedő eredmények min-
dennél fontosabbak, illetve, ahol 

csapásként éli meg a pedagógus 
és a diák a rossz eredményt. 

Az elnök ebből a szempontból 
kivételnek nevezte a Garayt, to-
vábbá – mint mondta – amit ott a 
három nap alatt tapasztalt, nagyon 
tetszik neki. „Nem tudom, vol-
tam-e már olyan érettségin, ahol 
ennyit mosolyogott volna vizsgá-
zó és vizsgáztató” – tette hozzá, 
jelezve: az ott dolgozók keze alá 
szívesen adná saját gyermekeit is. 

„Bármelyik osztályba kerülnek 
itt a diákok, jó helyre érkeznek” 
– erről már Szekszárd polgármes-
tere, Ács Rezső beszélt, aki szin-
tén gratulált az eredményekhez. 
A város nevében a polgármester 
elismerő oklevelet adott át az 
érettségi során kiemelkedően 
teljesítő 13. C osztálynak, amely-
nek tagjai egy-egy, Magyarország 
Alaptörvényét tartalmazó köny-
vet is átvehettek.  Gy. L. FO
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Huszárik Márton, a Garay János Gimnázium 10. D osztályos 
tanulója a Tatán megrendezett Országos Fergeteges Szólótánc-
versenyen arany fokozatot, első helyezést ért el. A táncos össz-
teljesítményéért különdíjat is kapott. Az ifjú tehetség felkészítő 
tanára Huszárikné Böröcz Zsófia volt.

Jubileumra készül a Tücsök Zenés Színpad
1995-ben indult hódító útjá-
ra a Tücsök  Zenés Színpad, 
összegyűjtve az énekléshez 
kedvet érző, abban tehetsé-
get is mutató 7-8 éves gye-
rekeket. Az alapító, Béresné 
Kollár Éva zenepedagógus 
20 évvel ezelőtt még maga 
sem gondolta, mivé növi ki 
magát a kezdeményezés. 

A pedagógus annak idején 
zenész férje, Béres János segít-
ségével látott hozzá a szerve-
zőmunkához, s ennyi idő után, 
ha visszatekint, jóleső érzés 
töltheti el. Egyedülálló színvo-
nalat képviselnek a „tücskök” 
zenés-énekes, olykor már-már 
színházi produkciói a szekszár-
di előadói palettán. Már nem 
csupán helyi szereplői a városi 
nagyrendezvényeknek, hanem 
olyan színvonalat képviselnek, 
hogy önálló koncertre is bár-
hol, bármikor vállalkozhatnak.

A 20 éves jubileum év végi 
megünneplésére készülődve, 
június 19-én, pénteken fellép-
tek a Babits Mihály Kulturális 
Központ rendezvénytermében, 
mintegy kétszáz ember előtt. A 
Neotontól az ABBA együttesen 
át egészen Tina Turnerig széles 
volt a repertoár – időközben 
át-átléptek a musicalek, a na-
gyívű zenés színpadi produkci-
ók világába is. 

„A legnagyobb elismerés 
mindenképpen az volt, ami-
kor Miklós Tibor meghívott 
bennünket a Freddie Mercury 
emlékdarabba: a mi csapatunk 
adta a 16 tagú ének- és tánckar 
felét” – mondta Béresné Kollár 
Éva a legutóbbi előadásuk után..

Több mint kétszázan vállaltak 
eddig kisebb-nagyobb szerepet 
a „tücskök” életében, s a kiöre-
gedők közül, ha tehetik, többen 
máig visszajárnak – és alkalma-
sint fel is lépnek. B. Gy. 
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Elindult a próbaüzem az új vízbázison
Zajlik a próbaüzem a Szek-
szárdot egészséges ivóvízzel 
ellátó új vízbázis Fadd-Dom-
boriban található kúttele-
pén. Az építkezés a tervek 
szerint halad, októbertől 
már az új rendszeren érkez-
het a víz a megyeszékhelyre.

Fontos állomásához érkezett 
a város legnagyobb léptékű, 
európai uniós támogatás-
sal megvalósuló projektje, a 
„Szekszárd Megyei Jogú Város 
hosszú távon egészséges ivó-
vízzel való ellátása” (KEOP-
1.3.0/B/2F/09-11-2011-0002) 
pályázati név alatt épülő új 
vízbázis. A fadd-dombori 
Duna-parton megépült nyolc 
parti szűrésű kúton megindult 
a próbaüzem. A helyszínen 
tartott keddi sajtótájékoztatón 
Ács Rezső hangsúlyozta: min-
den az ütemterv szerint halad, 
így várhatóan októberben már 
teljes kapacitással működhet a 
rendszer. A vízminőség mel-
lett a biztonságra is ügyelnek 
– hiszen a következő 100 év-

ben ez a rendszer látja majd el 
egészséges ivóvízzel a megye-
székhely lakosságát –, ezért 
ahol szükséges, így például az 
élővizek alatt, duplikált csőve-
zetéket használnak. A távveze-
ték teljes hossza közel 20 km.

A Duna-parti kutakkal 
kapcsolatban Katona Ferenc, 
az Egyesült Regionális Ön-
kormányzati Víziközmű Zrt. 
(ERÖV Zrt.) műszaki igazga-
tója megjegyezte, hogy a pró-
baüzem során kinyert nyers víz 
mennyiségére és összetételére 
is kíváncsiak. Az első vizsgála-
tok azt mutatják, hogy a minta 

70 százaléka dunai, 30 százalé-
ka ártézi víz. A naponta 10 ezer 
köbméter víz kinyerésére is ké-
pes kutak parti szűrésű, úgyne-
vezett galériás kialakítású mű-
tárgyak. Építésüknél – mivel 
ezek a folyó ártérében épültek 
-– nagy hangsúlyt kellett fek-
tetni az árvízvédelmükre, ezért 
a felépítmények úgynevezett 
folyami kőszóráson állnak.

A próbaszivattyúzást kö-
vetően „ráterhelnek” a cső-
vezetékre, melyen át a nyers 
víz a bogyiszlói tisztítótelepre 
érkezik. Itt a legmodernebb 
technológiával, az úgynevezett 

ózon-oxidációs eljárással tisz-
títják a vizet. A módszer lénye-
ge, hogy ózon hozzáadásával a 
vízben megtalálható minden 
szerves vagy szervetlen szeny-
nyeződést oxidálnak, vagyis 
szűrhető állapotba hoznak. A 
svájci gyártmányú ózon-gene-
rátort az alpesi ország szakem-
berei állítják üzembe a jövő hé-
ten, a finomhangolást a nyers 
víz paramétereihez igazítják. 
Amennyiben a megtisztított 
víz minősége megfelelő, el-
indulhat a szekszárdi telepre, 
ahol az ÁNTSZ 30 napon át 
folyamatosan vizsgálja majd, 
és csak ezt követően indulhat 
a vízellátás az új rendszeren át 
– várhatóan októberben. (x)

(00628)
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7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. • 06-74/315-994
Nyitva tartás: H-P. 8-16.30 Szo.: 8-12-óráig

(00618)

A kölcsönt az Expressz Zálog Zrt. nyújtja. THM: 39,73-40,4%

FELHÍVÁS
Az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság 
megbízásából a SZEMP Air Légiszolgáltató Kft.  

Szekszárd város illetékességi területén  
földi kémiai szúnyoggyérítést végez.

A gyérítés időpontja:
2015. június 29-én a napnyugta utáni órákban.

Rossz idő esetén (eső, szél) a permetezésre június 30-án, 
illetve július 1-jén ugyanebben az időszakban kerül sor.

Felhasználásra kerülő vegyszer megnevezése: 
CORATRIN.

A vegyszer emberre és melegvérű állatokra veszélytelen,
kizárólag rovarokra van káros hatással!

Polgármesteri Hivatal Városüzemeltetési és  
Városfejlesztési Igazgatóság

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás. (00615)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14. 

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(00614)

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága nyílt 
pályázatot hirdet a 2015. évi 
Civil Keretre.
Felosztható keret: 6.000.000 Ft

Pályázat célja:
A civil szervezetek 2015. 

évi működésének támogatása, 
mind eszköz és infrastruktúra, 
mind humánerőforrás tekinte-
tében, melyek elősegítik a szer-
vezet fejlődését, működését.

Pályázók köre:
•  A szekszárdi székhelyű civil 

szervezetek (egyesületek, alapít-
ványok, közalapítványok), ame-
lyek a Civil Információs Cent-
rumban regisztráltak, valamint 

•  a Tolna Megyei Bíróság a fel-
hívás megjelenése előtt lega-
lább egy éve jogerősen nyil-
vántartásba vett és az alapító 
okiratuknak, illetve az alap-
szabályuknak megfelelően 
ténylegesen működnek

•  tevékenységüket Szekszárdon 
fejtik ki

•  köztartozásuk nincs, csődel-
járás nem folyik ellenük, az 
önkormányzattól előző évben 
elnyert civil támogatásról el-
számoltak

•  2015. május 31-ig teljesítették 
az Országos Bírósági Hivatal 
felé a beszámolói kötelezett-
ségüket.

A támogatás tartalma:
A támogatás a pályázó 2015. 

január 1. és 2015. december 31. 
között keletkező működési és 
ugyanezen időszakban a mű-
ködéshez kapcsolódó tárgyi 
eszközök beszerzési, illetve a 
humánerőforrás költségeihez 
nyújt támogatást.

A támogatás önmagában 
nem lehet a működés kizáró-
lagos forrása (a szervezetnek 
legalább 30%-os önrésszel kell 
rendelkeznie).

A finanszírozás módja:
Egyösszegű, utófinanszírozású, 

vissza nem térítendő támogatás.

A pályázat benyújtásának 
módja:
•  A pályázatot egy eredeti pél-

dányban magyar nyelven, ki-
zárólag a bizottság által erre 
a pályázati célra kiadott pá-
lyázati adatlapon, amely sem 
tartalmában, sem formájában 
nem változtatható,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága részére 
címezve,

•  személyesen vagy postai úton,
•  borítékon jól láthatóan feltün-

tetve a pályázati felhívás cí-
mét, a pályázó nevét és címét,

•  a kiírásnak megfelelően hi-
ánytalanul (a pályázati for-
manyomtatvány minden 
kérdésére választ adva), és az 
egyéb előírt dokumentumok 
becsatolásával kell benyújtani. 

A pályázat benyújtásának
helye:

Személyesen: Polgármesteri 
Hivatal Szekszárd, Széchenyi 
u. 27-31. (Humánszolgáltatási 
Igazgatóság Humán Osztály)

Postai úton: 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8. 
A pályázat benyújtásának ha-
tárideje: 2015. július 28.

A pályázat elbírálásának módja:
A pályázatok elbírálásáról 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Humán Bizottsága dönt 
2015. szeptember 8-ig.

A pályázatok eredményéről 
a pályázó írásbeli értesítést kap 
2015. szeptember 17-ig.

A részletes felhívás és a pályá-
zati adatlap letölthető a www.
szekszard.hu honlapról, illetve 
átvehető a Polgármesteri Hivatal 
Ügyfélszolgálati Irodáján (Szek-
szárd, Széchenyi u. 27-31.).

Felvilágosítást Pócs Margit, 
a közművelődési és civil kap-
csolatok referense nyújt telefo-
non vagy személyesen (telefon: 
74/504-119, Humán Osztály).

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlésének

Humán Bizottsága
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Június 21-ei rejtvényünk megfejtése: Ferenczy Béni, Ferenczy Noémi

Június 29-30. 17:00 
és július 1. 17:00
AGYMANÓK 3D
Színes Szöveg nélküli ameri-
kai animációs film. Korhatár: 
6 éven felülieknek!
Hossz: 94 perc.

Június 29-30. 19:00
és július 1. 19:00
SUPERFAST! HALÁLI 
IRAMBAN Színes szinkroni-
zált amerikai vígjáték. Korha-
tár: 12 év alatt szülői kíséret-
tel! Hossz: 99 perc.

AGÓRA MOZI

A Tolna Megyei
Felnőtt Diabetesesek

Egyesületének
nyári szünet előtti utolsó 

előadása
2015. június 30-án

13.30 órai kezdettel lesz,  
Szekszárdon a lila épületben.

Székács Andrea Diaclin 
képviselőjének előadását 

hallhatják:
A diabétesszel járó kellemet-

len bőrtünetek enyhítése  
és kezelése címmel.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

FELHÍVÁS
A Máltai Szeretetszolgálat Szekszárdi Csoportja  

a júliusi szünet után
augusztus 4-én 8-10 óráig, 

majd augusztus 18-án 15-17 óráig,  
iskolakezdésre készülve,

vár minden segítségre szoruló családot ruhaosztásra.
Szeptembertől minden hónap első keddjén 8-10 óráig,  

harmadik keddjén pedig 15-17 óráig  
keressenek bennünket, elsősorban használt ruhákért

Szekszárdon, a Hunyadi u. 4-ben, szívesen segítünk!
A szeretetszolgálat önkéntesei

A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete

az idei évben is megrendezi
hagyományossá vált
„HÁROM MEGYE 

ÖSSZEFOG”
Tolna–Somogy–Baranya 
„ADJ VÉRT” programot

2015. július 17-én 
08:00–13:00 óra között

Helye: Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezet 

Székháza
 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

Zenés program, virsli,
pogácsa.

Minden 10. véradó 
ajándékot kap. 

A Szekszárdi Megyei Jogú Város Önkormányzata,
Szekszárdi Magyar Izraeli Baráti Társaság

és a Szekszárdi Izraelita Hitközség közösen 
2015. július 5-én 10.30 órakor
holokauszt-megemlékezést tart.

A rendezvény helyszíne: Szekszárd, Művészetek Háza
(volt zsinagóga)

(7100 Szekszárd, Szent István tér 28.)

ÁCS REZSŐ polgármester
Július 6. (hétfő) 14.00 óra 
Előzetes bejelentkezés alapján, az 
alábbi telefonszámon: 74/504-102
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Július 7. (kedd) 16.00 óra
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján 17–18 
óráig. I. Béla Gimn. és Informatikai 
Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap 
első hétfőjén, 18–19 óráig. Babits 
M. Kult. Közp., Remete terem 
(Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület A 
hónap második keddjén 16–17 órá-
ig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület A hónap 
utolsó keddjén 17–18 óráig. Or-
szágos Nyugdíjas Polgári Egyesület 
klubhelyiség (Mészáros Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 
óráig. Dienes Valéria Általános 
Iskola, Szekszárd, Szent-Györgyi 
Albert u. 6.

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 
óráig. Baka István Ált. Isk.(Béri 
B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A képviselő asszony nem tart 
már a nyáron fogadóórát.

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

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig. Szekszárd, Piac tér 
1. „F” épület

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

(Ö00079)

(Ö00080)

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00612)

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Ezúton tájékoztatjuk Önöket, 

hogy július 1-jén a közszolgálati 
tisztviselők napja, amely mun-

kaszüneti nap. 
Ezen a napon a kormányhivatal 

főosztályain, járási hivatalok-
ban, okmányirodákban, 

kormányablakokban 
és az ügysegédeknél szünetel 

az ügyfélfogadás.
Dr. Horváth Kálmán 
kormánymegbízott

KÖZLEMÉNY
A közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény  

93. § (2) bekezdése július 1-jét a 
köztisztviselők napjává  

nyilvánította, mely egyben mun-
kaszüneti nap is a közigazgatási 
szerveknél dolgozók számára.
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt 

Lakosságot, hogy a fentiek 
értelmében július 1-jén (szerda)

Szekszárd MJV Polgármesteri 
Hivatalában az ügyfélfogadás 
szünetel és a hivatal zárva tart.

Kérjük szíves megértésüket!
Polgármesteri Hivatal

Tájékoztatás
2015. július 1-jén (szerda)  

az egészségügyi  
szolgáltatóknál 

munkaszüneti nap lesz, 
(24 órás) ügyeleti  

szolgálat működik. 

A háziorvosi sürgősségi 
betegellátás Szekszárd 
és a 14 társult település 

lakossága számára: 

Felnőtt ügyelet:  
Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 

Gyermek ügyelet:  
Szekszárd, Szent I. tér 18.

Telefon: 74/318–104
Ö00077

Pályázati hirdetmény
Szekszárd MJV Önkormányzata 

Egészségügyi Gondnoksága  
7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. 
pályázatot hirdet, iskolavédőnő 

munkakör betöltésére.
Munkavégzés helye:  

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 2-10.
Pályázati feltételek: főiskola, 
védőnői végzettség. Erkölcsi 

bizonyítvány, büntetlen előélet.
Juttatások, egyéb információk:

Bérezés: Kjt. szerint.
Határozott idejű 2016. 11. 30-ig 

tartó közalkalmazotti jogviszony.
Pályázat benyújtásának határideje: 

2015. július 13. (hétfő)
Pályázat elbírálásának határideje: 

2015. július 15.  (szerda)
A munkakör 2015. 08. 01. napjától 

tölthető be.
További információ:  

74/511–477, vagy 30/458–6344
Dölles Lászlóné intézményvezető

Ö00078



2015. június 28. 2015. június 28. 1312

Az 1997-ben alakult, és az
azóta is sikeresen működő

szekszárdi székhelyű
Sz+C Stúdió Kft.

új munkatársat keres

A pályázat részletes feltételei a
www.szpluszcstudio.hu

weboldalon megtekinthetők!
www.szpluszcstudio.hu 

info@spcstudio.hu
7100 Szekszárd, Tartsay u. 30. 

Tel.: 74/511-833

GAZDASÁGI VEZETŐ
pozícióba.

(00629)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap június 29-től július 3-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00611)

június 29. június 30. július 1. július 2. július 3.

„B”

Marhagulyás Csontleves Paradicsom 
leves Zöldborsóleves Lebbencsleves

Kakaós kalács, 
gyümölcs

Sült tarja,
gombamártás, 

krokett

Rántott 
pulykamell, 

pirított burgonya,  
görög saláta

Lecsós szelet, 
tészta

Chilis bab,
párolt rizs

„C”

Mediterán 
gyümölcsleves Csontleves Frankfurti 

leves Zöldborsóleves Lebbencsleves

Gyros,
pita, 

tzatziki

Kelkáposzta 
főzelék, 
vagdalt

Túrógombóc, 
gyümölcs

Rántott hal,
kukoricás rizs, 

tartár

Roston csirkemell, 
sárgarépás 

burgonyapüré, 
savanyúság

Domboriban a Sárkányhajó Éttermünk a 
következőkkel várja kedves vendégeket:

•  hangulatos, vízparti szúnyogmentes kör-
nyezet, a teljes terasz szúnyoghálóval védett

•  változatos napi menü, valamint széles 
a’la carte kínálat

•  frissítő limonádé többféle ízben
•  műsorok közvetítése a projektoros kivetítőn 

és TV-n
•  nyitva: 2015. június 12 – augusztus 20-ig,

hétfő - csütörtök 11.00–21.00 óráig,
péntek - vasárnap 11.00–22.00 óráig

•  bankkártyával, SZÉP kártyával, valamint 
Erzsébet, Sodexo, Edenred, Puebla meleg 
étkezési utalványokkal is fi zethet

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG: 7133 Fadd-Dombori, Duna sor 
vagy  Fenyő u. 40. (a kajak-kenu pálya indítótornyával szemben)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft .
7100 Szekszárd Bezerédj u 2.
Tel: 74/314-580
www.diaketkeztetes.net

(0
06

23
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KRESZ
TANFOLYAM

„B” kategóriás KRESZ tanfolyam 
otthonról 10.000 Ft,
diákoknak 5.000 Ft.

Nézd meg a 
www.mazsijogsi.hu weboldalon! (0

06
25

)
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Sérültek és épek egy asztalnál
Több kategóriában összesen 
95-en neveztek a szombaton a 
városi sportcsarnokban megtar-
tott Sió Trans kupa integrált asz-
talitenisz-versenyen. Az ország 
25 településéről érkezett játé-
kosok női egyéni, amatőr, profi 
és fél profi páros kategóriákban 
vetélkedtek, de külön versenyt 
hirdettek a megyei- és városi 
bajnokságban szereplő, vala-
mint a nemzeti bajnokságok-
ban játszó asztaliteniszezőknek.

A verseny annak a 11 főnek a 
részvételétől lett integrált, akik 
különböző sérültség miatt fo-
gyatékkal élnek, de kedvenc 
sportágukban az ép sportolókkal 
együtt, egy mezőnyben játszot-
tak. A versenyen indulók között 
akadt kerekes székes, szervátül-
tetett és más mozgásszervi fo-
gyatékossággal élő sportoló is.

Szekszárdi siker két kate-
góriában született: Wittinger 
Jánosné, a rendező Fáklya SE 
Szekszárd versenyzője női egyé-
niben második lett, míg Né-
meth Károly nagy küzdelmek 
után megnyerte a „megyei-vá-
rosi” kategóriát.
Eredmények:

Profi páros (10 induló): 1. Tóth 
Ferenc-Zsuffa Ádám (Baja), 2. 
Mózes János-Pelczer Ferenc (Bá-
ta-Tolna), 3. Kása Gábor-Földesi 
Zsolt (Polgárdi), 4. Viktor Krisz-
tián-Csiszár Péter (Polgárdi).

Félprofi páros (34 induló): 1. 
Heisz József-Papp Endre (Má-
gocs), 2. Pad Ágoston-Farkas 
László (Ajka-Enying), 3. Csuti 
János-Szabó Tamás (Dombó-
vár), 4. Bartal Gergő-Bartal Ta-
más (Tolna).

Női egyéni (6 induló): 1. Busi 
Szabina (Kiskunfélegyháza), 2. 

Wittinger Jánosné (Szekszárd), 
3. Farkas Lászlóné (Enying), 4. 
Sétáló Orsolya (Pécs).

Férfi amatőr (44 induló): 1. 
Szabó Tamás (Dombóvár), 2. 
Babicz István (Baja), 3. Aranyos 
Géza (Paks), 4. Dér János (Báta).

Megyei-városi kategória (35 
induló): 1. Németh Károly (Szek-
szárd), 2. Papp Endre (Mágocs), 
3. Zsuffa Ádám (Baja), 4. Kiss 
Gergő (Mohács). Vigaszág: 1. 
Losonci György (Fajsz), 2. Hor-

váth László (Pécs), 3. Csuti János 
(Dombóvár), 4. Busi Lajos (Kis-
kunfélegyháza).

NB-s kategória (10 induló): 
1. Mayer Tamás (Pécs), 2. Tóth 
Ferenc (Baja), 3. Katona László 
(Baja), 4. Mózes János (Báta).

A verseny támogatói: Sió 
Trans Kft., Tagex Hungária Kft., 
Szekszárd Megye Jogú Város, 
Fogyatékosok Sportszövetsége, 
Szekszárdi Asztalitenisz Club.

 -fl-

A Sasokon át vezet az út a döntőbe
Hajrájához érkezett a honi amerikaifut-
ball-bajnokság. A divízió II.-ben e hét-
végén rendezik az elődöntőket, július 
11-én pedig a finálét. Hogy mely két 
csapat lehet ott az Elektromos pályán 
sorra kerülő döntőben, vasárnap kide-
rül. Az egyik akár a Szekszárd Bad Bo-
nes együttese is lehet, ehhez azonban 
a szezon eddigi legnehezebb csatáját 
kellene sikerrel megvívniuk a Rossz-
csontoknak.

A június 28-án, 16 órakor kezdődő elő-
döntőben Sződy Ferenc vezetőedző ta-
nítványai az alapszakaszban harmadik, a 
wild card-körben a Jászberény Wolverines 
csapatát 27-14-re legyőző Budapest Eagles 
gárdájával találkoznak. A zöld-fehér sasok 
nem ismeretlenek a szekszárdiak előtt, hi-
szen a tavalyi Aréna Kupát is a fővárosiak 
nyerték.

A Bad Bones több mint egy hónapja ját-
szott utoljára tétmeccset – akkor az alapsza-

kasz utolsó fordulójában az Újpest Bulldogs 
második csapatát radírozta le a pályáról 
(40-0) –, hiányzóik is vannak a szekszárdi-
aknak, ennek ellenére győzni szeretnének 
a masszív védősorral és ponterős támadó 
alakzattal rendelkező Eagles ellen. Az ösz-
szecsapás tétje tehát a döntőbe jutás, amely 
egyúttal azt is jelentené, hogy a Gyarmati 
Máté irányította Rosszcsontok fényesebb 
medáliára cserélik a tavalyi bronzérmüket. 
 - fl -

Sportolással jótékonykodtak
Az Atomerőmű-KSC Szekszárd 
női kosarasai és a Szekszár-
di UFC labdarúgói mellett a 
Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
is csatlakozott a városháza 
humán osztályának kezdemé-
nyezéséhez, így június 19-én, 
pénteken jótékonysági sport-
délutánt rendeztek a műfüves 
pályákon. Az esős idő ellenére 
is szép számmal jöttek össze 
mindazok, akik a sclerosis mul-
tiplexben szenvedő egykori 
labdarúgónak, Kollár Sándor-
nak kívántak segíteni.

A kispályás tornán nyolc csa-
pat vetélkedett, a nevezési díjak 
is az adomány-kasszát gyarapí-
tották. A két csoportban zajló 
küzdelmek végén a D-Logistic 
együttese szerezte meg a tor-
nagyőzelmet a gólkirályi címet 
elhódító Csontos Mihály-ve-
zette Várköz csapata előtt. A 
harmadik helyre a Szekszárdi 
UFC gárdája futott be, amely 
büntetőkkel verte az önkor-
mányzat alakulatát. A nagy 
műfüves pályán cross training 
és zumba edzéseket vezetett a 
FITT Lesz Sportegyesület, míg 
az Iberican Táncegyesület be-
mutatójával igyekezett mele-

gen tartani az izmokat a hűvös, 
esős időben. 

Adományokat nem csak a 
sportdélutánon fogadtak, de a 
szervezésben közreműködő két 
klub edzésein, a FITT Fitness-
ben és a városi sportcsarnok 
portáján elhelyezett gyűjtődo-
bozokba is várták. A kispályás 
torna eredményhirdetésekor 
Kárpáti Zoltán, az UFC elnöke, 
Kollár Sanyi barátja örömmel 
jelenthette be: a jótékonyko-
dóknak köszönhetően össze-
sen 550 ezer forint jött össze. A 
pénzt a család egy izomstimu-
láló berendezés megvásárlására 
fordítja.  Fekete
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
György, Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@ tolnataj.net • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. 

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Tájékoztatjuk Tisztelt
Ügyfeleinket,

hogy 2015. július 1-jén
(szerda)

a közszolgálati tisztviselők 
napja alkalmából,

a Nemzeti Adó- és Vámhiva-
tal Baranya, Somogy és Tolna 
Megyei Adóigazgatóságának 
központi ügyfélszolgálatain 
valamint vidéki kirendeltsé-

gein az ügyfélfogadás 
szünetel!

A NAV Általános Tájékoztató 
Rendszere (06-40-42-42-42), 
valamint a NAV Ügyféltájé-
koztató és Ügyintéző Rend-
szere (06-40/20-21-22) ezen 

a napon
 nem fogad hívásokat.

Köszönjük megértésüket!

Nemzeti Adó- és Vámhivatal
Tolna Megyei Adóigazgatósága, 

Szekszárd

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata
Egészségügyi Gondnoksága felhívja a lakosság figyelmét,

hogy Szekszárdon az orvosi rendelők
felújítási munkái elkezdődnek.

A Kandó Kálmán rendelőben (gyermek, felnőtt) 
július 2-án és július 3-án költözés miatt a rendelés szünetel.

Orvosi rendelések:
2015. július 6-tól dr. Antus Éva, dr. Schranz Róbert 

Szekszárd, Vörösmarty u. 5.
2015. július 6-tól dr. Gujás Erika, dr. Horváth Gábor

Szekszárd, Szent I. tér 18.

2015. augusztus 7-én és augusztus 8-án a Mikes u. 24. 
sz. alatti rendelőben költözés miatt a rendelés szünetel.

Orvosi rendelések:
2015. augusztus 10-től dr. Klézli Júlia

Szekszárd, Wigand tér 1.
2015. augusztus 10-től dr. Endrődi Csaba

Szekszárd, Dózsa Gy. u. 3.
Kérjük a lakosság megértését.

Dölles Lászlóné
intézményvezető

(Ö00081)

(Ö
00082)

ÁRVERÉSI FELHÍVÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város 

Polgármesteri Hivatala 
egyfordulós versenytárgyalás  

keretében értékesítésre meghirdeti 
a szekszárdi 4032/2 helyrajzi számú,
természetben az Epreskert utcában 

található beépített ingatlant
(volt kényszervágóhíd).

Az értékesítési versenytárgyalás 
szabályait, valamint az ingatlan 

rövid bemutatását tartalmazó doku-
mentáció átvehető a Polgármesteri 

Hivatal  
(Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.) 

I. emelet 11. sz. irodájában,
illetve letölthető a www.szekszard.hu 

internetes oldalról. 
A részvétel és az értékesítés egyéb 

feltételeiről a Polgármesteri Hivatal  
Városüzemeltetési és Városfejlesztési

Igazgatóságán, a 74/504-159-es 
telefonszámon, illetve a  

varga.andras@szekszard.hu  
e-mail címen lehet érdeklődni.

A digitális tudást segíti a Tarr Kft.

A Tarr Kft. évek óta kiemelt 
szerepet vállal a szolgáltatási 
területén működő civil szer-
vezetek, sportegyesületek és 
nevelési-oktatái intézmények 
támogatásában. A szekszárdi 
központú cég 2014-ben több 
mint 100 millió forinttal segítet-
te ezen szervezetek működését.
A Tarr Kft. legutóbb a Comeni-
us Általános Iskolának adomá-
nyozott számítástechnikai esz-
közöket mintegy 350 ezer forint 

értékben. Az öt számítógép és 
hat monitor mellett a digitális 
tudás javítása érdekében a cég 
egy éven át díjmentesen biztosít 
10 Mbit/s sebességű internet el-
érést az intézménynek. Az ado-
mányozó oklevelet pénteken, a 
Garay János Gimnázium dísz-
termében megtartott ünnepség 
keretében Aradi István műsza-
ki igazgató adta át Morvai Szil-
veszternek, az iskolát fenntartó 
alapítványi elnökének.  SZV



2015. június 28.16

Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00617)

Nyitva tartás:
HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-17.00

SZOMBAT 08.00-12.00, VASÁRNAP 09.00-13.00

Már vasárnap is nyitva!
Szekszárd, Tartsay u. 19. (a munkaruházati bolt mellett) • Telefon: 74/670-735 

• E-mail: gabibarkacs@tolna.net • www.mcbarkacsbolt.hu
Minőségi Lambéria már 1.390 Ft/m2 áron kapható!

Kínálatunkból: Minőségi faáruk gyalult szegély és profi l lécek fenyő,- hárs,- és keményfából 
kerítéselemek, lépcsőlapok, szeg csavar, kötőelem, kézi- és kerti szerszámok, barkácsgépek

FAIPARI FESTÉKEK • BÚTORLAP SZABÁSZAT • Balsafa termékek széles választékban!
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! (00624)

Szúnyogháló
akció

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

(00608)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (00617)


