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A TARTALOMBÓL

A Város Napja
111 éve, 1905. augusztus 29-
én ült össze a megyeszék-
hely első képviselőtestülete. 
Az idei évtől minden esz-
tendőben ezen a napon ün-
neplik majd Szekszárd Város 
Napját.
 → 3. oldal

Diplomamunka
„A művészeti képzés akkor 
működik legjobban, ha az 
osztatlan formában, ötéves 
intervallumban zajlik” – 
mondta dr. Fusz György dé-
kán-helyettes a DIPLO PORT 
kiállítás megnyitóján.
 → 9. oldal

Sztár-igazolás
Hétfőn megkezdte a fel-
készülést az új idényre az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
NB I-es női kosárlabda csa-
pata, amely a szlovén Eva 
Lisec személyében euroligás 
centert igazolt.
 → 12. oldal

Részletes program az 
→ 5. oldalon

VÁROSI ÜNNEP
2016. AUGUSZTUS 20.

→ 4. oldal
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Szekszárd Város Napja és nyárbúcsúztató
Bővíteni szeretné a városve-
zetés a megyeszékhely nyár 
végi programkínálatát. Erre 
jó alkalom kínálkozik augusz-
tus legvégén, hiszen éppen 
111 éve, hogy 1905. augusz-
tus 29-én összeült Szekszárd 
első képviselő testülete.

Erről és az ennek okán a jövő 
hétvégén megrendezendő prog-
ramsorozat főbb elemeiről tar-
tott sajtótájékoztatót Ács Rezső 
augusztus 16-án, a Babits kultu-
rális központban. A polgármes-
ter elmondta: a jövőben mindig 
augusztus 29-én lesz a Város 
Napja, és az előtte lévő hétvé-
gén ehhez kapcsolódó nyárzáró 
programokat szerveznek. Mi-
vel a Város Napja most hétfőre 
esik, az idén háromnapos lesz 
a rendezvény. A Város Napján 
adják át az arra érdemeseknek 
a városi kitüntetéseket, címeket. 
Erre korábban az államalapítás 
ünnepén kerítettek sort, ám az 
ünnepi közgyűlést célszerűbb-
nek látták az új rendezvényso-
rozat részévé tenni.

A Város Napját megelőző hét-
végén – egyfajta nyárbúcsúztató 
rendezvényként – színes prog-
ramokkal várják a családokat 
a Béla király téren. Augusztus 

27-én, szombaton Otthonunk, 
Szekszárd címmel a Tolna Me-
gyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület és a Babits Mihály 
Kulturális Központ szervezé-
sében játékos városismereti 
vetélkedő részesei lehetnek az 
érdeklődők.

A szintén erre a napon meg-
hirdetett Rejtélyek városa 
című, este 10 órára meghirde-
tett éjszakai kalandtúrára már 
most annyi a jelentkező, hogy 
előreláthatóan megismétlik azt 
a későbbiek folyamán. Erre a 
programra 2-6 fős csapatok 
iratkozhattak fel – mondta 
el Farkas János. A kulturális 

központ igazgatóhelyettese je-
lezte: a szombat késő este sem 
marad esemény nélkül, tekint-
ve, hogy látványos fény-show 
részesei lehetnek azok, akik 
felsétálnak a Béla király térre. 
Ott a Vármegyeháza falára ve-
tített különleges fényfestésben 
gyönyörködhetnek a látogatók 
fél 11-től. A szombati színpadi 
produkciókat is érdemes lesz 
követni, hiszen több szekszárdi 
kötődésű művész között fellép 
Vágó Bernadett és Kocsis Dénes 
musicalszínészek, Müller Beáta 
és Pecze Balázs is, de a 21 óra-
kor kezdődő Holdviola koncert 
is remek szórakozást ígér.

Vasárnap délelőtt a gyereke-
ké a főszerep: Tintanyúl cím-
mel Farkasházi Réka interaktív 
koncertje, valamint habparti 
csalogatja a kisebbeket. Kora 
délután, 13 órától közönség-
találkozót tartanak az Obsitos 
film szereplői és stábtagjai.  A 
színpadi beszélgetést követően 
bemutatkozik a PTE KPVK 
mozgásművészeti csoportja, 
de a Szekszárdi Muslinca Bor-
dalkórus és a Bartina Néptánc 
Egyesület fellépése is vendég-
csalogatónak ígérkezik. Este 
19 órától Abaházi Csaba és a 
MégEgyKör zenekar ad kon-
certet a Béla király téren, majd a 
nap zárásaként az Obsitos című, 
közösségi gyártással készült já-
tékfilmet vetítik le a téren. A 
vetítés egyben hivatalos rekor-
dkísérlet is, melynek célja, hogy 
Szekszárdon legyen regisztrálva 
hazánk legnagyobb szabadtéri 
mozija.

Az említett programokon 
túl kézműves rendezvények is 
szolgálják a kikapcsolódást, 
de mézeskalács díszítésben, 
virtuális szemüveg- és nyári 
dekoráció-készítésben, illetve 
arcfestésben is ki-ki részt vehet 
kedvére. 
 Gy. L.

Ellopták – most szebb és nagyobb lett helyette
Még a Rotary magyarorszá-
gi kormányzója is kipróbál-
ta, milyen kényelmes az a 
kovácsoltvas pad, amit az 
önkormányzat ajánlott fel 
a korábban, a Kálvária-he-
gyi kőkeresztek közelében 
elhelyezett alkalmatosság 
hűlt helyére. Merthogy az 
előző padot „gondos kezek” 
még a keresztállítás során el-
tüntették…

Az ellopott ülőhelyet még 2009-
ben Letenyei László vállalko-
zó, Rotary-tag ajándékozta a 
szervezetnek, hogy a keresztek 
mellett található árnyékos he-
lyen legyen hol megpihenniük 
az odalátogatóknak. 

Pénzes Ilona, a szervezet tíz-
edik, egyben első magyarorszá-
gi női kormányzója a szokásos, 
éves vezetői látogatás keretében 
érkezett augusztus 16-án Szek-
szárdra, hogy a helyi tagsággal 
szakmai ügyekben eszmét cse-
réljenek, egyúttal az informá-
cióáramlással kapcsolatos teen-
dőket is áttekintsék. Kormányzói 
látogatás egyéb iránt évente egy 
alkalommal adatik meg a vidéki 
szervezeteknél – tudtuk meg.

A padavatón Bajszné Kiss 
Magdolna és Szrnka Pál, a 

szekszárdi Rotary Club lekö-
szönt és új elnöke, dr. Sólyom 
Bódog korábbi Rotary kor-
mányzó, illetve Balogh Gábor, 
a bajai társszervezet irányítója 
is tiszteletét tette. Ünnepélyes 
aktusként a csoporttagok által 
felajánlott, gravírozott Rota-
ry táblát csavaroztak fel a pad 
támlájára.

Az 1905-ben az USA-beli 
Illinois államban életre hívott 
Rotary világszervezet (Rota-
ry Club) 112 esztendős lesz 
jövő februárban, a támoga-
tásokkal kapcsolatos Rotary 
Foundation pedig idén száz 
éves. Az önálló magyar Rota-

ry kormányzóság tíz éve jött 
létre, míg a szekszárdi klub 
2018-ban ünnepli huszadik 
születésnapját, így a tagság 
többszörös jubileumot tart a 
következő időszakban – tájé-
koztatta lapunkat Szrnka Pál.

A szekszárdi program ki-
helyezett ünnepi klubüléssel 
folytatódott a Németh Pincé-
szetben. Kérdésünkre, mit ter-
veznek a következő időszak-
ban, a szekszárdi elnök közölte: 
a tervek között első helyen a 
szekszárd-palánki gyermekott-
honnál található buszmegálló 
fedetté alakítása szerepel. 

 Gy. L.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 21.
(vasárnap)

Augusztus 22.
(hétfő)

Augusztus 23.
(kedd)

Augusztus 24. 
(szerda)

Augusztus 25.
(csütörtök)

Augusztus 26.
(péntek)

Augusztus 27.
(szombat)

zivatar, hidegfront erős széllel 
max. 28o , min. 18o

zápor, szeles nap
max. 25o , min. 16o

gyengén felhős, szeles nap 
max. 27o , min. 14o

gyengén felhős, magas UV-B 
sugárzás, max. 29o , min. 15o

gyengén felhős
max. 32o , min. 16o

gyengén felhős
max. 33o , min. 18o

gyengén felhős
max. 34o , min. 19o

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 21. (vasárnap) – Sámuel, Hajna
Sámuel: héber eredetű; jelentése: Isten meghallgatott.
Hajna: magyar eredetű, Vörösmarty Mihály alkotta meg a hajnal szóból a Zalán 
futása című művében.

Augusztus 22. (hétfő) – Menyhért, Mirjam
Menyhért: héber eredetű; jelentése: királyi fény. 
Mirjam: héber eredetű, jelentése: 1.) a) mirha, az ókor egyik legdrágább illatszere, 
2.) keserű(ség).

Augusztus 23. (kedd) – Bence, Szidónia
Bence: latin eredetű; jelentése: győztes. 
Szidónia: föníciai eredetű; jelentése: Szidón városából való nő.

Augusztus 24. (szerda) – Bertalan, Jonatán
Bertalan: arámeus-görög-latin eredetű; jelentése: Ptolemaiosz fia. 
Jonatán: héber eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

Augusztus 25. (csütörtök) – Lajos, Patrícia
Lajos: germán-francia eredetű; jelentése: hírnév + háború.
Patrícia:  latin eredetű; jelentése: rómainak született nemes.

Augusztus 26. (péntek) – Izsó, Tália
Izsó: Az Izsó férfinév az Ézsau név régi magyar formája. Az Ézsau héber név, je-
lentése nyers, szőrös.
Tália: görög eredetű; jelentése: a színjátszás istennőjének nevéből.

Augusztus 27. (szombat) – Gáspár
Gáspár: perzsa eredetű; jelentése: kincset megőrző.
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Szekszárd Megyei Jogú Város, Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2016 
___________________________________________________________________________________________________________________

KÖZLEMÉNY
országos népszavazás kitűzéséről, a szavazás helyéről, idejéről és módjáról, valamint a helyi választási szervekről

A Választási Iroda tájékoztatja a 
választópolgárokat, hogy Magyar-
ország köztársasági elnöke orszá-
gos népszavazást tűzött ki. A nép-
szavazásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai 
Unió az Országgyűlés hozzájá-
rulása nélkül is előírhassa nem 
magyar állampolgárok Magyar-
országra történő kötelező bete-
lepítését?”
A szavazás napja: 2016. október 2., 
vasárnap.
A szavazás 06:00 órától 19:00 óráig 
tart. 

A választópolgárok a névjegy-
zékbe történt felvételükről 2016. 
augusztus 15-ig értesítést kaptak a 
Nemzeti Választási Irodától. 

A magyarországi lakcímmel ren-
delkező választópolgár személyesen 
szavazhat. A szavazás napján lakó-

helyétől távol tartózkodó választó-
polgár belföldön az általa megjelölt 
településen átjelentkezéssel, külföl-
dön Magyarország külképviseletein 
adhatja le szavazatát.

Átjelentkezést 2016. szeptember 
30-án 16:00 óráig, a külképviseleti 
névjegyzékbe vételt 2016. szeptem-
ber 24-én 16:00 óráig lehet kérni a 
valasztas.hu oldalon, illetve levél-
ben vagy személyesen a lakóhely 
szerint illetékes helyi választási 
irodától.

Részletes tájékoztatásért látogassa 
meg a valasztas.hu weboldalt, vagy 
forduljon a polgármesteri hivatalban 
működő választási irodához.

Országgyűlési Egyéni Választó-
kerületi Választási Iroda (OEVI) 
és Helyi Választási Iroda (HVI) 
Vezetője: dr. Molnár Kata jegyző

Helyettes: dr. Kajos Nikolett, 
aljegyző
Az OEVI és a HVI elérhetőségek:
Cím: 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 
29–31.
Telefon: 74/504–100, 74/504–166 
74/504–166, 74/504–115;
Telefax: 74/510–251
E-mail: jegyzo@szekszard.hu;  
valasztas@szekszard.hu  

Tolna Megye 01. számú Országy-
gyűlési Egyéni Választókerület 
Választási Bizottsága
Cím:
7100 Szekszárd, Széchenyi u 29–31.
Választott tagok:
• Dr. Póla Zoltán – elnök
• Dr. Fekete Tamás  – elnökhelyettes
• Dr. Vass Gábor – tag
• Dr. Blaskovich Marietta – póttag
• Dr. Kósa Magdolna – póttag

Választási Információs Szolgálat: 
(jogi, szervezési, informatikai)
Parrag Ferencné: 
tel.: 74/504–162 (7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 2. – Anyakönyvi Hivatal)
E-mail: parrag.kati@szekszard.hu
Rózsáné dr. Balogh Vivien: 
tel.: 74/504–156 (7100 Szekszárd, 
Széchenyi u. 29–31.)
Bustya Gabriella: tel: 74/504–115 
(7100 Szekszárd, Széchenyi u. 29–31.)

Tájékoztatom továbbá a Tisztelt 
Választópolgárokat, hogy a tele-
pülési szintű lakcímmel rendelke-
zők, valamint az átjelentkezéssel 
szavazók szavazása a 19. számú 
szavazókörben (7100 Szekszárd, 
Szent István tér 7-9. – Garay János 
Gimnázium) kerül lebonyolításra.
 dr. Molnár Kata jegyző
 OEVI és HVI vezető

Iskolakezdési
támogatás

Az iskolakezdési támogatás bé-
ren kívüli juttatás, amit a szülők 
tankönyv, taneszköz, ruházat 
vásárlására használhatnak fel. A 
támogatást – papír alapon vagy 
elektronikus formában kibocsá-
tott, december 31-ig beváltható 
utalvány formájában kaphatják 
azok, akiknek gyermeke közok-
tatási intézményben tanul.

Iskolakezdési támogatást 
kaphat az, aki közoktatásban 
tanuló gyermeknek, tanulónak 
családi pótlékra vagy bármely 
uniós tagállamban hasonló el-
látásra jogosult szülője, gyámja 
vagy vele közös háztartásban 
élő házastársa. A támogatáshoz 
a munkahelyen kell nyilatkoz-
ni arról, hogy a munkavállaló 
megfelel a feltételeknek.

Az iskolakezdési támogatás 
összege tanulónként a minimál-
bér 30 százalékát meg nem hala-
dó összeg, 2016-ban maximum 
33 300 forint, ami több gyerek 
esetében többszöröződik. Az 
iskolakezdési támogatás abban 
az évben adható először, amikor 
az igénylő gyermeke megkezdi 
általános iskolai tanulmányait. 

Az iskolakezdési támogatás 
után az adót a munkáltatónak 
kell megfizetnie.   Forrás: NAV
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap aug. 22-től aug. 26-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ augusztus 22. augusztus 23. augusztus 24. augusztus 25. augusztus 26.

„A”
950 Ft

Gulyásleves Gombaleves Paradicsomleves Csontleves Májgaluskaleves

Diós-mákos 
metélt

Zöldborsófőzelék,
rántott

csirkemell

Rakott
burgonya,

csemege uborka 

Tavaszi 
rizseshús,

cékla

Sült csirkecomb,
1/2 petrezselymes 

burgonya,
1/2 friss saláta

„B”
950 Ft

Zöldségleves Gombaleves Paradicsomleves Csontleves Májgaluskaleves

Vasi pecsenye,
kemencés 
burgonya,

savanyúság

Pásztortarhonya,
savanyúság

Vadas
marharagu,
makaróni

Székelykáposzta, 
tejföl

Szilvás
gombóc

Napi
ajánlat
890 Ft

Szezámmagos 
csirkecomb� lé, 

pirított burgonya, 
majonézes 

kukoricasaláta

Szezámmagos 
csirkecomb� lé, 

pirított burgonya, 
majonézes 

kukoricasaláta

Szezámmagos 
csirkecomb� lé, 

pirított burgonya, 
majonézes 

kukoricasaláta

Szezámmagos 
csirkecomb� lé, 

pirított burgonya, 
majonézes 

kukoricasaláta

Szezámmagos 
csirkecomb� lé, 

pirított burgonya, 
majonézes 

kukoricasaláta

(01620)

SZEKSZÁRD VÁROS NAPJA – 2016. augusztus 27–29.
1905. augusztus 29-én alakult meg az első városi képviselő-testület Szekszárdon,

ez alkalomból 2016-ban három napos rendezvénysorozattal ünnepeljük a Város Napját.

Augusztus 27. (szombat)
•  09:00 Otthonunk, Szekszárd
Játékos városismereti vetélkedő 
a Honismereti Egyesület és a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont szervezésében (helyszín: 
szerte a városban, versenyköz-
pont: Rendezvényterem)
•  16:00 A Kalózok Kincse inter-

aktív, színházi játszóprogram 
– Béla király téri színpad

Önfeledt játék, interaktív prog-
ram! Az interaktív mese az egész 
gyerekközönséget megmozgat-
ja. Mindenki kedve szerint ré-
szese lehet a játékos versenyek 
keretéül szolgáló történetnek.

•  17:00 Vágó Bernadett és  
 Kocsis Dénes műsora – Béla 
király téri színpad

Vágó Bernadett Szek-
szárdon nőtt fel. Zenei 
tanulmányait már ál-

talános iskolában 
elkezdte, zeneművé-
szeti konzervatóriumi 
tanulmányai után a 
Pesti Broadway Stú-
dió növendékeként 
tanult és a Budapesti 
Operettszínház egyik 

musicalsztárja lett.
•  18:00 Pecze Balázs Quartet 

 – Béla király téri színpad
Pecze Balázs szekszárdi szárma-
zású trombitaművész. Klasszikus 
zenét tanult a Zeneakadémián, a 
Budapest Jazz Orchestra tagja.
•  19:15 Húrok és Hangok – 

Müller Beáta, Horváth Evelin 
és a Color Quartet koncertje 
– Béla király téri színpad

Müller Beáta a Liszt Ferenc 
Zeneiskola magánének, kó-
rus tanszakvezetője a Color 
Quartettel ad koncertet. Az 
este műsorvezetője: Abaházi 
Csaba.
•  21:00 Holdviola koncert  

– Béla király téri színpad

A Holdviola produkció látvá-
nyos, minőségi zenei – tánc-
színházi előadásokat állít 
színpadra, melyek különleges 
élményt nyújtanak a közönség-
nek a zene, a tánc és a vizuális 
művészetek szinergikus hatá-
sával. A minden részletében 
aprólékosan kidolgozott élő 
előadásokat a Holdviola a Szin-
vavölgyi Néptáncműhely tánc-
karával, állandó közreműködő 
zenészekkel rendezi.
•  22:00 Rejtélyek városa – 

Zseblámpás éjszakai kaland-
túra – Szekszárd

Göngyölíts fel egy rejtélyes gyil-
kosságot Szekszárd városában 
barátaiddal vagy családoddal. 
A rejtély megoldásában segítsé-
get nyújtanak majd a város terei, 
utcái, emléktáblái.

•  22:30 Fényfestés a Vármegye-
háza falára

A Vármegyeháza épületének 
speciális ledlámpás megvilá-
gítása, fényfestése. Magyaror-
szágon egyedülálló, nagy telje-
sítményű ledlámpa-sorokat az 
épület lábazatánál helyezik el, 
az épület 2/3 részére telepítve.

Augusztus 28. (vasárnap)
•  11:00 Tintanyúl – Farkasházi 

Réka interaktív gyermekkon-
certje – Béla király téri színpad

A koncert után Városi Habparti

•  13:00 – 14:00 Obsitos Közön-
ségtalálkozó

A közönségtalálkozón részt-
vevők (színészek, stábtagok): 
Mikó István, Adorjáni Bálint, 
Frank Ildikó, Szabó Anikó, 
Boglári Tamás, Gálos Réka, 
Juhász Bence, Abaházi Csaba, 
Jimy J. Hollywood, Mayer Zol-
tán HSC, Kindl Gábor, Tihanyi 
Katalin, Halász Gábor és Vas 
Krisztián közreműködésével.

•  14:00–20:15 Amikor a film-
kockák megelevenednek…

Színpadi műsor a filmben köz-
reműködő művészeti csopor-
tokkal:

–  14:00 – 14:30 Színpadi be-
szélgetés a Fehérvári Huszá-
rokkal.

–  14:30 – 15:00 PTE IGY tán-
cosainak mozgásművészeti 
bemutatója.

–  15:00 – 15:20 A Szekszárdi 
Muslinca Bordalkórus műsora.

–  15:30 – 15:50 Juhász Bence 
zenés műsora.

–  16:00 – 16:30 Matók Ákos és 
Matók Péter műsora.

–  16:30 – 17:10 Csillag Show 
Tánc Egyesület bemutatója.

–  17:10 – 17:30 Szekszárdi Ext-
rémsport Egyesület bemutatója.

–  17:30 – 18:15 Bartina Nép-
táncegyesület Néptáncbe-
mutatója a Csurgó Zenekar 
közreműködésével.

–  19:00 – 20:00 Abaházi Csaba 
és a MégEgyKör zenekar  
koncertje.

•  20:15 Hogyan készült az Ob-
sitos? (színpadi beszélgetés a 
film készítőivel)

•  20:30 Az Obsitos című ma-
gyar, közösségi gyártással 
készült játékfilm vetítése

Hivatalos rekordkísérlet! Szek-
szárdon, a Béla király téren kiala-
kításra kerülő szabadtéri mozi-
ban, a városban egy évvel ezelőtt 
leforgatott Obsitos című játékfilm 
kerül levetítésre. A vetítés egyben 
hivatalos rekordkísérlet is, mely-
nek célja, hogy Szekszárdon le-
gyen regisztrálva Magyarország 
legnagyobb szabadtéri mozija, 
mely lehetséges, hogy egyben a vi-
lág legnagyobb szabadtéri mozija 
lesz. A rekordkísérlet hitelességét 
a rekordok.hu regisztrátora végzi.

Az Obsitos első magyar mozi 
film mely magyar nyelvű felira-
tozással kerül vetítésre a siketek 
és nagyothallók részére!
•  21:45 Rekord kísérlet ered-

ményhirdetése

Augusztus 29. (hétfő)
10:00 óra
Ünnepi közgyűlés 
– Művészetek Háza 
(Szekszárd, Szent 
István tér 28.)

További fejlesztések
az új vízbázison

Az új szekszárdi vízbázis léte-
sítésének és beüzemelésének 
folyamata 2015 novemberé-
ben a műszaki átadás-átvé-
tellel lezárult. 

A projekt keretén belül átadott 
művek, illetve a próbaüzem 
tapasztalatai kapcsán kialakult 
szakmai véleményeknek megfe-
lelően a megyeszékhely önkor-
mányzata további fejlesztéseket 
hajt végre az új vízbázison.

A szakmai vélemények egy-
behangzóan állítják, hogy to-
vábbi fejlesztésekkel még si-
keresebben működhetne az új 
vízbázis. A projekt megvalósí-
tása során továbbá felmerült az 
igény Józsefpuszta, Kendergyár 
és Ózsákpuszta biztonságos 
közüzemi vízellátásához szük-
séges technológiai fejlesztések 
biztosítására, valamint a víztá-
roló létesítmények kapacitásá-
nak növelésére. Ezek segítségé-
vel újabb lakosok esetében tudja 
biztosítani a város az egészséges 
és jó minőségű ivóvizet. A Duna 
hosszabb időtartamú alacsony 
vízállása esetén, nyári csúcs-
fogyasztáskor nagy a vas- és 
mangántalanító berendezések 
terhelése, a fejlesztések során 

azonban ezek tehermentesítve 
lesznek.

Szekszárd város kifejezte 
szándékát a szükségszerű fej-
lesztések megoldására a ko-
rábbi projekthez kapcsolódva 
és azzal teljes összhangban. 
Részletes költségvetés-elemzés 
készült, mely alapján a közre-
működő szervezet jóváhagyta 
a további fejlesztéseket az új 
vízbázison.

A pályázat ezen szakaszára 
680,39 millió Ft vissza nem 
térítendő, Európai Uniós tá-
mogatás áll az önkormányzat 
rendelkezésére.

 A központi költségvetésé-
ből 200 millió Ft önerőt kap 
a város, s ez teljes fedezetet 
nyújt mind az építési mun-
kákra, mind pedig az ezekhez 
kapcsolódó műszaki ellenőri 
feladatokra. Az ezen felül eset-
legesen felmerülő költségekre a 
2016. évi költségvetés pályázati 
tartaléka nyújt fedezetet. 

A kivitelezéshez szükséges 
mérnöki és műszaki ellenőri 
feladatokat az önkormányzat 
saját gazdasági társasága, a 
Szekszárdi Mérnöki Szolgálta-
tó Kft. látja majd el.  
 SZV

A kulturális központ
programajánlója

Szeptember 16., péntek 
19:00 óra, Színházterem:
Mikó István–Kis Pál István: A 
vidám borisszák – borvirág-kan-
táta. Előadja a 10 éves Szekszárdi 
Muslinca Kórus. Közreműköd-
nek: Mikó István (ének, gitár, he-
gedű), Győri Péter (ének, dob), 
Rusz Milán (ének, harmonika), 
Suha Kálmán (gitár), valamint a 
Muslinca Kórus énekes szólistái. 
Művészeti vezető: Lányi Péter. 
A „Szekszárd javáért” kitüntető 
címmel rendelkező együttest Ács 
Rezső Szekszárd Megyei Jogú 
Város polgármestere köszönti. 

Jegyár: 2500 Ft.
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Otthon kell a családnak – kelendő a használt ingatlan 
Számottevő emelkedést mu-
tat a megyeszékhelyen a la-
kásvásárlások száma, szink-
ronban a 2016-os esztendő 
országos tendenciájával. Ez 
éppúgy jellemző a természe-
tes érdeklődés tekintetében, 
mint a regisztrált ingatlanke-
resők arányát illetően. 

0A keresleti oldalon évtizedek 
óta tartó pangásból történt el-
mozduláshoz nyilvánvalóan a 
kormány által tavaly nyáron be-
vezetett Családi Otthonterem-
tési Kedvezmény – közismert 
nevén a CSOK – is hozzájárul-
hatott, csak úgy, mind a kedve-
ző banki hitelezési környezet.

Kis város, nagy piac?
Arról, hogy miként alakult a 

tolnai megyeszékhelyen 2016 
első felében a lakáspiac, az Ott-
hon Centrum szekszárdi irodá-
jának vezetőjét kérdeztük első-
ként, aki megerősítette korábbi 
sejtésünket: a 2015-ös év elejéhez 
képest idén év elején egyértelmű-
en növekedés éreztette hatását a 
lakásvásárlások számát illetően. 
Az ingatlanos cég 2016 első felé-
ben egyenlő arányban értékesített 
lakást és családi házat. Az iroda-
vezető a pozitív elmozdulást a 
CSOK mellett az alacsony ban-
ki kamatokkal, illetve a kedvező 
banki termékekkel is magyarázta, 
melyekkel a pénzintézetek verse-
nyeznek az ügyfelek kegyeiért. A 

fellendülésben az alacsony betéti 
kamat sem utolsó szempont, ép-
pen ezért folyamatosan érezhető 
a piacon a befektetői jelenlét is. 
Ők kifejezetten bérleti céllal vá-
sárolnak lakásokat. Az albérletek 
iránt pedig számottevő a kereslet, 
így lakásaikat viszonylag magas 
áron, gyorsan kiadhatják. Arra a 
kérdésünkre, mi a helyzet a fiatal 
generáció lakásvásárlásával, a 
szakember úgy reagált: ameny-
nyiben fiatal keresőről van szó, 
elsősorban a belvárosi ingatlano-
kat célozzák meg – ott is zömmel 
az egy-két szobás lakásokat.

Szekszárdon nem meglepően 
a belváros számít igen frekventált 
területnek – már ami a lakásvá-

sárlásokat illeti. Ha panelt keres 
a vásárló, akkor a Kölcsey, ha pe-
dig téglaépületet és egyedi fűtésű 
lakóteret kíván, akkor a Wosins-
ky lakótelep a sláger. Az újszerű 
állapotú ingatlanok közül a Csa-
ba ház, az Európa ház, a Tinódi 
utcai, valamint a Csalogány utcai 
tömbök iránt mutatkozik jelen-
tősebb kereslet. Az irodavezető 
adatai szerint új épülő lakás je-
lenleg csupán egy-két eladó van 
a városban. Igény viszont lenne, 
ám az ingatlancégeknek nincs 
lehetősége elég lakást ajánlania, 
bár – tette hozzá – „a jövő re-
ményt keltő, hiszen nekik több 
ingatlanfejlesztő építkezési ter-
véről is tudomásuk van...”.

50-80 négyzetméterig 
keresnek

Az F-1. Group Kft. részéről 
Sárközi László ingatlanértéke-
sítő reagált kérdéseinkre, aki 
úgy tapasztalta, 2015 év elejé-
hez képest nagyjából 30%-kal 
emelkedtek az ingatlanárak a 
városban. Véleménye szerint 
a CSOK nagymértékben be-
folyásolta az árak megugrását. 
Egyes ingatlanirodák szerint 
ugyan kevesebb a fiatal lakás-
vásárló, ezzel ellentétben ő úgy 
értékelt: azért ennek a generá-
ciónak is „van vásárlási szán-
déka”. A keresett ingatlanok 
többsége 50 és 80 négyzetmé-
ter közötti. 

Ezeknek a lakásoknak az 
árfekvése helytől, fűtéstől, 
emelettől, állapottól függően 
6,5 és 12 millió forint között 
mozognak. A tényt, ami a bel-
városi ingatlanok keresettségét 
illeti, ő is megerősítette. Mint 
mondta, tapasztalatuk sze-
rint az érdeklődők új építésű 
ingatlanokat is vásárolnának, 
ha épülnének ilyenek. Ennek 
hiányában viszont a használt 
lakásokból választanak. A 
szekszárdi ingatlanpiacon je-
lenleg 70-80%-ban lakásokat 
értékesítenek, zömmel anyagi 
megfontolásból – magyarázta 
lapunknak Sárközi László. 

 Gy. L.

Egy nagyüzem helyett otthon főz sört Pászti Balázs
Bár sörkedvelő és sörfo-
gyasztó népként tartjuk szá-
mon magunkat, a statisztikák 
alapján olyan országok isz-
nak minket asztal alá, mint 
Panama, Kongó és Namíbia.

Persze, nem volt ez mindig 
így: 2005-ben még 72 liter volt 
az egy főre eső sörfogyasztás. 
A 2014-es adatok szerint ez a 
szám 60 literre esett vissza – hi-
ába ittunk a labdarúgó világbaj-
nokság és a kánikula alatt. Ez a 
mennyiség amúgy még mindig 
tízszerese az egy főre eső bor 
(és mustitalok) fogyasztásának, 
pedig hazánkban jóval nagyobb 
területen folyik szőlőművelés, 
mint amekkorán komlót, vagy 
malátát termesztenek...

A visszaeső fogyasztás elle-
nére a hazai sörüzemek nem 
panaszkodhatnak: a statiszti-
ka szerint a sörgyárak belföldi 
értékesítése tavaly meghaladta 
a 6,1 millió hektolitert. Egyre 
kedveltebbek a kézműves sörfő-
zők termékei is, amik a hazai 
sörtermelés egyre nagyobb sze-
letét teszik ki. A kis sörüzemek 
a nemzetközi trendeket követve 
rendhagyó fajtákkal kísérletez-
nek: amerikai és ír főzeteket, 
gyümölcsből, búzából, malátá-
ból készült különlegességeket 
kínálnak a magyar közönség-
nek. Az ágazat rohamosan fej-
lődik: csak ebben az évben tíz 
sörfőzde épül(t) az országban.

Idehaza mindössze nagyjá-
ból hat éve indult a speciális 
sörök iránti érdeklődés, ami 
egy 2012-ben hatályba lépő jog-
szabállyal teljesedett ki. Ez tette 
lehetővé ezer liter sör házi elké-
szítését saját használatra, mér-
földkőként jelezve az utat előre 
a kézműves sörforradalomként 
emlegetett jelenségnek.

Szekszárdon is kísérleteznek 
néhányan házi sörfőzéssel. Pász-
ti Balázs 2010 óta készít felsőer-
jesztésű, úgynevezett ale típusú 
italokat. A „főzdét” a belváros 
közeli társasház tetőtéri lakásá-
nak amerikai konyhájában ren-
dezte be, ahol mindjárt kóstolót 
is kaptunk a házi „folyékony 

kenyérből”. A hideg búzasör hí-
vogatóan gyöngyözött a pohár 
falán, a kísérletképpen belefő-
zött hibiszkusz pedig nem csak 
színben, de illatban és ízben is 
különlegessé tette a sörünket.

– Az első, „konzerv” sörké-
szítő szettet a feleségemtől kap-
tam. Az első, malátából készült 
sört nagyjából hat éve főztem 
– aztán egy kicsit elmélyültem 
a témában – mondta Pászti Ba-
lázs az első korty után.

A gépészmérnök végzettségű 
fiatalember olyan komolyan 
gondolta a dolgot, hogy elvégez-
te a Corvinus egyetem két éves, 
sörfőző mester kurzusát. Sörfő-
ző szaktanácsadói képesítésével 
akár egy üzemet is vezethetne, 
vagy alapíthatna egyet. Egyelőre 
azonban nincsenek ilyen ambí-
ciói. Éppen elég a házi sörfőzés 
és kísérletezés, meg aztán né-
hány szekszárdi sráccal közös 
kóstolókat tartanak és beszél-
getnek a sörökről.

 – A felső, vagy másként meleg 
erjesztésű, gazdagabb ízvilágú-
ak, testesebb ale söröket ked-
velem, és idehaza is ilyet főzök 
– folytatja Pászti Balázs, amikor 
arra kérem, avasson be a tech-
nológia alapjaiba. – A sörfőzés 
alapja a maláta, amelyet három-
szoros mennyiségű vízzel elegyí-
tek, majd egy speciális edényben 
melegíteni kezdem. A főzet 62-

68 fokon indul cukrosodásnak, 
ami után leszűröm, és egy órán 
át forralom. Ekkor kerül a sör-
be a komló, amihez külföldről 
beszerzett komló-pelletet hasz-
nálok. A komlóforralás hossza 
határozza meg a sör keserűségét 
és komlóaromáját. A főzetet ezt 
követően lehűtöm, átöntöm egy 
műanyag edénybe, majd söré-
lesztőt adok hozzá. Kezdődhet 
az erjedés, ami akár egy hétig 
is eltarthat. Én a teljes kierjedés 
miatt még néhány napig ha-
gyom, mielőtt palackba zárom.

Balázs szeret kísérletezni, 
ezért növényekkel, gyümöl-
csökkel színesíti, ízesíti söreit. 
Néha extra dolgokat is kipróbál, 

így készített már rozsos, mézes, 
tök ízesítésű és csalánsört is.

– Az amerikai „vonalat” na-
gyon szeretem, fényévekkel jár-
nak előttünk – mondja, amikor 
a kedvencekről faggatom. A bel-
gák is kiváló italokat készítenek, 
és a bajor búzasöröket is szívesen 
kóstolom. A magyar kisüzemi 
sörfőzés későn indult, de nincs 
okunk szégyenkezni. A legjobb 
hazai főzetek világszínvonalúak. 
Szerencsére, a speciális üzletek 
mellett ma már néhány szuper-
marketben is megtalálhatóak 
mind a minőségi külföldi, mind 
a kézműves hazai sörök. Aki 
szereti, egyszer mindenképpen 
próbálja ki... -fl-
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Töretlen népszerűséggel bír az otthonteremtési program

A kedvezmény iránt az idei első félében 61 ezer 
érdeklődő kopogtatott a bankoknál, ugyanakkor 
12 ezer kérelmet nyújtottak be, csaknem 32 mil-
liárd forint értékben – értesültünk az M1 Híradó 
részéről. Július végén Novák Katalin család- és 
ifjúságpolitikáért felelős államtitkár a közszolgá-
lati televízióban úgy nyilatkozott: az érdeklődés 
mutatja, hogy a CSOK–kal elérhető egy-két, il-
letve tízmillió forintos támogatás a lakásvásárlók, 
építkezők számára óriási segítséget jelent, növelve a 
családok mozgásterét, lehetőséget nyújtva azoknak 
is, akik egyáltalán nem tudnának továbblépni az 
otthonteremtésben. A CSOK indulása óta eltelt egy 
esztendő alatt több, mint 22 ezer család 43 milliárd 

forint értékben igényelt ilyen jellegű támogatást. 
Figyelemre méltó az is, hogy a támogatott körön 
belül egyre növekszik a nagycsaládosok, valamint 
a nagycsaládot tervezők aránya, míg minden har-
madik igénylő tekintetében előre vállalt gyermekek-
ről van szó – ismertette az államtitkár az adatokat. 
Úgy tudni, a kabinet 2017-re 211 milliárd forinttal 
támogatja az újabb otthonteremtési programokat. 
Az előirányzat felülről nyitott, így ahányan jogo-
sultan igénylik a támogatást, azok számíthatnak 
annak kézhezvételéhez. Az otthonteremtést az új-
építésű ingatlanokat érintő áfacsökkentés, az épít-
kezési előírások egyszerűsítése, továbbá az áfavisz-
szaigénylés lehetősége is nagyban segíti. 
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NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
-  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
-  Korrekt, kiszámítható 

bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

nettó 420.000 – 450.000 Ft 
- 2–3 hetes kintlét
-  AETR rendeletek 

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
-  PAV alkalmassági 

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a munka.kamion@gmail.com
email-en elküldött, szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06-30/222-9129-es telefonszámon lehet.

(01627)

Szekszárdon, prémium szegmensbe tartozó üdítőitalok 
nagykereskedelmével foglalkozó Társaságunkhoz, 

részmunkaidőben (heti 20 vagy 30 óra) 
MARKETING MUNKATÁRSUNKAT keressük!

Kihívások, amelyek az új Csapattagra várnak:
•  A termékek ismertségének növelését célzó marketing, 

rendezvényszervezői és PR feladatok ellátása
•  Részvétel kóstoltatások és egyéb kreatív események 

szervezésében és lebonyolításában
•  Kiadványok, reprezentációs anyagok, online reklám-

anyagok terveztetése, sales anyagok, céges prezentációk
készítése, fordítása

•  Kampányok tervezésében és szervezésében való részvétel,
facebook oldalak kezelése, külső kommunikáció

•  Folyamatok adminisztrációja, szükséges dokumentumok,
engedélyek, tervezetek nyilvántartása

... és, mi mit várunk el az új Kollegától?
•  Felsőfokú gazdasági, kereskedelmi vagy ideális esetben 

marketing szakirányú végzettség
•  Hasonló területen szerzett 1–2 év tapasztalat – lehetsz 

junior szakember is
•  Aktív, kommunikációképes angol nyelvtudás szóban és 

írásban egyaránt
• B kategóriás jogosítvány és gyakorlat
•  Kreativitás, nyitottság, kiváló kommunikációs készség, 

terhelhetőség és rugalmasság
•  Csapatmunkával, együtt-gondolkodással inspirálható

 személyiség

Amit biztosan kínálunk Neked:
• Családias, mégis elegáns, modern munkakörülmények
• Szakmai fejlődési lehetőség és versenyképes jövedelem

Jelentkezéseket karrierportálunkon keresztül; a https://karrier.salio.hu/ 
oldalon, vagy job@salio.hu e-mail címen várjuk, 
a Marketing munkatárs_Szekszárd jeligével.

(01629)

„Érezni lehet a munkán a minőséget”
DIPLO PORT címmel nyílt ki-
állítás a Babits kulturális köz-
pont Bakta Galériájában a 
Pécsi Tudományegyetem Mű-
vészeti Karán festőművész, 
szobrászművész és kerámia 
tervező szakon 2016-ban 
végzett hallgatók diploma-
munkáiból. A tárlatot dr. Fusz 
György keramikusművész, a 
kar tudományos dékán-he-
lyettese nyitotta meg.

„Tizennyolcan végeztek idén a 
karon, de itt most tizenkét al-
kotó munkája látható” – mond-
ta augusztus 11-én, a DIPLO 
PORT című kiállítás megnyi-
tóján a művész-tanár, utalva 
a galéria adottságaira: ennyi 
alkotás fér el a teremben. Rea-
lisztikus és absztrakt alkotások 
jól megférnek egymás mellett 
a kiállító térben. Három alkotó 
mestere dr. Fusz György volt, 
aki szerint a művészeti képzés 
akkor működik legjobban, ha 
az osztatlan formában, ötéves 
intervallumban zajlik. Jelenleg 
ugyanis több szak esetében két 
részből áll a képzés: három éves 
alapképzésből, majd további két 
éves mesterképzésből, amely 
nem automatikus folytatása az 
alapképzésnek. „Éppen a har-
madik évnél kezd el érni valaki. 

Persze adott a lehetőség a to-
vábblépésre a Master képzésbe, 
de mégis, valahol van egy törés” 
– mondta a dékán-helyettes.

Emellett sok a „nem kimon-
dottan hagyományos” művész 
képzés, ezek az úgynevezett 
művészetközvetítő szakok, s 
így néha a tehetségek nem oda 
kerülnek, ahova valóban kelle-
ne. Szerencsére azonban - ezzel 
párhuzamosan - a választék is 
szélesebb és jól érzékelhető az 
alkalmazott művészeti szakok 
iránt érdeklődés emelkedése. A 
képzések minősége megfelelő. 
„Szerencsére a vizuális művé-
szetek terén erős a gyakorlati 
képzés és ehhez a pécsi Művé-
szeti Karon a feltételek is adot-
tak, sőt kiválóak. Fontos azon-

ban az elméleti képzés is, hiszen 
attól lesznek ezek az alkotások 
mélyértelműek” – emelte ki dr. 
Fusz György.

A művésznek saját alkotásain 
túl az esztétika területén minő-
ségi kötelezettségei vannak. „Ha 
valaki elvégez egy egyetemet és 
diplomát kap, akkor ő hivata-
losan is a magyar művészetet 
képviseli. Fontos például, hogy 
milyen alkotásokkal jelenik 
meg egy kiállító teremben az 
emberek előtt. Ebben a közös-
ségi helyeknek, egy művelődési 
háznak, iskolának is felelőssége 
van. Itt minőségi felelősségről 
beszélek. Nem mindegy, hogy 
egy iskolában milyen munkákat 
láthatnak a gyerekek, mert az 
egyben példa számukra. Általá-

ban érezni lehet egy munkán a 
minőséget. A néző erre egyből 
rájön” – hangsúlyozta az egye-
temi tanár.

És hogy milyenek a frissen 
végzett alkotók munkái? „Itt 
bármelyik munkát felelősséggel 
lehet ajánlani. Mondandójában 
talán még kicsit éretlen néme-
lyik, de minőségileg megállja a 
helyét. Az alkotások megoldási 
módjait nem kötelező szeretni, 
ezt mindenki maga dönti el, de 
hiszek abban, hogy a művészet 
és művészetértést meg lehet ta-
nítani mindenkinek – mondta 
a Ferenczy Noémi-díjas alkotó.

A kiállítás augusztus 31-ig lá-
togatható a Babits Mihály Kul-
turális Központban. 

 -wj-

Dr. K. Németh András Bolyai-plakettje
Még az elmúlt hónapban, a Ma-
gyar Tudományos Akadémia 
Bolyai-napján átadták a Bolyai 
János Kutatási Ösztöndíjat 170 
fiatal kutatónak, illetve vehet-
ték át kitüntetésüket (a Bo-
lyai-plakettet) és emléklapjukat 
azok az ösztöndíjasok, akik záró 
kutatói jelentésükre kiemelkedő 
minősítést kaptak. A kuratóri-
um 174 ösztöndíjas záró kuta-
tói jelentését értékelte: közülük 
74-nek adományoztak emlékla-
pot, a legjobbként értékelt 16 
főnek pedig plakettet is. Bo-
lyai-plakettben részesült a szek-
szárdi Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum tudományos titkára, 

dr. K. Németh András (képün-
kön) „A középkori Tolna megye 
települései – Településtörténeti 
adattár” című munkájával.

A Bolyai-ösztöndíj története 
két évtizedre nyúlik vissza. Az 
MTA 1996-ban az új tudomány-
politikai program részeként 

döntött úgy, hogy támogatni és 
tervezhetőbbé kell tenni a fiata-
lok tudományos életpályáját, a 
kutatói állományban a különbö-
ző generációk együttműködését, 
valamint a fiatal kutatók itthon 
tartásának segítését és teljesít-
ményközpontú nevelését. Ennek 
egyik eszköze az egy, két vagy 
három évre elnyerhető ösztöndíj, 
amely segíti és ösztönzi a már 
jelentősebb eredményeket elért 
fiatalokat a magyarországi kuta-
tások folytatására, valamint MTA 
doktori értekezésük megírására 
és a tudományos cím megszer-
zésére. A kiemelkedőként mi-
nősített kutatói zárójelentések 
elismerésére 2001-ben alapította 
meg a kuratórium az emléklap és 
a Bolyai-plakett rendszerét.  -wj-
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Augusztus 14-ei rejtvényünk megfejtése: Herbert George Wells, A láthatatlan ember
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szamosfalvi Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 25-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Az Irgalmas Samaritánus
(Lukács evangéliuma 
10, 25-37 alapján)

Hirtelen támadtak rá a gon-
dolatok, mint szikla mögül 
előugró rablók, és kíméletlenül 
elbántak vele. Először az a felis-
merés vágta mellbe, hogy meny-
nyi mindent elszalasztott eddigi 
útja során. Aztán a lelkiisme-
ret-furdalás vitte padlóra: sok 
mindent el is rontott. Arcába 
vágott a felismerés, hogy talán 
nem volt jó házastárs, hogy tö-
kéletlen szülőnek és barátnak 
bizonyult. Ekkor még próbált 
volna felállni, de váratlanul fö-
lébe tornyosult az önvád: ő csak 
egy kishitű, rossz keresztény, 

akinek semmi érdeme sincs Is-
ten előtt, aki számára a meny-
nyország csak elérhetetlen távo-
li város - és ezután már semmi 
ereje nem volt felállni.

Dicsőségvágyától, eddig 
kincsnek vélt szerzeményeitől 
és önigazságától megfosztva fe-
küdt az úton. Már csak egy szó 
maradt kapaszkodónak, ame-
lyet eddig nem értett igazán, 
amit úgy hallott másoktól, de 
ami most az egyetlen reménye 
maradt: „kegyelem”. Ha lenne 
ezen  világon valaki, aki elég 
erős ahhoz, hogy elbánjon a 
bűntudattal, ha jönne valaki, 
aki megszánná őt és érdek nélkül 
tudna még újrakezdést, tiszta la-

pot, erőt adni és segíteni eljutni 
a célba...

Ekkor ért oda a Názáreti. 
Megszánta és lehajolt hozzá. 
Neki - félig ájultan - csak egy 
biccentésre maradt ereje. Aztán 
már csak azt érzékelte, Krisztus 
erős keze – melyen még sebek he-
lye mutatta a nagy csatát bűnnel 
és halállal szemben – gyengéd 
mozdulatokkal vizsgálja sérü-
léseit. Érezte, ahogy az irgalom, 
mint valami gyógyító olaj mos-
sa le bűntől gyötört életét. Aztán 
ölbe vették és gyermekkora bé-
kéjét idéző hajlékba vitték, ahol 
oltalom, biztonság fogta körül és 
hosszú idő óta először nyugodt 
álomba merült. Amikor feléb-

redt látta, hogy a Názáreti még 
mellette ülve őrzi őt. Amikor 
összeért a tekintetük, Krisztus 
pajkosan hunyorgott, aztán az 
út felé intett fejével, jelezve, hogy 
indulni kell. Ahogy visszaléptek 
együtt az útra és szemével a tá-
volban emelkedő Várost kutatta, 
az az érzése támadt, hogy már 
nincs is olyan messze a cél. Nagy 
levegőt vett és elindult a Názá-
retit követve. Már biztos volt 
benne, hogy sikerülni fog útja és 
semmiféle élet-rabló nem tudja 
eltéríteni, hisz mostantól az Ir-
galmas Samaritánus útitársa.  

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

90 éve szentelték püspökké a tankönyvíró plébánost
Bonyhádon, Blum György varga és Sikey 
Katalin gyermekeként látta meg a napvi-
lágot 137 éve, 1869.augusztus 22-én Vi-
rág (Blum) Ferenc szekszárdi plébános és 
hitoktató. A Bonyhádon népiskolát és al-
gimnáziumot végzett Blum Pécsett érettsé-
gizett. Később a Hittudományi Főiskolára 
járt: mindeközben már hittantanárként te-
vékenykedett Szekszárdon. Akkoriban egy 
névváltoztatáshoz belügyminisztériumi en-
gedély kellett, így 1895-től Virág vezeték-
néven ismert. 1901-ben a pécsi papnevelő 
intézet lelki gondozójává tették meg, míg 
1912-től Pakson, az egyházközség plébá-
nosaként munkálkodott. 1915-ben,,pápai 
kamarás” címmel tüntették ki – rá 7 évre 
szekszárdi plébánosként, illetve koroncói 
címzetes apátként szolgált. 1926-tól a pé-
csi egyházmegye püspöke, míg ’27-től a 
felsőház tagjaként tisztelték, majd „pápai 
trónállóvá” tették meg. Szintén 1927-ben 

Szekszárd díszpolgárává választotta. Főpapi 
titulusban 32 évig működött.

Az igen későn, 1983-ban megjelent „Haj-
nal” című verseskötetével írói-költői tehet-
sége is napvilágot látott,de tankönyvíróként 
is jegyezték: 1896-ban ,,Általános nevelés-
tan” címmel például tankönyvet publikált. 
1904-ben „Imádkozzál és dolgozzál”, míg 
1937-ben „Egyházi és alkalmi beszédek” 
címmel egyházi írásai is ismertek: ezek 
legnépszerűbb kiadványai. Bonyhádon, 
szülőháza falán emléktábla utal püspökké 
szentelésének eseményére, amelyet születé-
se évfordulóján, 90 éve, 1926. augusztus 22-
én avattak fel. Virág Ferenc 1958. március 
2-án hunyt el Pécsett. 

 Összeállította: Gy. L.
 Forrás: Szekszárd a XX. század 
 első évtizedeiben – Tanulmányok
 és képek (Szekszárd, 2002). 
 Szerk.: Dr. Dobos GyulaFO
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Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal  
Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Igazgatóság Városigazgatási – és 

rendészeti Osztályán
környezetvédelmi ügyintéző

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Közügyek/Állás menüpontban 

tekinthető meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet

a Polgármesteri Hivatal 
Jogi Igazgatóság Controlling 

Csoportjába
kontroller

munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Közügyek/Állás menüpontban 

tekinthető meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának 

Humánszolgáltató Központja
a „Közalkalmazottak jogállásáról 
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 
20/A. § alapján pályázatot hirdet

Humánszolgáltató Központ 
Családsegítő és Gyermekjóléti 

Központ vezető (magasabb vezető)
munkakör betöltésére. 

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Közügyek/Állás menüpontban 

tekinthető meg.

Szekszárd egykor: kettős
jubileumot ül a vasút(állomás)

Augusz Antal már 1858-ban 
vasutat kért Szekszárd „világ-
kereskedést igénylő” vörösbo-
rának. A térségben történő vas-
útépítésre 17 különböző terv 
készült, melyek közül végül a 
Rétszilas–Szekszárd vasútvonal 
megépítése mellett döntöttek. 
Ennek a szakasznak az építése 
1883. május 9-én kezdődött 
meg, átadása kevesebb, mint 
7 hónap után, december 2-án 
megtörtént. Ezt követte a Szek-
szárdot Bátaszékkel összekötő 
szakasz, ami 1887. augusztus 
23-án nyílt meg, mint HÉV 
(helyi érdekű vasút) vonal.

A vasúti közlekedés fejlődé-
se és a forgalom növekedése 
miatt 110 évvel ezelőtt, 1906-
ban kibővítették és korszerű-
sítették a szekszárdi vasútál-
lomást, de a megyeszékhely 
továbbra sem kapcsolódott 
a vasúti fővonalakhoz. Erre 
újabb két évtizedet kellett vár-
ni: a MÁV 1926-ban minősí-
tette át elsőrangúvá a Rétszilas 
és Bátaszék közötti vonalat. 
Ezt követően gyakrabban és 
gyorsabban jártak a vonatok, 
valamint az áruszállítás is 
zökkenőmentesebbé vált. 
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A hónap műtárgya
Augusztusban a hónap mű-
tárgya a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeumban a Néprajzi 
gyűjtemény egy darabja, egy 
márványból faragott litográf 
negatívkő.

A céhes ipartörténet korából 
rengeteg tárgyi emlék maradt 
fent, melynek egyik különleges 
példánya ez a márványból fara-
gott litográf negatívkő (hossza: 
67 cm, szélesség: 52 cm, magas-
ság: 9,5 cm), mellyel a szekszár-
di mészáros céh mesterlevelét 
nyomtatták az 1830-as években. 
A kövön látható szöveg tanúsága 
szerint a Tolna megyei „nemes 
mészáros czéhbeli mesterek” 
adják „tudtára mindenkinek, 
akiknek illik”, hogy céhlegényü-
ket felszabadították, azaz önálló 
mesterré avatták. A mészárosok 
esetében a „mestermunka” a 
szarvasmarha szakszerű levágá-
sából és feldarabolásából állt.

A korábban kézzel írt mester-
leveleket váltotta fel a litográf 
márványkővel való sokszoro-
sítás lehetősége. A litográf el-
járással történő kőnyomtatás a 
Münchenben élő Alois Sene-
felder nevéhez fűződött, aki az 
1790-es évek végén találta fel és 

dolgozta ki az addig nem ismert 
új nyomtatási technológiát. A li-
tográfiai nyomtatás kezdetekor 
kőtáblákat, márványtáblákat 
használtak nyomófelületként.
A litográf negatívkő pontos ko-
rát nem ismerjük, de valamikor 
1832 és 1838 között keletkez-
hetett. A múzeum gyűjtemé-
nyében 1832-ből származik a 
legkorábbi, kézzel írt és díszí-
tett mészáros mesterlevél. Hat 
évvel később már a nyomtatott 
„szabaduló levelet” használta a 
céh, melyet az addigra elkészült 
litográf negatívkő segítségével 
készítettek. Babus Jolán, a mú-
zeum akkori munkatársa talált 
rá a kőre 1961-ben a Mérey ut-
cában. A Boda-présház veran-
dájába volt befalazva, s a ház 
akkori tulajdonosa, dr. Schne-
ider Zoltán szekszárdi szakor-
vos ajándékozta a múzeumnak. 
 Szöveg: WMMM/Fuksz Márta



2016. augusztus 21. 2016. augusztus 21. 1312

Új csapattal, új úton indultak el a Fekete Gólyák
Egy „átmeneti”, de a csapa-
tépítés és a jövő szempont-
jából fontos bajnoki év előtt 
áll a Szekszárdi FGKC. A női 
NB I/B Nyugati-csoportjának 
címvédője megfiatalított 
együttessel veszi fel a harcot 
a riválisokkal.

Nem volt irigylésre méltó hely-
zetben a Fekete Gólyák KC 
szakvezetése, amikor az idei sze-
zonra készülve a játékoskeretet 
tervezgették. Amint azt Tabajdi 
Ferenc vezetőedző kérdésünkre 
elmondta, azt már az előző sze-
zon közben tudta, hogy Schell 
Gabriella, Horváth Szimonetta 
és Reisch Gabriella is felhagy 
az aktív játékkal, és nem érte 
váratlanul az anyai örömök elé 
néző Vasas Edina bejelentése 
sem. Amikor azonban Gulya 
Krisztina és Fauszt Éva május-
ban közölte, hogy elfogadják a 
kecskemétiek ajánlatát, hirtelen 
„elfogytak” az FGKC rutinos 
kézilabdázói. A felnőtt keretből 
Weigel Zita, Grénus Gréta, Nagy 
Szilvia és Tóth Barbara maradt...

– Nehéz helyzetbe kerültünk, 
hiszen a „játékos piac” elég szűk, 
így gyorsított tempóban kellett 
megkezdenünk a keretfeltöl-
tést – kezdi Tabajdi Ferenc. Két 
dunaújvárosi lány jelentkezett a 
szekszárdi egyetemi karra, s – 
bár végül nem nyertek felvételt – 

innen jött egy lehetséges együtt-
működés ötlete. Megkerestük az 
újvárosiakat, akik láttak fantáziát 
a kooperációban, s így megkö-
töttük a megállapodást az aka-
démiával (DKKA). Ennek kere-
tében érkezett hozzánk a beállós 
Gindeli Panna, aki a nyári junior 
világbajnokságon is játszott, és a 
balátlövő Nick Viktória. Mind-
ketten 20 évesek és kettős igazo-
lással szerepelhetnek nálunk.

– A tolnai, korábban a Fra-
diban játszó Tauker Erika 
most Ausztriából tér haza a 
kedvünkért, vele szélsőként 
számolhatok. Irányító posztra 
szerződtettük a tavaly a rivális 
NEKA együttesében kevesebb 
lehetőséghez jutó Fehér Tíme-
át. A 17 esztendős játékost még 
Mohácsról ismerem, és hosz-
szútávon meghatározó tagja le-

het az FGKC fiatal csapatának. 
Ahogy az lehet a beállós Gyenis 
Patrícia is, aki az elmúlt évben a 
Kozármisleny játékosaként sok 
borsot tört az orrunk alá. Ősztől 
itt folytatja felsőfokú tanulmá-
nyait, így a következő években 
biztosan számíthatok rá.

A vezetőedző szerint az új 
igazolások mellett az ifjúsági 
együttes alapemberei közül Len-
gyelfalusy Vivien, Csajkó Eliza, 
Kónya Dóra és Tauker Eszter is 
több lehetőséghez juthat idén, 
és a kapus-kérdést is házon be-
lül oldják meg: Tancz Kingával, 
Szabó Katával és a még mindig 
csak 14 éves Szalai Szonjával fut-
nak neki az idénynek.

A felnőtt csapat – 12 egyéni 
tréninget követően – augusztus 
elsején kezdte meg a felkészü-
lést az idényre. Miután Tabaj-

di Ferencnek új csapatot kell 
építenie, így tréningek mellett 
sok edzőmeccs alkotja majd az 
FGKC programját.

– Tucatnyi felkészülési találko-
zót tervezünk – mondja a vezető-
edző. – Az elmúlt vasárnap Du-
naújvárosban jártunk egy tornán, 
ahol az összeszokottság hiánya 
miatt első meccsünket elveszítet-
tük a Nagyatád ellen, aztán viszont 
fölényesen vertük a Szombathelyt. 
Az FGKC Kupát augusztus utolsó 
hétvégéjén rendezzük, ahol három 
találkozó vár ránk a Nagyatád, a 
Pécs és az Eszék ellen.

A szekszárdiak szeptember 
10-én Kozármislenyben kez-
dik a bajnokságot, az első ha-
zai mérkőzést 18-án, az újonc 
Pázmánd ellen vívják. Tabajdi 
Ferenc szerint az alakuló csapat 
miatt idén nem fogalmaztak 
meg irreális célokat.

– Olyan együttest szeretnénk 
építeni, amely jövőre ismét a 
bajnoki címért küzdhet. Bízom 
benne, hogy legkésőbb a tava-
szi szezonra egy karakteres, ko-
moly csapat lesz az FGKC, amely 
több hazai meccsét is megnyeri, 
és idegenből is pontokat rabol. 
Addig azonban kérem a szurko-
lóink türelmét és támogatását – 
tette hozzá a vezetőedző, akinek 
munkáját Horváth Szimonetta 
és Schell Gabriella segíti az új 
idényben.  - fl -
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Szlovén válogatott centerrel erősített a KSC
Augusztus 15-én megkezdte 
a felkészülést a 2016/2017. 
évi bajnoki szezonra az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd 
együttese. Az első edzésen a 
klubvezetés a sajtónak is be-
mutatta az átalakult csapatot 
és természetesen szó esett az 
előszezon programjáról is.

Djokics Zseljko vezetőedző az 
előző szezon végét egy intenzív 
hat hetes programmal zárta le, 
így a csapat a nyári szünet elle-
nére sem a nulláról kezdi meg 
a munkát. Már csak azért sem, 
mert a játékosok egyéni edzés-
terv alapján már hetek óta ké-
szülnek.

Mint arról már lapunk is be-
számolt, a tavalyi idény hetedik-
ként záró atomosok keretéből 
távozott két légiós, Katyerina 
Rimarenko és Emina Demiro-
vics. A magyar játékosok közül 
Őri Györgyi a ZTE, Simon Ani-
kó pedig a Győr csapatát erősíti 
az új bajnokságban.

Három év diósgyőri „légi-
óskodást” követően tért haza 
Bálint Réka, Hajdu Zsanett 
egy év kihagyás után állt újra 
edzésbe, és a klubvezetésnek 
sikerült újabb egy évig Szek-
szárdon tartania az amerikai 
Jade Barbert is. Djokics edző 
csapatához két fiatal is csat-
lakozott: az Európa-bajnoki 

ötödik helyezett U18-as nem-
zeti csapat játékosa, Gereben 
Lívia mellett a saját nevelésű, a 
jelenleg az U14-es válogatottal 
edzőtáborozó Vincze Nikolett 
is tagja a felnőtt keretnek.

A szekszárdiak minden két-
séget kizáróan legnagyobb 
igazolása azonban a szlovén 
válogatott fiatal centere, Eva 
Lisec. A világklasszis kvalitású 
középjátékost a Celje csapatától 
szerződtette a Familia Schio, 
amellyel az olasz élvonalban 
bajnokságot nyert, az Euroli-
gában pedig – többek között 
a Sopron legyőzésével – a ne-
gyeddöntőig jutott.

Lisec elmondta: azért fo-
gadta el a KSC ajánlatát, mert 
a következő szezonban egyé-
nileg szeretne még sokat fej-
lődni, sokat edzeni és játszani, 

és a csapattal előbbre lépni a 
magyar bajnokságban. Célja, 
hogy a későbbiekben megha-
tározó játékos lehessen 4-es, 
5-ös poszton a világ legerősebb 
bajnokságaiban.

– Csupa jót hallottam az új 
klubomról. A vezetőedzőről, 
Djokics Zseljkóról pedig tudom, 
hogy felkészült, kiváló tréner, 
aki rendkívül nagy hangsúlyt 
fektet a játékosok egyéni kép-
zésére, ami számomra nagyon 
fontos, és ez meg is könnyítette 
a végső döntésemet” – hangsú-
lyozta a 21 éves, 192 cm magas 
kosaras.

A szerződését nyáron két 
évvel meghosszabbító Djokics 
Zseljko edző a tavalyi játé-
koskeret magjának (Mansaré, 
Scsekics, Studer Zs., Studer 
Á., Tamis, Theodoreán, Süle, 

Némedi) együtt tartásával és 
az újak érkezésével egy ered-
ményesebb csapatot építhet a 
következő szezonra, amely a 
szakvezető szavai szerint „ki-
léphet végre a saját árnyékából, 
és csatlakozhat a hazai top csa-
patokhoz.” A szakvezetés – a ve-
zetőedző munkáját Szabó Noé-
mi másodedző, Jánossy Csaba 
erőnléti tréner és Skorday Ta-
más masszőr segíti – bedobó 
posztra még egy légiós igazolá-
sát tervezi.

A hat hetes felkészülés első 
edzőmeccsét augusztus 27-én, 
a PEAC ellen vívja a KSC, majd 
egy héttel később a PINKK el-
len lépnek pályára Studerék. A 
szekszárdiak szeptember 9-11. 
között a horvátországi Po-
rec-ben vesznek részt egy ran-
gos nemzetközi tornán, majd 
egy héttel később a patinás Sió 
Kupát rendezik várhatóan hat 
együttes, a román bajnok Sep-
siszentgyörgy, a szlovén bajnok 
Celje, továbbá a Győr, a PEAC 
és a PINKK vendégjátékával. 
A felkészülési időszak a Göcsej 
Kupával zárul (szeptember 23-
25.), a bajnokság pedig október 
elsején rajtol. A KSC a PEAC 
otthonában kezd, az első hazai 
találkozót október 7-én, pén-
teken a Sopron ellen vívják az 
atomos lányok. 

  - fl -

Egy verseny ahol senki nem 
nyer, de mindenki győztes. 
Egy verseny, ahol nincs út-
vonal, nincs táv. Egy verseny, 
amit teljesíthetsz futva vagy 
akár kerékpárral. Ez a „Visit 
Szekszárd on foot, by bike”, 
amelyet idén augusztus 27-
én, szombat délután (rajt 15 
órakor a Garay téren) rendez 
a Borvidék Futóegyesület.

Az erőpróba tulajdonképpen 
egy városi tájékozódási futó-
verseny. A szervezők ellenőrző 
pontokat jelölnek ki Szekszár-
don, amit az indulók a rajt 
pillanatában kapott térképek 
alapján ismernek meg. A ki-
jelölt pontokat aztán minden-
ki tetszés szerinti sorrendben 
keresheti fel, minden pont 
érintését dugókás rendszerrel 
ellenőrzik. A térképeken fel-
tüntetik az érintendő pontok 
GPS-koordinátáit is, így elekt-
ronikus eszközök használata 
engedélyezett.

A rendezők idén elsősorban 
a helyi fiatal borászokat sze-
retnék bemutatni a rendez-
vényen keresztül, ezért több 
pincészet is szerepel a felkere-
sendő pontok között. Az érin-
tett borászatok egyben frissí-
tőpontként is szolgálnak, ahol 
akár „a hegy levének” kósto-
lására is alkalom nyílik.

A pontok „felfedezése” fut-
va vagy kerékpár nyergében 
is történhet. Előbbiek vá-
laszthatnak a 12 pontot érin-
tő „hosszúlépés” (kb. 15-20 
km) és 6 állomást felkereső 

kiskör (kb. 5-8 km) távok kö-
zött, míg a bringásokra egy 14 
pontot érintő, mintegy 20-24 
km hosszúságú erőpróba vár. 
A szintidőt 4 órában határoz-
ták meg, a célba érkezőket 
zsíros kenyérrel és frissítők-
kel, illetve a rendezvény póló-
jával és befutóérmével várják.

Az előnevezés augusztus 
19-én lezárult, de a helyszí-
nen (14 órától) korlátozott 
számban még fogadnak je-
lentkezőket. 

További részletek: www.fut.as.
   - fl -

Fedezd fel a várost futva, vagy bringán!
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ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Előzetes bejelentkezés alapján, 
tel: 74/504-102. Szekszárd, Piac 
tér 1. „F” épület.

DR. MOLNÁR KATA jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

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

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület Szeptemberig 
nem tart fogadóórát. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Országos Nyugdíjas Polgári Egye- 
sület klubhelyiség (Mészáros L. 
u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Baka István Általános Iskola 
(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

Szeptemberig nem tart fogadóórát.  
Szőlőhegyi Óvoda.

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 
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik iroda 
(Dózsa György u. 4.)

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján  
17–18 óráig tart. Babits Mihály 
Kulturális Központ, Remete terem

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Augusztus 21., vasárnap
15:00 – Elliott a sárkány 3D
17:00 – Rossz anyák
19:00 – Ben-Hur 3D

Augusztus 22., hétfő
15:00 – Elliott a sárkány 3D
17:00 – Rossz anyák
19:00 – Ben-Hur 3D
Augusztus 23., szerda
15:00 – Elliott a sárkány 3D
17:00 – Rossz anyák
19:00 – Ben-Hur 3D

Augusztus 24., csütörtök
15:00 – Elliott a sárkány 3D
17:00 – Rossz anyák
19:00 – Ben-Hur 3D
Augusztus 25., péntek
15:00 – Elliott a sárkány
17:00 – A barátságos óriás
19:00 – Haverok fegyverben

Augusztus 26., szombat
15:00 – Elliott a sárkány
17:00 – A barátságos óriás
19:00 – Haverok fegyverben

MEGHÍVÓ
A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete, az OTP Bank 

Szekszárdi Igazgatósága és a Tolna Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság tisztelettel meghívja Önt közös rendezvényére.

A rendezvény időpontja: 2016. augusztus 25., csütörtök 10:00 – 12:00
A rendezvény helyszíne: Vakok és Gyengénlátók

Tolna Megyei Egyesülete (7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4.) 
A három szervezet közös ünnepséget tart, ahol a pénzintézet és a  

katasztrófavédelem bemutatkozásán túl lehetőség nyílik a tűzvédelmi 
ismeretek bővítésére, valamint a pályázati összegen vásárolt és készített 

segédeszközök ünnepélyes átadására.

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Területi Nyugdíjas  

Alapszervezete és a Szekszárdi 
Nyugdíjasok Területi Érdek-

szövetsége
értesíti tagjait, valamennyi nyug-

díjast és nagycsaládost, 
hogy kedvezményes áron to-

vábbra is megrendelhető:
burgonya és vöröshagyma.

Megrendelést felveszünk: 2016. 
augusztus 15-tól  
augusztus 26-ig 

a Vöröskereszt Székházában 
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. szám 

alatt, naponta  
08:00 – 10:00 óra között.

Telefon: +36–70/933–8361
valamint a Nyugdíjas Területi 

Érdekszövetségnél  
Szekszárd, Hunyadi u. 4. szám 

alatt, hétfői és csütörtöki napokon 
08:00 – 10:00 óra között.

Szállításról külön  
hirdetésben tájékoztatjuk 
kedves megrendelőinket.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei  Szervezete  
értesíti kedves véradóit, és leendő váradóit, hogy 2016. augusztus 22-én 

pénteken 08:00 – 19:00 óráig lesz véradásra lehetőség.
A nyári biztonságos hazai vérellátás érdekében minden héten  

PÉNTEKEN 08:00 – 15:00 óráig LESZ VÉRADÁSRA LEHETŐSÉG 
2016. szeptember 30-ig.  

Kérjük minél többen jöjjenek el, hogy biztonságossá tudjuk tenni a 
hazai vérellátást. 

A Szekszárd-Újvárosi  
Római Katolikus Társaskör

Vezetősége
2016. augusztus 20-án, 
szombaton 11 órakor 

A SZENT ISTVÁN NAPI 
ÜNNEPSÉGET tart 

a Szent István Házban,
(Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.)

melyen a kenyérszentelés 
után mindenkit megven-
dégelünk. Az ünnepség 

keretében átadásra kerül a 
Társaskör Közgyűlése által 
2011. január 23-án alapított 

kitüntetés, a „Horváth  
Károly Esperes Díj –  

A Társaskörért”.
Az ünnepségen részt vesz Ács 
Rezső SZMJV polgármestere 
és a város képviselőtestülete.

Kérem, látogassanak el a 
Társaskör Szent István Napi 

Ünnepségére!

Új színházi évad a Babits Mihály Kulturális Központban
A varázslat folytatódik! A Babits 
Mihály Kulturális Központ felújí-
tása óta már három évadot ha-
gyott maga mögött, melynek so-
rán 70 különféle színházi előadást 
láthatott a szekszárdi közönség. 

Bemutatkozott nálunk több da-
rabjával 18 fővárosi és vidéki tár-
sulat, valamint 4 színművész adott 
önálló estet az újonnan indult pó-
dium előadásaink alkalmával.

A következő évadban is Önök 
elé varázsoljuk a csodát néhány 
magyar és külföldi szerző segít-
ségével, illetve elkápráztatjuk a 
gyermekeket a most bemuta-
tandó klasszikus mesékkel és 
a kicsiknek szóló modernebb 
színpadi adaptációkkal.

BÉRLETEK 2016 – 2017

MÚZSA BÉRLET:
•  Agatha Christie: Az egérfogó – 

Veres 1 Színház, Veresegyház
•  Görgey Gábor: Komám asz-

szony hol a stukker?– József 
Attila Színház, Budapest

•  Zilahy Lajos: Halálos tavasz – 
Szabad Tér Színház, Budapest

•  Mary Orr: Mindent Éváról – 
Orlai Produkció, Budapest

 
ORFEUM BÉRLET:
•  Frederick Knott: Várj, míg 

sötét lesz – Orlai Produkció, 
Budapest

•  Joseph Kesselring: Arzén és 
levendula –József Attila Szín-
ház, Budapest

•  Ken Kesey – Dale Wasser-
mann: Száll a kakukk fészkére 
– Orlai Produkció, Budapest

•  Lara De Mare – Berkes Gá-
bor: A férfiak a fejükre estek 
– Turay Ida Színház, Budapest

 
PÓDIUM BÉRLET:
•  Idegenben keserűbb a sírás – 

Karády Katalin történetéről – 
Magyarországi Szerb Színház

•  Különbéke – Adorjáni Bálint 
Szabó Lőrinc estje

•  Hoztam valamit a hegyekből 
– Tóth Auguszta zenés estje 
Mezei Máriáról – Nemzeti 
Színház, Budapest

 
BÉRLETEN KÍVÜLI
ELŐADÁS:

•  Fehér Márkó: Boldogság, gye-
re haza! – Titkok és érzések 
Cserháti Zsuzsa dalaival – 
Turay Ida Színház, Budapest

•  Görgey Gábor: Mikszáth kü-
lönös házasságai – Turay Ida 
Színház, Budapest

BÉRLETVÁSÁRLÁS:
A 2015-16-os évadban bérlettel 
rendelkező látogatóink a tavalyival 
megegyező árakon megújíthatják 
helyeiket, amennyiben ugyanarra 
a bérletre és székre szeretnének 
bérletet váltani. A bérletek meg-
újítási ideje: 2016. augusztus 10. 
szerda 14 órától augusztus 31. 
szerda 20 óráig. A bérleteket azon 
a néven tudjuk megújítani, ame-
lyik néven nálunk az adatbázisban 
szerepel, azaz, amilyen néven ta-
valy vásárolták.

A Múzsa, Orfeum és a Pódi-
um bérletekre az új bérleteseink 
2016. szeptember 1.,  csütörtök 14 
órától szeptember  14.  szerda 20 
óráig válthatják meg bérleteiket.
Bérletárakról a 2016-17-es színhá-
zi évadra érdeklődjön a kulturális 
központ jegypénztárában.

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

Vegyes ajánlataink:
•  Görögország/Kréta repülővel 3* 

szállodában reggelivel már  79.900 Ft/fő-től + ill. 

•  London városlátogatás repülővel 4* 
Hotelben reggelis ellátással már 69.990 Ft/fő-től+ill.

•  Ciprus repülővel 3* Hotelben félpanziós 
ellátással már 107.900 Ft/fő-től + ill.

•  Horvátország egyénileg félpanziós 
ellátással már 32.500 Ft/fő

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további 
előfoglalási kedvezményekről érdeklődjön 
irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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Ingyenes
Theta Healing est

Szekszárdon
2016. augusztus 25-én 18 órától

ingyenes nyílt estet tartok 
a Dominó konferencia teremben, 

Szekszárd, Mátyás király u. 4/c.
Jelentkezés és információ:

+36–30/3222–410 
www.hetediksik.hu (01630)

Az E.ON Dél-dunántúli Áramhálózati Zrt. felhívása

Lakossági kezdeményezésre vizsgáljuk a Szekszárd-Hidaspetre, 
valamint a 6-os számú főút 144-145. km szakasza közötti telkek 
villamos energiával való ellátásának lehetőségét.
 
Kérjük az érdeklődő telektulajdonosokat, hogy az alábbi 
elérhetőségek valamelyikén legkésőbb 2016. augusztus 31-ig 
jelentkezzenek, hogy az ajánlat elkészítésénél az ő ingatlanjuk
is számításba kerüljön!

•  Kozma Csaba: 06 70/ 33 46 067 (Építtetők közös képviselője)
•  Nagy István: 06 20/ 82 46 998 (Építtetők közös képviselője)
•  Baranyai Máté: 06 30/ 38 69 983 (E.ON Hálózat üzemeltetési 

területi referens)

Az ajánlatkérés ingyenes, kötelezettséggel nem jár.

Ö00123

FELHÍVÁS Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata bejelenti, 
hogy 2016. augusztus 5-én Szekszárd, Rákóczi utca közvilágítás 
bővítése című munka elkészült. A jelzett naptól a villamos hálóza-
tot feszültség alá helyeztük. Értesítjük a Tisztelt lakosságot, hogy a 
fenti időponttól a vezeték érintése tilos és életveszélyes!
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2016. augusztus 21.16

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

(01624)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(01613)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01617)

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

(01626)

 Arndt Táska Shop
Pécs, Forrás üzletház

 Prémium minőség – fapados árak!
 Iskolakezdési akció: Schneiders 

és Walker iskolatáskák

20-50% 
kedvezménnyel! 

WWW.TASKA.EU
20.000,- Ft feletti internetes 

vásárlás esetén ingyenes kiszállítás!

-30%
Az akció a résztvevő termékeink árából!

Keresse további akciós
termékeinket
üzletünkben!

NYÁRI AKCIÓ
a készlet erejéig!

Akciós fogyasztói ár:

31 550 Ft
Akciós fogyasztói ár:

30 750 Ft

T7/1  Classic
IPARI SZÁRAZPORSZÍVÓ
AJÁNDÉK ÁRON !

SC 2
GŐZTISZTÍTÓ 

(01616)


