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FOTÓ: KISS ALBERT → 5. oldal

Felfrissülés a strandon

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Plusz zöldjárat
A korábban meghirdetett, havi 
egyszeri alkalmon felül – saját 
költségén – havonta plusz egy 
zöldhulladék-gyűjtő járatot 
indít Szekszárd város önkor-
mányzata, továbbá az érintett 
lakosság havi öt gyűjtőzsákot is 
kap ingyen.
 → 3. oldal

Bikavérek, kadarkák
Harmadik alkalommal válasz-
tották meg az Országház bo-
rait. A szekszárdi pincészetek 
kiemelkedő eredményt értek el 
az idén: a bikavérek és a kadar-
kák mezőnyében borvidékünk 
borászatai kisajátították a do-
bogót.
 → 6. oldal

Bátrak voltak
Tizennégy csapatból a hetedik 
helyen végzett a Dienes Valé-
ria Általános Iskola és Grund-
schule a közelmúltban hét-hét 
honi és határon túli magyar 
csapat részvételével megren-
dezett Bátrak Ligája – Rákóczi 
Kupa döntőjében.
 → 7. oldal
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Veszélyes hulladék

Június 24-én, hétfőtől a 
szekszárdiak ismét szállít-
hatnak veszélyes hulladékot 
a Damjanich utcai hulla-
déklerakóba. A beszállítható 
hulladékfajtákat a hulladék-
gazdálkodási cég a honlap-
ján (www.aliscaterra.hu) 
teszi közzé.
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NÉVNAP–TÁR
Június 23. (vasárnap) – Zoltán, Édua
Zoltán: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.
Édua: kun eredetű; jelentése: a hold fölkel.

Június 24. (hétfő) – Iván
Iván:  1.) a régi magyar Ivános rövidülése;  

2.) orosz eredetű; jelentése: Isten kegyelmes.

Június 25. (kedd) – Vilmos, Maxim
Vilmos: latin-germán eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.
Maxim: latin eredetű; jelentése: nagy növésű, magas. 

Június 26. (szerda) – János, Pál
János: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten  
kegyelmes.
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Június 27. (csütörtök) – László
László: szláv eredetű; jelentése: hatalom + dicsőség.

Június 28. (péntek) – Levente, Irén
Levente: magyar eredetű; jelentése: levő, létező. 
Irén: görög eredetű; jelentése: béke.

Június 29. (szombat) – Péter, Pál
Péter: héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla.
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 23.
(vasárnap)

Június 24.
(hétfő)

Június 25.
(kedd)

Június 26.
(szerda)

Június 27.
(csütörtök)

Június 28.
(péntek)

Június 30.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zivatar | kb. 9 mm eső | hidegfront 
rős széllel
max. 25o , min. 19o

zápor | kb. 2 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 29o , min. 18o

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 31o , min. 18o

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 32o , min. 19o

gyengén felhős
max. 33o , min. 20o

gyengén felhős 
max. 33o , min. 20o

közepesen felhős
max. 34o , min. 20o
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Gyermekgyilkosság: befejeződött a büntetőeljárás
A Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság befejezte a brutális 
kegyetlenséggel meggyil-
kolt 6 éves szekszárdi kislány 
ügyében indított büntetőel-
járást.

Mint arról korábban lapunk 
is beszámolt, március 8-án az 
esti órákban érkezett bejelen-
tés egy gyermek eltűnéséről. A 
Szekszárdi Rendőrkapitányság 
munkatársai nagy erőkkel in-
dultak a keresésére, és fél órán 
belül a Patak utca mögötti patak 
medrében megtalálták a 6 éves 
kislányt, akinek életét a kiér-
kező mentők már nem tudták 
megmenteni.

A Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányság és a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság munkatár-
sai nagy erőkkel dolgoztak az 
elkövető felkutatásán, és rövid 
időn belül elfogtak egy 19 éves 
helyi férfit – a kislány unoka-
testvérét –, aki elszámoltatá-
sa során részben elismerte a 
gyilkosságot. Gyanúsítottkénti 
kihallgatását követően őrizet-
be vették, és indítványozták 
letartóztatását. A férfi eleinte 
az Igazságügyi és Megfigye-
lő Elmegyógyintézetben volt 
megfigyelésen, de később az 

egyik hazai büntetés-végrehaj-
tási intézetbe szállították, ahol 
azóta is letartóztatásban van.

Az eset kapcsán a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitánysá-
gon büntetőeljárást indítottak 
emberölés bűntett elköveté-
sének megalapozott gyanúja 
miatt. Az ügyben kirendelt 
orvosszakértő megállapította, 
hogy a kislány halálát közvet-
lenül a vízbe fulladás okozta, 
annak ellenére, hogy testén 
számos súlyos sérülés volt. A 
rendőrök a helyszínen talál-
tak egy térkövet is (képünkön 
jobbra), melyről egyértelműen 

megállapították, hogy az elkö-
vetés eszköze volt.

Az eljárás során a 19 éves 
férfit aljas indokból vagy cél-
ból, különös kegyetlenséggel, 
tizennegyedik életévét be nem 
töltött, védekezésre képtelen 
személy sérelmére elkövetett 
emberölés bűntett elkövetésével 
gyanúsították meg.

A Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányságon a szükséges eljá-
rási cselekményeket elvégezték, 
és az ügyben keletkezett irato-
kat a napokban megküldték az 
ügyészségnek.

 Forrás: TMRFK

Bővíti a zöldhulladékot begyűjtő járatokat a város 
A korábban meghirdetett, 
havi egyszeri alkalmon felül 
– saját költségén – havonta 
plusz egy zöldhulladék-gyűj-
tő járatot indít Szekszárd vá-
ros önkormányzata.

Erről Bodó Kata, a Polgármes-
teri Hivatal Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Osztályának 
környezetvédelmi ügyintézője 
beszélt szerda délután, az Alis-
ca Terra Regionális Hulladék-
gazdálkodási Nkft. Sárvíz utcai 
telephelyén tartott tájékoztatón. 
Az ügyintéző hozzátette, a csa-
ládi házas övezetben élők erről 
részletes tájékoztatót és a zöld 
járatok időpontjait feltüntető 
naptárat kapnak a napokban. A 
plusz járatok minden hónap ne-
gyedik szombatján járják körbe 
a várost.

Bodó Kata azt is elmondta, 
hogy minden „zöld területtel 
rendelkező” szekszárdi ingat-
lantulajdonos – a Vertikál logós 
zsák mellett – ezután havonta 
ingyenesen öt darab, zöld színű 
lebomló (kukoricaliszt alapú) 
zsákot kap a várostól. Ezeket 
minden hónapban az Alisca 
Terra Nkft. ügyfélszolgálatán 
vehetik át az érintettek. Az ügy-
intéző arra kérte a lakosokat, 
hogy a zsákokba vagy kötegelve 

összegyűjtött zöldhulladékot 
csak az elszállítás napján helyez-
zék ki az ingatlanok elé.

A lakosság részéről érkezett 
igényt szolgál ki az önkormány-
zat – tette hozzá Máté Péter. 

Az önkormányzati tanácsadó 
elmondta, az elmúlt években 
két hetente szállították el a zöld 
hulladékot, a lakosság ezt szokta 
meg, ezért igyekeztek visszaállí-
tani a korábbi gyakorlatot.

A tájékoztatón részt vett 
Kapfinger Bence, az Alisca 
Terra Nkft. üzemeltetési veze-
tője is, aki elmondta, egy alka-
lommal mintegy 20 tonna zöld 
hulladékot gyűjtenek be a köz-
műcég emberei.

Az idei esztendő első öt hó-
napjában közel 400 tonna kom-
posztálható hulladék érkezett 
be a Sárvíz utcai telepre, így 
idén várhatóan a 2018-as 1000 
tonnánál is nagyobb mennyi-
séget gyűjtenek majd be Szek-
szárdon. SZV

Közvilágítás: a hibabejelentés a kulcsszó
A helyi önkormányzatok-
ról szóló törvény alapján a 
közvilágítás biztosítása ön-
kormányzati feladat, ugyan-
akkor egy településen belül 
jellemzően vegyes tulajdon-
ban van a közvilágítás.

Tolna megyében az E.ON a 
hálózati rendszer tulajdonosa. 
A passzív eszközöket (tartó-
szerkezetek, vezetékrendszer) 
az energiavállalat saját hatás-
körben javítja. Az aktív be-
rendezéseket – ide tartoznak a 
lámpatestek, felszálló vezeték 
– az önkormányzat szerződött 
partnere szervizeli.

A hibabejelentések kap-
csán sokan nem tudják, hogy 
hová is kell fordulni. Schmidt 
Krisztián, a szekszárdi ön-

kormányzat Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Igazgatóságá-
nak osztályvezetője közölte, a 
meghibásodások sok esetben 
nem a lámpatestek hibájából 
adódnak. Amikor egy hosz-
szabb szakasz vagy egy egész 
utca sötétségbe borul, az E.ON 
szakemberei az illetékesek. 
Ilyen esetekben a 0–24 órában 
ingyenesen hívható közvilá-
gítási hibajelző vonalat, a 06–
80/200–636-os telefonszámot 
kell tárcsázni.  

Előfordulhat, hogy egyes ut-
cákban hiányos a közvilágítás. 
Schmidt Krisztián felhívta a 
figyelmet arra, hogy min-

den javítás hibabejelentésre 
történik. Egy vagy két lámpa 
meghibásodása esetén Szek-
szárd város önkormányzata a 
kompetens, a Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Igazgatóság 
energetikusának, Bérces Já-
nosnak lehet bejelentést tenni 
(06–74/504–104).

A hibákat webes felületen, a 
kozvilhiba.hu oldal „lakossági 
bejelentés” menüjében is rög-
zíteni lehet. A település és a 
közterület nevének megadása 
után külön rubrikában meg-
jegyzést is fűzhetünk a tájé-
koztató mellé.  

 Forrás: www.szekszard.hu
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Vigyázzunk, hogy valóban gondtalan legyen a nyár!
A nyár veszélyeire hívták fel a 
figyelmet a rendőrség illeté-
kesei a kedd délelőtt a Szek-
szárdi Fürdőben megtartott 
tájékoztatón.

A héten „kitört” a nyári szünet, 
s egyre több gyermek vesz részt 
a közúti közlekedésben. A szü-
lők szerepe óriási, hiszen újra és 
újra fel kell hívniuk gyermekeik 
figyelmét a gyalogos és a kerék-
páros közlekedés szabályaira, 
a körültekintő közlekedésre 
– mondta el Megyeri Zsolt, a 
Tolna Megyei Rendőr-főkapi-

tányság közlekedésrendészeti 
osztályvezetője.

A járművezetők ebben az 
időszakban a szokottnál is óva-
tosabban vezessenek, hiszen 
bármikor felbukkanhat egy 
gyermek egy jármű takarásából, 
vagy egy elgurult labda után 
futva – tette hozzá az alezre-
des. Megyeri Zsolt a kerékpáros 
közlekedés kapcsán elmondta, 
hogy ahol nincs kerékpárút, ott 
a járdát vegyék igénybe – csök-
kentett sebességgel. Az osztály-
vezető jelezte, a kerékpárok vi-
lágítása és lakott területen kívül 

a láthatósági mellény viselése 
kötelező.

Huszti Gábor, a bűnmegelő-
zési alosztály vezetője elmond-
ta, kollégái gyakrabban lesznek 
jelen a strandok és a látogatot-
tabb turisztikai helyszínek kör-
nyékén. A gépjárművel érke-
zőket itt tábla is figyelmezteti: 
tűző napon ne hagyjanak gye-
reket, vagy állatot a kocsiban, 
mert végzetes következménye 
lehet, de értékeket se felejtse-
nek látható helyen a járműben, 
amelyet bezárva hagyjanak a 
parkolóban.

Elhangzott, hogy strandra 
csak a legszükségesebb értéket 
vigyük magunkkal, és azokat 
is inkább az értékmegőrzőben 
hagyjuk, mint a „pokróc-széf-
ben”. Az őrnagy emlékeztetett, 
a statisztika szerint a legtöbb 
baleset hátterében a meggon-
dolatlanság áll, ezért fontos a 
felelősségteljes magatartás a 
vízben és vízparton. A nyári 
fesztiválok kapcsán az alosz-
tályvezető felhívta a figyelmet 
a drogok és a túlzott alkohol-
fogyasztás veszélyeire. 
 SZV
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Egész nyárra kínál programot a Szekszárdi Fürdő
Fürdő napi programok, 
strandparty és röplabda tor-
nák is várják a vendégeket az 
idei nyáron a Szekszárdi Csa-
ládbarát Strand- és Élmény-
fürdőben, ahol közel 2800-an 
kerestek felüdülést az elmúlt 
hétvégén.

Az épülő új városi fedett 
uszodához közműfejlesztési 
munkálatok elhúzódása mi-
att tudott a tervezettnél ké-
sőbb nyitni a megyeszékhely 
élményfürdője – tájékoztatta 
lapunkat Csillag Balázs. A 
strandot üzemeltető Szekszár-
di Sportközpont Nkft. ügyve-
zetője elmondta, a medencék 
és az öltözőépület is felújítva 
várják a fürdővendégeket, akik 

a megszokott szolgáltatásokkal 
– óriáscsúszdák, szauna, étte-
rem és büfé, homokos sportpá-
lyák, értékmegőrző, játszótér, 
baba-mama szobák – találkoz-
hatnak a létesítményben.

Bővül a medencék felett ki-
feszített napvitorlák felülete, 
amelyek árnyékot adnak a leg-
melegebb órákban. A fürdő 
területén végzett közműépíté-
si munkák nyoma hamarosan 
eltűnik, a zöldfelület helyre-
állításával néhány héten belül 
végeznek.

Csillag Balázs elmondta, 
a Szekszárdi Fürdő idén is 
9:00 és 20:00 óra között várja 
a vendégeket – a pénztárak 
19:00 órakor zárnak –, míg 
reggel 6:00 és 9:00 óra között 

úszójegy/bérlet megváltásával 
tempózhatunk munka (és nyi-
tás) előtt. A jegyárak átlagban 
10 százalékkal drágultak az 
idei szezonra, ám egy egész 
napos felnőtt jegy még mindig 
csak 2000. A diákok és nyug-
díjasok 1300, míg a 3–14 éves 
gyerekek 750 forintért válthat-
nak belépőt, de a szekszárdiak 
lakcímkártya felmutatásával 
250–500 Ft kedvezményt kap-
nak. Az óriáscsúszdák idén is 
külön jegy megváltásával hasz-
nálhatóak.

A nyári programokról szól-
va az ügyvezető arról tájé-
koztatott, hogy július 6–7-én 
Coca-Cola Strandparty várja 
a vendégeket, míg a hagyo-

mányos Fürdő Napokat július 
26. és 28. között rendezik. A 
Fürdők Éjszakáján meghosz-
szabbított nyitva tartással és 
vízi tűzijátékkal, a hétvége fo-
lyamán pedig a Holló együttes, 
az Animal Cannibals, Vikidál 
Gyula és a Bon-Bon zenekar 
fellépésével, illetve csúszda-
versennyel és cukorkaágyúval 
várják az ifjabb és idősebb für-
dőzőket.

A sportos vendégek június 
29-én, július 20-án és augusz-
tus 17-én amatőr strandröp-
labda tornákon tehetik próbára 
tudásukat a Szekszárdi Fürdő-
ben, amely a nyár folyamán a 
TeleSport napközis táboroknak 
is otthont ad.   - fl -
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Félszáz véradó segítette Gereben Lívia gyógyulását
Az Atomerőmű KSC Szekszárd 
– a Magyar Vöröskereszttel és 
az Országos Vérellátó Szolgá-
lattal (OVSZ) együttműködve 
– június 14-én irányított véra-
dást szervezett leukémiával 
diagnosztizált játékosa, a 19 
éves Gereben Lívia megsegí-
tésére.

Hosszú sor kígyózott a városi 
sportcsarnok egyik edzőtermé-
ben kialakított „véradó állomá-
son”. Jó volt látni, hogy milyen 
sokan érezték úgy, vérüket ad-
ják a fiatal válogatott kosárlab-
dázó gyógyulásáért.

Igen jól sikerült a sportcsar-
nokba szervezett véradás, hiszen 
összesen 64-en jelentkeztek, s eb-
ből 53-an adhattak vért – mond-
ta el dr. Pászty Vera főorvos. Az 
OVSZ Szekszárdi Területi Vé-
rellátójának vezetője hozzátette, 
a véradók közül tizenöten most 
először nyújtották a karjukat.

Mint azt már megírtuk, a vér-
készítmények önkéntes véradók 

adományaként jutnak el a bete-
gekhez. A véradók általában egy 
számukra ismeretlen embernek 
segítenek a véradásukkal, azon-
ban lehetőség van célzottan, 

egy adott személy számára vért 
adni, ez az irányított véradás.

Mint azt dr. Pászty Verától 
megtudtuk, az irányított véra-
dási szándékot a jelentkezéskor 
kell jelezni, majd egy nyomtat-
ványt kell kitölteni, megjelölve 
rajta a beteg nevét, TAJ számát, 

születési dátumát, a kezelő kór-
ház nevét, a betegellátó osztályt, 
valamint a beteg vércsoportját. 
Az irányított véradás feltétele, 
hogy a véradó és a beteg vér-

csoportja azonos legyen, ebben 
az esetben a vérkészítményt az 
ország bármely pontjáról eljut-
tatják az adott betegnek.

Gereben Lívia esetével kap-
csolatban a főorvos elmondta, a 
leukémiás betegek kezeléséhez a 
vérkészítmények nélkülözhetet-

lenek. A leukémia gyógyítására 
használt gyógyszerek a csontvelő 
működését gátolják, miután az 
nem képes megfelelő mennyi-
ségű vérsejtet termelni, így ezek 
folyamatos pótlására van szükség. 
A leukémiás beteg kezelése hosz-
szú hónapjai alatt folyamatosan, 
heti vagy akár napi szinten szorul 
vérkészítményekre.   - fl -

Hálaadó hangversenyt tartott a 25 éves Gárdonyi kórus 
A Szekszárdi Gárdonyi Zoltán 
Református Együttest 1994 
tavaszán alapította nagytisz-
teletű Lemle Zoltán, Csokonai 
Vitéz Mihály Díjas református 
lelkipásztor, hogy a kórus 
örömmondó békekövetként 
szolgáljon.

Az alapítás negyedszázados em-
lékére az együttes június 16-án 
jubileumi koncertet tartott az 
evangélikus templomban.

A kórus énekes bevonulása 
(„Ne aggodalmaskodjál, nézz 
Istenedre fel”) után a protes-
táns egyházzene kimagasló 
képviselője, a névadó Gárdonyi 
Zoltán „Énekeljetek az Úrnak” 
című kórusműve hangzott el.

A kezdő áhítatot Rácz József, 
a Tolnai Református Egyházme-
gye esperese tartotta, a jubiláló 
együttest Csillagné Szánthó Po-
lixéna, a közgyűlés Humán Bi-
zottságának elnöke köszöntötte.

A kórus negyedszázados szak-
mai munkáját dr. Kutnyánszky 
Csaba egyetemi tanár, a zene-
művészeti egyetem rektor-he-
lyettese méltatta és értékelte. A 
Magyar Kórusok, Zenekarok és 
Népzenei Együttesek Szövetsé-

gének elnökségi tagja kiemelte, 
a kórus eltelt 25 évére emlékez-
ve eredményekben gazdag útról, 
hazai és nemzetközi megméret-
tetésekről és a számukra írt kor-
társ zeneszerzők műveiről is be-
szélhetünk. Végül elismeréseket 
adott át az 5, 10, 15, 20, illetve 25 
éve éneklő kórustagoknak.

Az énekkar műsorában vá-
logatás hangzott el az elmúlt 
25 év legsikeresebb számaiból. 
Felcsendült Smetana, Guonod 
és Telemann egy-egy darab-
ja, míg a magyar zeneszerzők 
művei közül Maár Margit „Az 
Úr csodásan működik”, Bárdos 
Lajos „Az Úr énnékem őriző 
pásztorom” és „Az Úr érkezé-

se”, Kodály Zoltán „Sík Sándor 
Te Deuma” és Tillai Aurél „Di-
csőült helyeken” és „42. zsoltár” 
című művét hallhatta a kórust 
vastapssal jutalmazó közönség.

A koncerten szólót énekelt 
Tillai Csilla (szoprán), Árki Inez 
(mezzoszoprán), Varga Tiborné 
(alt) és Lemle Zoltán (tenor). 
Közreműködött az Eozin Vo-
nósnégyes (Deák Márta hegedű, 
Morvay Ágnes hegedű, Murin 
Jaroszlav mélyhegedű, Janzsó Il-
dikó gordonka), valamint Lozsá-
nyi Tamás (orgona), Sági Róbert 
(trombita), Földesi Bálint (har-
sona), Balogh Benedek (tuba), 
Oszter András (vadászkürt) és 
Kovács-Szabó Áron (trombita).

A hangverseny zárásaként 
Szokolay Sándor „Miatyánk” 
kezdetű alkotása hangzott el, 
ráadásként pedig a „Néki zeng-
jen énekünk” spirituálé szólalt 
meg. A hangversenyen Németh 
Judit előadóművész konferált, 
és Naszladi Judit karnagy vezé-
nyelt. A református énekkar a 
perselypénzt az evangélikus gyü-
lekezet hitéleti tevékenységének 
segítésére ajánlotta fel.  SZV

Csapatként küzdöttek a Bátrak Ligája döntőjében
Tizennégy csapatból a hete-
dik helyen végzett a Dienes 
Valéria Általános Iskola és 
Grundschule csapata a kö-
zelmúltban megrendezett 
Bátrak Ligája – Rákóczi Kupa 
döntőjében, Budapesten.

II. Rákóczi Ferenc fejedelem 
emléke előtt (is) tisztelegtek a 
Honvédelmi Sportszövetség és 
a Nemzetpolitikáért Felelős Ál-
lamtitkárság közös szervezésében 
megvalósult, a szellemi és fizikai 
felkészültséget egyaránt próbára 
tevő versenysorozat résztvevői, 
köztük a szekszárdi Dienes iskola 
csapata is, amely a márciusi, bajai 
elődöntő megnyerésével kvalifi-
kálta magát a fővárosi döntőre.

A Logóné Kovács Zsuzsanna, 
Stella Éva és Reinics Gábor ta-
nárok által felkészített, hetedik 
és nyolcadik osztályos diákok-
ból álló szekszárdi csapat hat 
további honi és hét határon túli 

magyar gárdával mérte össze 
felkészültségét, ügyességét, ki-
tartását. A versenyzőknek a II. 
Rákóczi Ferenc fejedelem éle-
tére vonatkozó elméleti kérdé-
sek és egy e-sportos (autós szi-
mulátor) feladat mellett olyan 
– a fizikai teljesítőképességet is 
próbára tevő – próbákat kellett 
kiállniuk, mint a falmászás, az 
akadálypálya leküzdése, az er-

gométeres evezőpad, a lövészet 
(nyíllal és lézerpisztollyal), a ví-
vás, vagy a tájékozódási futás.

A budapesti „Sport11” Sport, 
Szabadidő- és Rendezvényköz-
pontban megrendezett finálé-
ban kitűnően teljesített a Frei 
Nóra, Ganczer Ádám, Horváth 
Levente, Kocsis Anita, Kocsis 
Luca, Lambert Barna, Veress 
Zsombor és Vörös Levente al-

kotta Dienes csapat, és – a ne-
gyedik legjobb magyar együt-
tesként – az abszolút verseny 7. 
helyén zárt a viadalt.

„Nagyot küzdöttek a gyere-
kek, igazi csapatként harcoltak 
egymásért. Jó volt látni őket” – 
mondta a szekszárdiak teljesít-
ményéről a csapatot a fővárosba 
elkísérő Máté István önkormány-
zati képviselő.   - fl -

Javult a kosaras állapota
A családtól származó infor-
máció szerint a május köze-
pén leukémiával diagnoszti-
zált Gereben Lívia állapota a 
kemoterápiás kezelést követő-
en javult a közelmúltban. A 
KSC Szekszárd 19 éves játé-
kosa így néhány napot otthon 
tölthetett, hogy fizikailag és 
lelkileg is megerősödve térjen 
vissza a kórházba, és harcol-
jon tovább a betegség ellen.

A Szekszárdi Gárdonyi Zol-
tán Református Együttes 
2001-től Szekszárd város 
kiemelkedő művészeti együt-
tese. Az alapító karnagy, 
Naszladi Judit ötlete alap-
ján immár 20 éve szervezik 
a „Magyar Kórusok Napja” 
ünnepi hangversenyt Kodály 
Zoltán születésnapjára emlé-
kezve az adventi időszakban.

Az „Országos Protestáns 
Napok” rendezvénysorozat-
hoz csatlakozva minden ok-
tóberben jótékony célú zenés 
áhítatot tartanak az evangé-
likus templomban.

Az országház borai: taroltak a kadarkák és bikavérek
Harmadik alkalommal vá-
lasztották meg az Ország-
ház borait. A szekszárdi 
pincészetek kiemelkedő 
eredményt értek el: a bikavé-
rek és a kadarkák mezőnyé-
ben is borvidékünk borásza-
tai végeztek a „dobogón”.

A pályázaton összesen hét szek-
szárdi borászatot ismertek el. 
Az Országház bora pályázaton 
a legjobb bikavér a Sebestyén 
Pince 2016-os Iván-völgyi Bi-
kavére lett, melyet 2017-ben 
Szekszárd Város Borának is 
megválasztottak. A kategória 
második helyezését a Bodri 
Pincészet (Szekszárdi Bikavér 
Válogatás „Faluhely” 2015) sze-
rezte meg, míg a Fritz Borház 

2015-ös Bikavére a harmadik 
helyen végzett.

A kadarkák mezőnyében is 
taroltak a szekszárdiak. A ka-

tegória győztesének a Németh 
János Pincészetből kikerült 
2017-es Szekszárdi Kadarkát 
választották, a második az Esz-

terbauer Borászat 2018-as „Só-
gor” Kadarkája lett, míg a har-
madik helyen a Vesztergombi 
Pince 2017-es évjáratú bora 
végzett. Szép eredményt ért el 
a Takler Pince 2016-os Prémi-
um Kékfrankos bora is, amely 
a második helyet szerezte meg 
a kékfrankosok kategóriájában.

A 21 (köztük két határon 
túli) borvidék 113 pincészeté-
től érkezett 203 tételt két napig 
vizsgálta a Kállay Miklós, a Ma-
gyar Bor Akadémia tiszteletbeli 
elnöke vezette zsűri. A legjobb 
tételek – közte Sebestyénék bi-
kavére és Németh János kadar-
kája – az Országház fontosabb 
eseményein képviselhetik majd 
Magyarországot. 

 Forrás: kadarka.net
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Borok és húrok: különleges zenei élmény a megyeházán
Rudán Joe koncertjét is láthat-
ták, hallhatták mindazok, akik 
június 15-én ellátogattak a 12. 
Borok és Húrok Fesztiválra.

A hang- és borkóstolót minden 
év júniusában szervezi meg a 
város kiemelt művészeti együt-
tese, a Szekszárdi Gitárkvartett. 
Idén öt koncerten vehettek részt 
az érdeklődők.

Tizenkét éve, civil kezde-
ményezés nyomán jött létre a 
Borok és Húrok Fesztivál. A 
Szekszárdi Gitárkvartett tagjai 
különleges zenei élményekkel 
szerették volna megismertetni 
a város lakóit, Szekszárd kiváló 
borainak kíséretében. Úgy tű-
nik, mindez évről-évre sikerül. 
A nyári programok sorában 
különleges csemege a Borok és 
Húrok Fesztivál, hiszen egészen 
egyedi zenei élményt kínál egy 
impozáns helyszínen, a Várme-
gyeháza udvarán.

Mindig akad egy-egy olyan 
zenekar a fellépők között, aki 

a megszokottól eltérő stílust 
képvisel. Idén ezt a különleges 
hangzást Tényi Edit és Vladi-
mir Todorovic párosa hozta el 
Szekszárdra. A szabadkai duó 
népzenei ihletésű előadása na-
gyon népszerű volt a Borok és 
Húrok Fesztiválon. Fellépett 
még Rudán Joe és a zseniális 
gitárbűvölő Tóth László, így a 
közönség elektroakusztikus ver-
zióban hallhatott a legnagyobb 
hazai „rocktorok” előadásában 

klasszikus magyar és külföldi 
számokat.

Természetesen színpadra állt 
a házigazda, Szekszárdi Gitárk-
vartett és állandó közreműkö-
dőik is, azaz Wessely Ágnes és 
Lotz Katalin. A zenekar új da-
lokat hozott a nagyszámú kö-
zönség örömére.  A koncertbe 
Homonnai Varga András, a ko-
lozsvári flamenco gitárművész 
is bekapcsolódott, a szekszárdi-
ak nagy örömére.

A Komjáth(y)iak zenekara 
is remek hangulatú koncert-
tel szórakoztatta a közönséget, 
csakúgy, mint a faddi és gerjeni 
illetőségű, verséneklő Kottake-
reszt duó.

A Borok és Húrok Fesztivált 
a Szekszárdi Gitárkvartett és 
az együttes barátai szervezik 
meg évről-évre több támogató 
segítségével. Az esemény leg-
nagyobb támogatója Szekszárd 
város önkormányzata.   SZV
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László király tiszteletére is énekelt a Gagliarda
Június 19-én a Liszt Ferencet 
a Szekszárdi Mise komponálá-
sára ihlető, újvárosi Szent Mi-
hály arkangyal templom falai 
között adott hangversenyt az 
idén 19 éves Gagliarda kama-
rakórus. A dr. Szabó Szabolcs 
karnagy irányította együttes 
mindig arra törekszik, hogy 
zenei repertoárjukat és ének-
karukat is fiatalítsák. 

A figyelemre méltó érdeklő-
dés mellett zajlott koncerten a 
közgyűlés Humán Bizottsági 
elnöke, Csillagné Szánthó Po-
lixéna a Gagliarda rendkívül 
összetartó közösségét méltatta, 
akiket – megfeledkezve a hét-
köznap gondjaitól – szívesen 
hallgatunk. A hangverseny előtt 
dr. Szabó Szabolcs karnagy, mű-
vészeti vezető arra felhívta a fi-
gyelmet, hogy aki nem énekelt 
még énekkarban, nem tudhat-
ja, hogy egy két-három perces 

szám mögött milyen hatalmas 
munka rejlik.

Városunk védőszentje, Szent 
László tiszteletére három, a 
lovagkirályhoz kapcsolódó ze-
neművel indult a hangverseny. 
A szentírásfordításairól híres 
Kerekes Károly, egykori zirci 
főapát „Szent László él” című 
szövegére Nagy Olivér által 
komponált kórusműben nagy 

királyunk szinte valamennyi 
erényét (bátorság, délcegség, 
sziklaszilárd hit) felvonultatták 
a közreműködők. Dr. Szabó 
Szabolcs nem csupán kórusa 
segítségével, de szóban is mél-
tatta a szent királyt, akinek cso-
dáit, harci erejét, becsületét is 
felidézte.

A 25 tagú kamarakórus a ze-
netörténet szinte valamennyi 

korszakából, egyházi és világi 
kórusmuzsikából merítkező 
koncertjén – Mascagni, Bux-
tehude, Reinitz Béla, Halmos 
László és Bárdos Lajos művei 
mellett – több zsoltár is elhang-
zott. Így Bach egyik különleges 
műve, vagy a 18. századi ma-
gyar zenepedagógus, Maróthi 
György 105. zsoltára. Felcsen-
dült még a református lelkész, 
nyelvtudós és filozófus, Szenci 
Molnár Albert szövegére Ko-
dály Zoltán által írt vegyeskari 
mű, a 114. genfi zsoltár is. A 46. 
zsoltárt azok tiszteletére adta 
elő a Gagliarda, akik ma a világ-
ban nehéz körülmények között, 
szenvedve élik meg keresztény-
ségüket.

A koncerten közreműködött 
Koch Ádám (ének és ütős hang-
szerek), Müller János (zongora 
és és orgona), Ocsovay Damján 
(ütős hangszerek) és Tóth Móni-
ka (ének). Gy. L.
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Június 16-ai rejtvényünk megfejtése: Jacques Offenbach, Orfeusz az alvilágban
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kispál József. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését június 27-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Vesszen el a pénzed veled együtt. 
Nem részesülhetsz és nem is örö-
kölhetsz ebből, mert a szíved nem 
tiszta az Isten előtt. Térj meg tehát 
gonoszságodból, és könyörögj az 
Úrhoz, hátha megbocsátja neked 
szíved szándékát. Mert látom, 
hogy a keserű irigység és a go-
noszság fogságába estél.” 
 (Apostolok cselekedetei 8,22–24)

Az Apostolok cselekedeteiről írott 
könyv Isten Szentlelkének a kiára-
dásáról szól. Arról, hogyan mun-
kálkodott a Szentlélek emberekben. 
Csodákat tett, megtérésre, bűnbá-
natra indította őket, egészen a ha-
táraikig vitte el őket: általuk nem 
ismert nyelveken beszéltek, dicsérték 
Istent, a szívük egészen megtelt Isten 
gondolataival és terveivel és ezeket 
véghez is vitték.

Nem így érezzük sokszor, hogy 
csodára lenne szükség? Nem vá-
gyunk arra, hogy cselekedjen Isten? 
Valahol mélyen mégis belénk ette 

magát és megkövült a hitetlenségnek 
az a gondolata, hogy ez nem lehet-
séges, csak mese, a Szentlélek itt ma 
biztosan nem működik – pedig igen.

A jeruzsálemi ősgyülekezet egyik 
tagja, Fülöp egy szomszédos kisvá-
rosba, Samáriába megy és ott Isten 
szavát hirdeti. Tömegek térnek meg és 
változnak meg. Nem csak úgy megke-
resztelkednek, mint a magyarok Szent 
István korában, hogy csak bele a Du-
nába, legyünk túl rajta, hanem való-
ban megváltoznak életük vezetésében 
és az erkölcseikben. Miközben Fülöpöt 
hallgatják, sokan sírni kezdenek, mert 
rádöbbennek rossz döntéseikre és azok 
következményeire.

Ez ma is megtörténhet és meg is 
történik ugyanígy Szekszárdon is. 
Van, akinek a szíve megindul és tud 
sírni, ahogyan hallja Isten szavát és 
az mélyre hatol. Van, akinek leesik, 
hogy rossz úton jár és felhagy vele. 
Akad, aki nem csak hagyománytisz-
teletből keresztelkedik vagy bérmál-
kozik, konfirmál, és igen: vannak 

ma is csodák. Mi az oka annak, 
hogy nem tapasztaljuk ezt mindany-
nyian kézzel foghatóan, vagy nincs 
részünk belőle?

Olvasunk ebben a szakaszban 
egy emberről, akit úgy hívnak, hogy 
Simon, a varázsló. Ez az ember 
trükkökkel, pénzével és a tudásával 
kitűnt a városiak közül. Szerette a 
hatalmat, sőt elvárta, hogy Istenként 
tekintsenek rá az emberek. Amikor 
találkozott Fülöppel, Ő is megtért 
és meg is keresztelkedett, mert lát-
ta, hogy milyen változások mennek 
végbe embereken és ezt ő is akarta. 
Sőt minden pénzt megadott volna 
azért, hogy ezt ő tartsa a kezében, 
hogy így vagy úgy, de ő gyakorolja a 
kontrollt az Isten Lelke felett.

Péter apostol mondja neki a fenti 
szavakat. Istenkedés, hatalomvágy, 
keserűség, irigység, gonoszság, 
szennyezi be az emberi szívet. Ezek 
az okai, hogy nem tudunk része-
sülni a Szentlélek munkájában és 
ajándékaiban. Olyan korban élünk, 

ahol bizonyos keretek között mind-
annyian Istenek lehetünk, hatalmat 
gyakorolhatunk, kiemelkedhetünk. 
A hatalommal való visszaélés pedig 
természetes, mint a levegővétel. És 
a keserű irigység: pont ez a magyar 
átok, nem? Ferde szemmel figyelni 
mindenfelé, nehogy valakinek egy 
szalmaszállal több legyen. Büszkén 
kiemelkedni saját terepjárónkkal 
teljesítményünkkel bármi áron.

Péter apostol pontosan erre 
mondja, hogy emiatt a gonoszság 
miatt nem tudunk örökölni Isten 
munkájából és csodáiból. Nekünk 
szól ez az üzenet: térj meg a gonosz-
ságodból és könyörögj az Úrhoz, 
hogy változtassa meg a szíved szán-
dékait. Nincs szabadulás és valódi 
változás anélkül, hogy a szívünk 
szándékaiban változás történne. Ez 
pedig csak akkor történik meg, ha 
rádöbbenünk a gonoszságunkra és 
elkezdjük keresni Istent teljes szí-
vünkből.  Gyurkó Donát

 metodista lelkész

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény 
alapján pályázatot hirdet a 
Polgármesteri Hivatal Vá-
rosfejlesztési és Üzemeltetési 
Igazgatóság, Városfejleszté-
si és Üzemeltetési Osztály 
Zöldfelület-karbantartó cso-
portjába, zöldfelület-kar-
bantartó munkakör betöl-
tésére.

A részletes pályázati felhí-
vás a www.szekszard.hu hon-
lapon, a Közügyek/Állás me-
nüpontban tekinthető meg.

Kilátástalanságból építettek új otthont, hazát
Közvetlenül ugyan nem tele-
pítettek be a II. világháborút 
követően a Délvidékről me-
nekülni kényszerült bukovi-
nai székelyeket Szekszárdra, 
mégis a későbbiekben több 
család is a tolnai megyeszék-
helyen talált új otthonra.

A szekszárdi bukovinai széke-
lyek – akiknek már saját terük is 
van az újvárosban – egyesülete 
évente, június 16-án emléknap-
pal is adózik az ősöknek. Azon 
a napon, amelyen 1941-ben 
Kosnánál az utolsó, Bukoviná-
ból érkező, székelyeket szállító 
szerelvény átlépte a magyar/
román határt, hogy aztán – egy 
jobb élet reményében – letele-
pítsék őket a visszacsatolt bács-
kai területen.

A sors azonban úgy hozta, 
hogy 75 éve, 1944 őszén innen 
is tovább kellett állniuk, mene-
külve Tito véreskezű partizánjai 
elől. A „szörnyű időszak” során 
– ahogy azt Szegedi Dezsőné 

Emerencia, a Bukovinai Széke-
lyek Szekszárdi Egyesületének 
elnöke az elmúlt szombaton 
megtartott emléknapon felidézte 
– a székelyek egy részének a du-
naföldvári és a bajai hídon át vitt 
az útja a nyugat-magyarországi 
települések irányába. Többen 
1945 tavaszán kerültek tolnai 
falvakba, innen később sokan 
Szekszárdon „kötöttek ki”.

Aláhúzta, a megyeszékhe-
lyen ma öt bukovinai székely 

falu – vagyis az 1764-es szé-
kelyföldi madéfalvi veszedel-
met követően, 1776-ban Bu-
kovinában alapított Istensegíts, 
Fogadisten, az 1785-ben alapí-
tott Hadikfalva és Józseffalva, 
valamint az 1786-ban keletke-
zett Andrásfalva lakóinak le-
származottai élnek. Egykorvolt 
falvaikat a parkban öt kopjafa 
idézi meg: ám áll köztük egy 
hatodik is, amire a következőt 
vésték: „Hazajöttünk!”. 

Szegedi Dezsőné szerint a mai 
generáció képtelen lenne feldol-
gozni a háborús tapasztalatokat, 
újra lábra állni, többször is újra 
kezdeni. Az elnök szerint a 
helytállást szükséges megismer-
tetni az ifjabb generációkkal, 
hogy tisztában legyenek azzal, 
milyen nehéz élet jutott a szé-
kelységnek.

Az emléknapon Wass Albert: 
Hontalanság hitvallása című köl-
teménye hangzott el Straubinger 
Antalné előadásában, míg a 
Maroknyi Székely Népdalkör a 
„Bukovina, mit vétettem” című 
székely népdalt adta elő. A Szé-
kely himnusz az ünnep résztve-
vői közösen énekelték el.

A megemlékezés végén Se-
bestyén Gyuláné és Szőts Gás-
pár helyezett el koszorút a kop-
jafáknál, végül a program az 
újvárosi templomban Székely 
Misével folytatódott, majd a 
Bukovinai Székelyek Közösségi 
Házában rendezett tiszteletva-
csorával ért véget.  Gy. L.
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Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
a munka törvénykönyvéről 
szóló 2012. évi I. törvény 
alapján pályázatot hirdet a 
Polgármesteri Hivatal Gond-
nokságára gépkocsivezető 
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati fel-
hívás a www.szekszard.hu 
honlapon, a Közügyek/Állás 
menüpontban tekinthető meg.

Játékosan fejlesztették a gyerekek intelligenciáját
A szemléletformálásra és a te-
hetséggondozásra helyezték 
a hangsúlyt annak a projekt-
nek a keretében, amely a te-
hetséges tanulók szüleinek, 
illetve – közvetett módon – a 
fiatalok számára valósított 
meg a projektgazda Lakha-
tó Szekszárdért Egyesület a 
Trambulin Tehetséggondozó 
Alapítvány együttműködé-
sében.

A Nemzeti Tehetség Program 
„Szabad utat a tehetségnek!” 
elnevezésű, 2018 júliusától idén 
június 12-ig tartó pályázata 
lényegi „pilléreiként” a tehet-
ségazonosítást és kibontakoz-
tatást támogató családi háttér 

megerősítése állt. Ezen túl a 
közösségi kirekesztettséget, a 
tehetséget befogadó szemlélet-
mód terjesztését, tudatosítását 
tartották szem előtt.

A gyerekek részére érdeklő-
désük, tehetségük felfedezésé-
ben teremtettek lehetőséget: 
ehhez különböző műhelyfog-
lalkozások, előadások adtak 
támogatást, ahol az egészséges 
önérvényesítés kialakításában, 
a kudarcok, sikertelenségek 
feldolgozásában próbáltak 
számukra technikákkal szol-
gálni.

A megvalósításnak a Garay 
János Általános Iskola és AMI 
adott teret az elmúlt év során. 
A program keretében a peda-

gógusok, diákok, szülők kap-
tak lehetőséget, hogy szakmai 
műhelyekkel, zenei eszközök-
kel, dráma- és szituációs játé-
kokkal, de a rajz- és mozgás 
eszközével is fejleszthessék a 
nyolc „gardneri intelligenciát”. 
Mint azt Dalla Valle Bettina és 
Berki Ágnes, a Lakható Szek-
szárdért egyesület munkatársai 
elmondták, fontos az említett 
intelligenciatípusokat mozgó-
sítani, hiszen azok egymással 
összhangban hatnak.

A résztvevő tanulók talán a 
zeneterápiás foglalkozást vár-
ták leginkább, melynek lénye-
ge, hogy a tudatra ható fejlesztő 
munkát egészíti ki zenés, non-
verbális úton azokon a terüle-

teken, ahol a tudattalanban is 
problémák vannak.

A szülők a projekt által a pá-
lyaorientációban és a továbbta-
nulásban is segítséget kaptak, 
hogy célzott javaslatokat nyújt-
hassanak a pályaválasztás előtt 
álló tanulók részére, felszínre 
hozva fejlesztendő tehetségte-
rületük.

Az iskolai kiközösítés meg-
szüntetésére irányuló program 
nyomán a gyerekek Zrínyi lo-
vagrendet alakítottak, amely 
kezdeményezéssel csoportok-
ban, játékos formában vezették 
rá a tanulókat a helyes gondol-
kodásra, a másság elfogadására 
és nem utolsósorban segítő-
készségük fejlesztésére.  Gy. L.
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Bronzcsapat: 37 év után újra összejöttek a Dózsások
A szekszárdi labdarúgás „kor-
szakos csapata” az 1971/72-es 
idényben – az akkor harmadik 
vonalat jelentő – NB II Nyuga-
ti-csoportjában bajnok Szek-
szárdi Dózsa volt Lipovszkyval, 
Simonnal, Csordással, Micskó-
val, Kalásszal, Freppánnal és 
Törökkel a pályán. Ám ha úgy 
vetődik fel a kérdés, melyik 
volt a második vonalban eltöl-
tött 22 év legeredményesebb 
szekszárdi gárdája, akkor a 
nyolcvanas évek elejéig kell 
visszaugranunk az időben…

Az évtized elején a szekszárdi új 
generáció előtt nehéz feladat tor-
nyosult: az MLSZ ugyanis 1981-
ben drasztikusan csökkenteni 
kívánta a második osztályban 
szereplő csapatok számát, így 
mindhárom csoportban csak az 
első öt helyezett maradhatott 
benn. Mivel a város, a klubvezetés 
és a szurkolók óhaja egyértelmű-
en a második vonalban maradás 
volt, ez mázsás teherként neheze-
dett az akkori játékosok vállára.

A kapuban Polyák Antallal, a 
hátvédsorban Szabó Lászlóval, 
Tóth Lászlóval, Paizs János-
sal, Varga Ferenccel, Somodi 
Andrással, a középpályán Laki 
Zoltánnal, Kniesz Mátyással, 
Adorján Istvánnal, Csík Ferenc-

cel, Márkus Lászlóval és Dienes 
Pállal, a csatársorban pedig Ko-
roknai Viktorral, Sajó Lászlóval, 
illetve Orosz Antallal és Lauer 
Józseffel, akiből később kiváló 
balhátvédet „csinált” a fiatal 
edző, Teszler Vendel. A keret 

tagja volt még Dobos József, 
Mátyás Tibor, Páli István, Suba 
Tamás és Klein Mihály is.

Minden csapatrészben akadt 
egy-egy rutinos, az átlagból 
kiemelkedő játékos, de ahhoz, 
hogy a csapat teljesítse a hőn 

óhajtott célt, kellettek a helyi te-
hetségek is. A 33 éves edző első 
önálló NB II-es évében bátran 
nyúlt Adorjánhoz, Márkushoz 
és Knieszhez, de ekkor bonto-
gatta szárnyait a későbbiek so-
rán az NB I-ig jutó Dienes is.

Ez a Szekszárdi Dózsa emlé-
kezetes, nagy győzelmeket arat-
va – átlagban kétezer néző előtt 
játszva – teljesítette a célt: 1982 
nyarán a harmadik helyen zárt a 
másodosztályban. A szekszárdi 
labdarúgás legjobb eredménye 
volt ez.

A 37 évvel ezelőtti bronzcsa-
pat hősei a közelmúltban újra 
összejöttek, hogy fehér asztal 
mellett eltöltsenek néhány órát a 
felújított klubházban. A főszer-
vező, Polyák Antal szerette vol-
na, ha még többen eljönnek a 
húszas keretből, ám azok, akik 
elfogadták a meghívást (Polyák 
mellett Szabó, Varga, Somodi, 
Laki, Kniesz, Dienes, Lauer és 
Sajó) a szakmai stáb tagjaival 
együtt jól érezték magukat.

Persze még legalább két játé-
kos kellett volna, hogy képle-
tesen szólva létszámban „meg-
legyen” a tizenegy. Mivel a 
találkozónak a főszervező tervei 
szerint lesz folytatása, így jók az 
esélyek, hogy legközelebb már 
„cseréjük” is lesz…   B. Gy.

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/
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Békés osztályharc 
Új kezdeményezéssel állt elő 
a Sportélmény Alapítvány. Az 
„Osztályharc” névre keresz-
telt erőpróbán szekszárdi 
iskolák 3-4. osztályai mérték 
össze felkészültségüket az at-
létikai centrum rekortánján, 
június 12-én.

Kilenc iskolai csapat tagjai öt 
versenyszámban (60 méter, 
600 méter, távolugrás, magas-
ugrás, és súlylökés) vetélkedtek. 
A nagy hőség ellenére lelkesen 

tesztelték magukat a gyerekek, 
a pedagógusok pedig egy nagy-
szerű lehetőséget kaptak, hogy 
öt versenyszámban, hiteles kö-
rülmények között mérjék fel 
tanítványaikat.

Egy ponttáblázat alapján érté-
kelve a tanulók teljesítményét az 
egyes versenyszámokban, majd 

osztályonként pontátlagot szá-
moltak. Az lett az Osztályharc 
győztese, aki a legmagasabb 
pontátlagot érte el.

Az első alkalommal kiírt ver-
senyt a Dienes Valéria Általá-
nos Iskola 4.a osztálya nyerte 
– minden tanuló egyedi érem-
mel gazdagodott –, megelőzve 
a Baka iskola 4.a és a Dienes 4.b 
osztályát. A legjobban szurkoló 
osztály a Dienes 3.c osztálya 
lett, akik kifestett arccal, transz-
parenssel buzdították a verseny-

zőket, üde színfoltot hozva a 
nagy hőségben lebonyolított 
viadalba.

Az Eckert családnak hála 
minden tanuló cseresznyét és 
sárgabarackot kapott frissítő-
ként verseny közben, de köszö-
net illeti a rendező Sportélmény 
Alapítvány támogatóit is.   SZV

A Falvai emlékversenyen mutatták meg tudásukat
A megyei diákolimpián elért 
első, majd az országos elődön-
tőn szerzett második helyezés 
után a Gyakorló iskola I. korcso-
portos (2010/2011) fiú torná-
szai (Balogh Zalán, Ódor Bence, 
Beke Csongor és Fülöp György) 
az előkelő hatodik helyen zár-
tak a Budapesten megrendezett 
12 csapatos országos döntőben. 
Az eredmény különösen annak 
fényében igen értékes, hogy a 
Péter Györgyi és Szabó Zsolt ál-
tal felkészített csapatból (Fekete 
Levente betegség miatt nem tart-
hatott társaival a döntőre) hár-
man csak az idei évben kezdtek 
tornázni.

A PTE Illyés Gyula Gyakor-
ló Iskola május 30-án immár 
nyolcadik alkalommal rendezte 
meg a Falvai Gyula emlékver-
senyt. A 35 szekszárdi tornász 
mellett rajthoz álltak kalocsai 
és kiskunhalasi versenyzők is. 
A nagyszámú közönség színvo-
nalas versenyt láthatott.

A Mutzhausz Ildikó, Em-
bersics Lászlóné, Péter Györ-
gyi és Szabó Zsolt által felké-
szített gyakorlós tornászok  
(képünkön) szabadon válasz-
tott talaj, gerenda, gyűrű, fel-
emás korlát és szekrényugró 
gyakorlatokat mutattak be. 

  SZV

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Június 24-től június 28-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04364)

MENÜ Június 24. Június 25. Június 26. Június 27. Június 28.

„A”
1150 Ft

Lencsegulyás Karalábéleves Mediterrán 
gyümölcsleves Csontleves Fokhagyma-

krémleves

Meggyes-
mákos nudli,
vaníliaöntet

Rakott
burgonya,

savanyúság

Kapros
tökfőzelék,

pulykapörkölt

Vasi pecsenye,
párolt rizs,

házi vegyes 
savanyúság

Temesvári 
ragu,
tészta

„B”
1150 Ft

Lencsegulyás Karalábéleves Mediterrán 
gyümölcsleves Csontleves Fokhagyma-

krémleves

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Ketchupos 
csirkecomb,
friss saláta,

öntettel

Rántott
sertésborda,

tepsis
burgonya,

savanyúság

Kolbászos-
tarhonyás 

lecsó

Torinói 
csirkemell,

petrezselymes 
burgonya,

savanyúság

Napi
ajánlat
1050 Ft

Rántott 
pulykamell,

hasáb-
burgonya,
friss saláta

Rántott 
pulykamell,

hasáb-
burgonya,
friss saláta

Rántott 
pulykamell,

hasáb-
burgonya,
friss saláta

Rántott 
pulykamell,

hasáb-
burgonya,
friss saláta

Rántott 
pulykamell,

hasáb-
burgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Csirkehússal 
rakott
édes-

burgonya

Csirkehússal 
rakott
édes-

burgonya

Csirkehússal 
rakott
édes-

burgonya

Csirkehússal 
rakott
édes-

burgonya

Csirkehússal 
rakott
édes-

burgonya

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
(04365)

Szekszárdi cég keres targoncás, raktáros 
munkakörbe 1 fő férfi munkaerőt

azonnali kezdéssel. 
Korrekt bérezés, 8 órás,

bejelentett munkaviszony.
ÉRDEKLŐDNI:

30/600–4525 vagy 20/2555–860(0
43

75
)

Jól lőttek az Aliscások

Több versenyen is jól szerepeltek 
az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 
sportolói a közelmúltban. Az 
Alpok-Adria Kupa és Terepíjász 
GP 24+24 célos, WA nyílhegyes 
versenyén a szekszárdiak közül 
Juhász Márton aranyérmet szer-
zett, dr. Juhász László pedig a 6. 
helyen zárt Mozsgón. 

A DAR Történelmi verseny-
sorozat harmadik, kiskunha-
lasi fordulójában az Aliscások 
három fiatal íjásza is dobogóra 

állhatott: Barta Viktória és Né-
meth Réka egyaránt első lett ka-
tegóriájában, míg Barta Nikolett 
ezüstérmet nyert.

Budapesten rendezték meg 
a Suli Íjász Bajnokság országos 
döntőjét. A versenyzők előbb 
rekkenő hőségben, majd esőben 
lőttek, de két szekszárdi fiatalt 
ez sem zavart. Wehovszky Kíra 
Tícia országos bajnoki szerzett, 
míg Berek Hunor bronzéremmel 
térhetett haza.   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
A következő időpontot később 
közöljük. Garay J. Általános Is-
kola 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.

AGÓRA MOZI
Június 23., vasárnap  
15:00 |  Egy kutya négy útja
17:00 |  Men in Black – Sötét 

zsaruk a Föld körül
19:30 |  Rocketman

Június 24., hétfő  
17:00 |  Men in Black – Sötét 

zsaruk a Föld körül
19:30 |  Rocketman

Június 25., kedd  
17:00 |  Men in Black – Sötét 

zsaruk a Föld körül
19:30 |  Rocketman

Június 26., szerda  
17:00 |  Men in Black – Sötét 

zsaruk a Föld körül
19:30 |  Rocketman
Június 27., csütörtök  
15:00 |  Toy Story 4.
17:00 |  Csekély esély
19:30 |  Gyerekjáték
Június 28., péntek  
15:00 |  Toy Story 4.
17:00 |  Csekély esély
19:30 |  Gyerekjáték
Június 29., szombat  
Az Agóra Mozi 2019. június 
29-én ZÁRVA tart.

Értesítés
Az OVSZ Szekszárdi Területi Vé-
rellátó értesíti kedves jelenlegi, és 
véradóit, leendő véradóit, hogy 
2019. július 1-én (hétfő) NEM 
LESZ INTÉZETI VÉRADÁS.

2019. július 5-től (péntek) 
már a megszokott időben vár-
juk véradóinkat.

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 fogy- 
junk cukorbetegen? 

Közcsatornára-rákötés pályázat
Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy Szekszárd MJV Ön-
kormányzata pályázatot hirdet 
„Közcsatornára történő rákötés 
támogatása 2019” címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szekszárd 
város közigazgatási területén 
élő magánszemélyek, akiknek a 
belterületi lakóingatlanuk előtt 
kiépített közcsatorna vezeték 
húzódik és ingatlanjuk mű-
szakilag ráköthető a hálózatra.

A vissza nem térítendő támo-
gatást (ingatlanonként egyedi 
elbírálás alapján, de legfeljebb 
a bekerülési költség 50%-a) a 
bekötővezeték műszaki megva-
lósítására (tisztítóidom elfolyó 
oldaláig) lehet felhasználni. 

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
város honlapjáról (www.szek-
szard.hu), a Polgármesteri Hi-
vatal / Ügyintézés / Elektroni-
kus ügyintézés menüpont alatt. 

Személyesen átvehető a Polgár-
mesteri Hivatal Városigazgatási 
és Rendészeti Osztályán (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 pályáza-
tokról a Gazdasági és Pénzügyi 
Bizottság 2019. augusztus 31-
ig, a november 15-ig benyújtott 
pályázatokról pedig 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

Újabb közösségi kert Szekszárdon
A Fecskeház melletti területen 
immár ötödik éve rendkívül 
sikeresen működő közösségi 
kert mintájára Szekszárd város 
önkormányzata újabb közösségi 
kert kialakítását tervezi a Zöld-
kert utcában, illetve környékén.

A közösségi kertek olyan 
használaton kívüli városi terüle-
tek, melyeket magánszemélyek 
önkéntesen művelnek meg. A 

kertek minden esetben kizáró-
lag biogazdálkodással működ-
hetnek.

Várjuk a javaslatokat a kert 
pontos helyének kijelöléséhez!

Jelentkezés és felvilágosítás: 
Gyurkovics János önkormány-
zati képviselő, +36–30/9948–
754, e-mail: gyurkovics.janos@
citromail.hu

FOTÓ: SZV
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A történelem összeköt: Erdélyben jártak a Garay gimisek
A Garay János Gimnázium 
diákjainak a 2018/19-es tan-
évben is lehetőségünk nyílt 
részt venni a Határtalanul 
pályázaton, melynek kereté-
ben Erdélyben jártak a közel-
múltban.
 
A Garay János Gimnázium és 
kolozsvári partner intézmé-
nye közötti idei program még 
márciusban kezdődött, amikor 
a szekszárdi diákok és erdélyi 
vendégeik közösen töltöttek el 
öt élményekben gazdag napot. 
Kirándultak Pécsre, jártak a mo-
hácsi „csatatéren” és ellátogattak 
a paksi atomerőmű látogatóköz-
pontjába is. Az iskolai és városi 
március 15-i ünnepségen is a ko-
lozsváriakkal együtt vettek részt, 
de közösen készítettek kokárdát 
és mézeskalácsot, vettek részt 
sportversenyeken és táncházon.

Mintegy két hónapnyi „vára-
kozást” követően a garays diá-

kok május 20-án ültek buszba, 
és indultak el Erdélybe. A pá-
lyázat címéhez híven – „A törté-
nelem összeköt!” – a szekszárdi 
csoport első dolga volt megállni 
Aradon, és koszorút elhelyezni 
az 1848/1849-es forradalom és 
szabadságharc 13 mártírhalált 
halt tábornoka emlékművénél, 
ahol a magyar himnuszt is elé-
nekelték. Estére érkeztek meg 
Torockóra, ami már az első 

percben magával ragadta a fi-
atalokat.

A gimnazisták fantasztikus 
programokon vett részt az öt 
nap alatt: jártak a tordai sóbá-
nyában, szakadékon keltek át és 
megmászták a torockói Székely-
követ, ahonnan semmihez sem 
fogható kilátás tárult eléjük. Egy 
teljes napot töltöttek Kolozsvá-
rott erdélyi barátaikkal, megis-
merve a helyi líceumot, a várost 

és a Házsongárdi temetőt, ahol 
olyan híres magyarok nyugsza-
nak, mint Reményik Sándor és 
Dsida Jenő. A hazafelé vezető 
úton, Nagyszalontán megnéz-
ték az Arany János emlékmú-
zeumot és „Az ó torony” című 
versből ismert, egykor még 
csonka tornyot.

A fiatalok – akik internetezés 
helyett esténkét kártyázással és 
beszélgetéssel töltötték az időt 
– rengeteg élménnyel a „tarso-
lyukban” érkeztek haza. Sokuk 
most értette meg igazán, hogy 
mekkora veszteség is volt való-
jában a történelem órákon oly 
sokat emlegetett Trianon.

„Azt hiszem, nagyon szeren-
csések vagyunk, mert ezzel a 
pályázattal az utazás élményé-
nél sokkal többet kaptunk: új 
barátokat” – zárta a kirándulás-
ról szóló beszámolóját Vanya 
Nikolett, a Garay gimnázium 
11.a osztályos diákja. SZV
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A PSN Építőipari Kft. ÉPÍTÉSVEZETŐT keres.

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

(04373)

Trend Minőség Szakértelem

Lakástextil termékek akciója 
a Gardénia Függönyüzletben!

Június 24–25–26-án
10% – 15% – 20%

kedvezmény!!!
Tapéta, szőnyeg, ágytakaró,

ágynemű, paplan, párna,
törölköző, pléd.

Az akció a függönyökre és 
a karnisokra nem vonatkozik!

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 

szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.

Telefon: +36–74/312–234
facebook.com/fuggonyvilag

(04368)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • Tel.: 74/413–004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (04366)

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!

(04367)

DKC Ungheria Kft . tolnai telep-
helyére önálló munkavégzésre 
alkalmas munkatársakat keres az 
alábbi munkakörök betöltésére:
•  gépkezelő,

(hajlító,robothegesztő, zsanérhe-
gesztő,vulkanizáló gépek),

•  porfestő, festő,
•  csomagoló,
•  hegesztő

(AVI+CO, szénacél és inox).

AMIT ELVÁRUNK:
• pontos munkavégzés,
• 18. betöltött  életév,
• szakmunkás bizonyítvány,
• 1–2 műszak vállalása.

AMIT NYÚJTUNK:
• azonnali munkakezdés,
•  úti költség térítés (bérlett ámoga-

tás vagy 15,-Ft/km),
• versenyképes jövedelem,
• rendszeres havi jutalom,
•  órabér (gépkezelő,festő,porfestő, 

inox hegesztő),
•  teljesítménybérezés (csomago-

ló,hegesztő),
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.

ELŐNY:
• targoncavezetői engedély,
•  hasonló területen szerzett  

tapasztalat.

JELENTKEZÉS:
önéletrajzzal az ildiko.balone@dkcungheria.com e-mail címre 

vagy személyesen a 7130 Tolna, Belterület 970/110 alatt . (04374)


