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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Új igazgató
Az intézmény élére frissen ki-
nevezett Pekari Bernadettel 
kezdi az új tanévet a Garay Já-
nos Általános Iskola és AMI. A 
tanárból lett igazgató motivált 
és kollégáira épít.
 → 7. oldal

Felsővárosi búcsú
Két naposra tervezik idén a fel-
sővárosi búcsút – épp úgy, mint 
több száz évvel ezelőtt. A Szek-
szárdi Fősővárosi Kör tagjai 
tartalmas, színes programmal 
készülnek.
 → 10. oldal

Nyáron is jégen
Harmincöt gyermekkel a szlo-
vákiai Érsekújváron edzőtábo-
rozott a Szekszárdi Sportköz-
pont NKft. szakosztályaként 
működő jégkorong klub, a 
Szekszárdi Jégmadarak.
 → 12. oldal

→ 3. oldal

→ 9. oldal

Mérey-program
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Határidő előtt átadhatják a Mérey-program beruházásait
Jól haladnak a munkálatok 
a Modern Városok program 
részeként idén tavasszal 
megkezdett Mérey Mihály 
infrastruktúra fejlesztési pro-
jektben. A város szinte min-
den részét érintő, összesen 3 
Mrd forintos beruházásokat 
várhatóan a határidő előtt 
átadhatják.

Hogy a kivitelező időarányosan 
jól áll a projekt egyes elemeivel, 
arról egy rendhagyó sajtóprog-
ram keretében győződhettek 
meg a média képviselői szer-
dán. A városháza szervezte 
bejáráson egy buszos „körút” 
keretében, szinte valamennyi 
fejlesztési helyszínt felkerestük 

Ács Rezső polgármester kalau-
zolásával.

A „Mérey-túra” a program 
egyik legnagyobb, még indulás 
előtt álló – egyes engedélyekre 
kell még várni – projektjét je-
lentő Bor utcánál kezdődött. A 
város északi határát a „siófoki” 
körforgalommal összekötő, né-
hai hatos út nyomvonalán egy 
komplex infrastruktúra fejlesz-
tés valósul meg, mintegy 900 
millió forint értékben. „Közel 
kétszáz család él itt, a beruhá-
zással – amely víz-, szennyvíz- 
és közvilágítás kiépítése mellett 
egy 2x1 sávos szilárd útburko-
lat megépítését foglalja magá-
ba – bekapcsoljuk őket a város 
vérkeringésébe” – mondta a 
helyszínen a polgármester. Ács 
Rezső hozzátette: természetesen 

a közszolgáltatásokat is biztosí-
tani fogják, és a belterülethez 
csatolási kérelmeket is megvizs-
gálják majd. A bekötő utakkal 

együtt 3.5 km-es szakaszt érintő 
beruházás befejezésének határ-
ideje 2017 áprilisa, s ez a város-
vezető szerint tartható is.

Éppúgy, miként a bejárás má-
sodik helyszínén, a Parászta-pa-
taknál. A vízfolyást mintegy 400 
méter hosszban érintő meder-
rendezés a patak mentén lakók 
életét évek óta megkeserítő ta-
lajvíz-betörésekre nyújt megol-
dást. A kiszélesített meder alját 
kibetonozták, alatta dréncsöve-
ket fektettek le, amelyek elveze-
tik a szivárgó vizeket. A projekt 
keretében a Tolnai Lajos és a 
Parászta utcát összekötő régi 
híd helyett is újat építenek. A 
250 milliós forintos beruházás 
90-95 százalékos készültségben 
van, októberig a meder partol-
dalát is befüvesítik.

Jóval a határidő letelte előtt 
átadható lesz a Bartina utca is, 
amely mintegy 1 km hosszban 
új burkolatot kapott, és az út-
szegélyeket is felújították. A 
150 millió forintos költséggel 
készülő projekt már szeptember 
végéig lezárulhat.

Talán még ennél is hamarabb 
átadhatják – hivatalosan is – a 
már teljes hosszban most is aka-
dálymentesen járható a Sárköz 
utcát. A hosszú idő óta csak 
foltozgatott utca most közel 3 
kilométer hosszban, egészen a 
Baranya-völgyi buszfordulóig 
teljesen új burkolatot kapott és 
az útszakasz buszmegállóit is 
felújították a kivitelező Duna 
Aszfalt szakemberei. A 350 
millió forintos beruházás csak a 
belterületen mintegy száz csalá-
dot érintett.

„A Mérey-program komple-
xitását mutatja, hogy az egyes 
fejlesztések Szekszárd külön-

böző városrészeiben valósul-
nak meg” – mondta Ács Rezső 
immár a kertvárosi Csengey 
Dénes utcában. A Szentgyörgyi 
Albert és a Halas utcákat össze-
kötő, mintegy 400 méteres sza-
kasz most először kapott – zú-
zott kővel szegélyezett – szilárd 
burkolatot, és a vízelvezetés kér-
dését is megoldották. A város-
vezető a felsővárosi Kápolna-té-
ren már a történelmi borvidék 
egészét érintő, s a programban 
legnagyobb összeggel szereplő 
fejlesztésről beszélt: a szurdo-
kokban, mintegy 10 km hosz-
szban épül majd betonvápás 
vízelvezető. „A projekt teljes 
költségvetése eléri az 1.2 Mrd 
forintot, és hogy a tavaszi ha-
táridőt itt is tartani tudjuk, az 
építés napokon belül elindul” 
– folytatta a polgármester. Ács 
Rezső hangsúlyozta: a hegyköz-
ség egyeztetett a kivitelezővel, 
hogy a munka a lehető legke-
vesebb fennakadást okozzon 
a szüreti időszakban. „Bízom 
benne, hogy a hegyközség jó 
döntést hozott, képviselve a 
gazdák érdekeit” – tette hozzá 
a városvezető, s közben Märcz 
Lászlóval, a hivatal városüze-
meltetési és városfejlesztési 
igazgatóságának vezetőjével egy 
térképen mutatta a fejlesztésre 
kijelölt területeket. A beruhá-
zás nem csak a „hegyben” élők, 
gazdálkodók mindennapjait 
könnyíti meg, de a turisztikai 
vonzerő növelésére is pozitív 
hatással lehet.   - fl -

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 28.
(vasárnap)

Augusztus 29.
(hétfő)

Augusztus 30.
(kedd)

Augusztus 31. 
(szerda)

Szeptember 1.
(csütörtök)

Szeptember 2.
(péntek)

Szeptember 3.
(szombat)

derült, magas UV-B sugárzás 
max. 33o , min. 15o

gyengén felhős, magas UV-B 
sugárzás max. 34o , min. 16o

zápor, hidegfront erős széllel 
max. 30o , min. 19o

közepesen felhős, magas UV-B 
sugárzás max. 28o , min. 16o

gyengén felhős
max. 29o , min. 15o

közepesen felhős
max. 30o , min. 15o

közepesen felhős
max. 31o , min. 16o

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 28. (vasárnap) – Ágoston
Ágoston: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.

Augusztus 29. (hétfő) – Beatrix, Erna
Beatrix:  latin eredetű; jelentése: boldogságot hozó. 
Erna: ófelnémet eredetű; jelentése: komoly, határozott, különösen a harcban.

Augusztus 30. (kedd) – Rózsa
Rózsa: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

Augusztus 31. (szerda) – Erika, Bella, Hanga
Erika: germán-latin eredetű; jelentése: nagyrabecsült. 
Bella: olasz-spanyol eredetű; jelentése: szép. 
Hanga: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

Szeptember 1. (csütörtök) – Egyed, Egon
Egyed: görög-magyar eredetű; jelentése: pajzshordozó.
Egon: az Egbert, Egmont, stb. ószász és középnémet becézőjéből önállósult.

Szeptember 2. (péntek) – Rebeka, Dorina
Rebeka: héber eredetű; jelentése: megkötöző, megigéző, megbabonázó; 
vagy: jól táplált.
Dorina: a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítőképzős formája.

Szeptember 3. (szombat) – Hilda
Hilda: német eredetű; jelentése: harc, harcosnő.
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Uniós forrásokat vonnak be
Legutóbbi ülésén Szekszárd 
közgyűlése módosította a vá-
ros Integrált Területi Program-
ját (ITP), az európai uniós for-
rások területi felhasználását 
megalapozó dokumentumba 
a Modern Városok program 
több fejlesztése bekerült.

A fejlesztési csomag módosítá-
sát Ács Rezső, a megyeszékhely 
polgármestere előterjesztésében 
azzal indokolta, hogy a Nem-
zetgazdasági Minisztérium 
útmutatója szerint a Modern 
Városok program fejlesztési 
elképzelései közül minél több-
nek európai uniós forrásból kell 
megvalósulnia. 

A Modern Városok program 
keretében Szekszárd több mint 
33 milliárd, a Területi és Tele-
pülésfejlesztési Operatív (TOP) 
keretében 6,8 milliárd forintos 
fejlesztést hajthat végre.

A polgármester az MTI-nek 
elmondta: a szerdai módosítás-
sal idegenforgalmi fejlesztések 
és a kerékpárút-hálózat bővíté-
se kerül át az ITP-be. A Modern 
Városok program turisztikai ré-
szében Szekszárd négycsillagos 
szállodát, a Gemencben hajóki-
kötőt, ökocentrumot és ahhoz 
vezető kerékpárutat tervez épí-

teni, valamint meghosszabbíta-
nák az erdei vasutat a városig.

A mostani módosítás szerint a 
kerékpárutat 410 millió forintos 
ráfordítással a TOP-ból tervezik 
megépíteni, az ökocentrumra 
pedig a Duna-Dráva Nemzeti 
Park nyújtott be európai uniós 
pályázatot. Az átcsoportosítás a 

Modern Városok program for-
rásainak mintegy tíz százalékát 
érinti, a turisztikai programok jó 
része nemzetgazdasági forráso-
kat igényel majd – jegyezte meg a 
városvezető. A határozat szerint 
kisebb változás a szekszárdi ipari 
parkot is érinti, amelynek bőví-
tése kikerült az ITP-ből, mivel a 
Modern Városok programban 
egy százhektáros iparipark-bő-
vítés szerepel. A bővítésre szánt 
forrásokat a jelenlegi ipari park 
fejlesztésére fordítják majd.

„A Modern Városok prog-
ramból nem marad ki egyetlen 
fejlesztés sem” – hangsúlyozta 
Ács Rezső.  (MTI)

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Szekszárd, Alisca u. 34. 

1 db 55 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Béri B. Á. u. 71.

1 db 50 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15.

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakások
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 6/A/1

1 db 28 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2016. szeptember 15. (csütörtök) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 74/510-422

Idősek egyeteme – másodszor
A 2016/2017-es tanévben is 
megrendezik a „Az aktív idős-
korért” – Szekszárdi Harmadik 
Kor Egyetemét a PTE KPVK-n.

A PTE KPVK és a szekszárdi 
önkormányzat együttműködésé-
vel tavaly útjára indult Szekszár-
di Harmadik Kor Egyetemének 
második szemeszterén is érdekes 
előadásokkal várják a hallgatókat. 
A szeptember 19-től december 
5-ig tartó II. szemeszter előa-
dásain kéthetente hétfőnként, 
15 órai kezdettel vehetnek részt 
mindazok, akik szeptember 5-ig 

regisztrálnak a programra. A 
programvezető Dr. habil Kurucz 
Rózsa Csc főiskolai tanár, oktatási 
dékánhelyettes lesz – tájékozta-
tott honlapján a PTE KPVK.

Jelentkezés: 2016. szeptember 
5-ig, a letölthető jelentkezési lap 
kitöltésével és a program kapcso-
lattartójához való eljuttatásával, 
postai úton (cím: PTE KPVK 
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.), 
e-mailben (mayer.maria@kpvk.
pte.hu). A jelentkezési lap lead-
ható az intézmény recepcióján is.
 Forrás: kadarka.net

Ács Rezső és Märcz László a fejlesztést mutató térképpel

Hamarosan elindulhat a Bor utca teljes rekonstrukciója
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Ünnepi hangverseny a Szekszárdi Madrigál kórussal
A Szekszárdi Madrigálkórus 
augusztus 20-án este a Művé-
szetek Házában adott ünnepi 
hangversenyt. Az 51 éve mű-
ködő együttes – élén a kórust 
1981 óta irányító karnaggyal, 
a Liszt-díjas Jobbágy Valérral 
– ezúttal is nagyszerű koncer-
télménnyel ajándékozta meg 
hallgatóságát.

A szombati hangversenyt egy 
Ligeti György-darabbal indí-
tották (Pápainé), majd egy fiatal 
zeneszerző, Gyöngyösi Levente: 
Ha én kedvesemről gondol-
kodom című művét adta el a 

madrigálkórus. A nemzetközi 
zeneirodalomból két könnyed 
francia chanson (Claudin de 

Sermisy és Clement Janequin 
szerzeményei) után Palestri-
nának egy adventi motettáját 

(Deus, tu convertens) énekelte 
az együttes.

Az est programja a németal-
földi Cipriano de Rore a 100. 
zsoltárt feldolgozó 

Jubilate Deo motettája, a 
Salve Regina Francis Pou-
lenc-féle feldolgozása, a kor-
társ szerző, Csemiczky Mik-
lós Ave verum Corpusa, majd 
Liszt Ferenc Requiemjének és 
Szekszárdi Miséjének néhány 
tétele tette teljessé. Orgonán 
közreműködött Lozsányi Ta-
más, a műsort Csötönyi László 
ismertette.

 SZV
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Bartinások is ropták az ’56-os ünnepi táncjátékban
Az államalapítás ünnepe, 
augusztus 20. előestéjén az 
– 1956-os események 60. év-
fordulójára készült – ’56 Egy 
nép kiáltott... című táncelőa-
dást láthatta a szekszárdi kö-
zönség a Béla király téren. A 
mintegy 300 szereplőt felvo-
nultató látványos darabban 
a Bartina Néptánc Egyesület 
táncosai is színpadra léptek.

A péntek esti előadás a XX. szá-
zad meghatározó évtizedeinek 
magyar szempontból történel-
mi és kulturális fordulópont-
jait idézi meg a zene és a tánc 
nyelvén. A táncjáték jeleneteket 
ragad ki ezekből az időkből: ro-
mantikusan, szatirikusan, opti-
mistán, sodró zenei kísérettel 
és sok tánccal. A darab vissza-
idézte azt az állapotot, amely a 

terror elleni szabadságharchoz 
vezetett, a tánc nyelvén meg-
jelenítette a forradalom utáni 
diktatúra, majd annak felpuhu-
lásának időszakát és a jövőbe 
mutató optimizmussal, válto-
zásokkal érkezett el a mához. 

Az előadás koreográfiájában 
megjelent a magyar néptánc, a 
kortárs színpadi tánc, valamint 
a különböző korszakokra jel-
lemző műfajok, mint a tangó 
vagy a rock and roll. Ehhez il-
leszkedett szervesen a zene is, 
amely az adott korok dallamvi-
lágából táplálkozott.

A Mucsi János által rende-
zett és koreografált, egész estés 
előadás zenei szerkesztője Pál 
István „Szalonna” volt. A pro-
dukcióban rangos hazai tánc-
együttesek és zenekarok közel 
300 művésze lépett színpadra. 
A Duna Művészegyüttes és a 
Magyar Állami Népi Együttes 
mellett közreműködtek a Ma-
gyar Táncművészeti Főiskola, 
a Bihari János Táncegyüttes, a 

Pilisi Kolibri Táncegyesület, a 
Katasztrófavédelem Központi 
Zenekara, valamint a Barti-
na Néptánc Egyesület felnőtt 
táncosai és a Felszálott a páva 
tehetségkutatón győztes gyer-
mekcsoport tagjai. Az '56 - Egy 
nép kiáltott… című forradalmi 
táncjáték – melyet a forradalom 
és szabadságharc 60. évforduló-
jára létrehozott emlékbizottság 
támogatja – a júniusi, mar-
gitszigeti bemutató után indult 
országos turnéra, amelynek első 
állomása volt Szekszárd.

A rendkívül színvonalas, ma-
gával ragadó táncjátékot egy 
hasonlóan látványos, zenére 
megkomponált láng- és fény-
show követte, és persze a szín-
pompás ünnepi tűzijáték sem 
maradhatott el.  

 -wj-

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Az államalapítás ünnepe Szekszárdon

Augusztus 20-án, szombaton 
délelőtt a belvárosi római ka-
tolikus templomban ünnepi 
szentmisén emlékeztek a je-
lenlévők az államalapításra 
és az államalapító királyra.

Szent István napja az egyik leg-
régebbi magyar ünnepnap, a 
keresztény magyar állam alapí-
tásának és ezeréves folytonossá-
gának emléknapja. Uralkodása 
idején István még augusztus 
15-ét, Nagyboldogasszony nap-
ját avatta ünneppé: erre a napra 
hívta össze Székesfehérvárra a 
királyi tanácsot, és tartott tör-
vénynapot. Élete végén ezen a 
napon ajánlotta fel az országot 
Szűz Máriának, majd 1038-ban 
ezen a napon hunyt el. Az ün-
nep dátumát Szent László király 
tette át augusztus 20-ára, mert 
1083-ban VII. Gergely pápa 
hozzájárulásával ekkor emel-

tették oltárra I. István relikviáit 
a székesfehérvári bazilikában, 
amely a szentté avatásával volt 
egyenértékű.

A nemzeti ünnep délelőtt-
jén, a belvárosi római katoli-
kus templomban szentmisével 
emlékeztek az államalapítóra, 
majd jó szokás szerint ökume-
nikus kenyérszentelésre került 
sor, melyet Bacsmai László ka-
tolikus esperes, dr. Kaszó Gyu-
la református és Sefcsik Zoltán 
evangélikus lelkész végzett. A 
megáldott új kenyeret Ács Re-
zső polgármester szegte meg.

A szentmisét követően dr. 
Haag Éva mondott ünnepi be-
szédet. „Államalapító Szent 
István király ünnepe bátorí-
tást és erőt adhat számunkra a 
mindennapi küzdelmeinkben, 
a válságokat átélő Európa köze-
pén. Erőt ad, és bizakodóvá tesz, 
mert ezer éves történelmünk és 

mai sikereink is azt bizonyítják, 
hogy a magyar nemzetnek van 
miből erőt merítenie, és van 
mire építkeznie. Magyarország 
ma is Szent István államalapí-
tó művén nyugszik” – mond-
ta Szekszárd alpolgármestere. 
„Van hazánk, van házunk, van 
nemzetünk, van családunk, 
van Istenünk, van hitünk, van 
erkölcsi értékrendünk és van 
anyanyelvünk, de ha kell, más 
nyelven is elmondjuk: nem 
akarjuk a másét, de ezekhez ra-
gaszkodunk. Ez a föld a miénk. 
Megszenvedtünk érte” – hang-
súlyozta dr. Haag Éva, majd 
így folytatta: „A föld, melyen 
István tette le nemzetállamunk 
alapjait, hordozza a harcok után 
maradt fájó sebeket. A sok küz-
delemben, keserűségben azon-
ban mindig ott volt a bizakodás. 
Mert a magyarok egyik legna-
gyobb erénye a megingathatat-

lan nemzettudat és összetarto-
zás” – utalt a magyar nemzet 
viszontagságos évszázadaira. 
Ünnepi beszéde zárásaként az 
alpolgármester hangsúlyozta: 
„Hiszek abban, hogy együtt 
úrrá leszünk a legnagyobb ne-
hézségeken is. Hiszek abban, 
hogy összekapaszkodunk és 
mindent megteszünk a bizton-
ságunk megteremtéséért, és bí-
zom valamennyiünk kipróbált 
erejében és bölcsességében. 
Hiszem, hogy a magyarságnak, 
a magyar államnak van jövője” 
– mondta dr. Haag Éva.

 -wj- 

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Segítő kollégáira épít a Garay iskola új igazgatója
Egy intézményvezetői megbízatás alkalmazkodást, felelős-
ségvállalást, türelmet és megfontoltságot kíván. Pekari Ber-
nadett hosszas gondolkodás után hozta meg döntését, hogy 
egy komplett pedagógus gárdát irányítson. Ígéri, a Garay Já-
nos Általános Iskola és AMI korábbi emblematikus iskolave-
zetése – az Apáczai-díjjal elismert Matókné Misóczki Mária 21 
éven át volt igazgató – után igyekszik maga is helytállni.

– Honnan a motiváció a vezetői 
szerepkörhöz? Úgy sejtem, a csa-
ládi támogatás elengedhetetlen 
volt benne...

– Hosszas gondolkodás után 
döntöttem el, hogy megpályá-
zom a Garay iskola intézmény-
vezetői állását. Bár vezetőként 
kezdő vagyok, mégis úgy vélem, 
egészséges ambícióval és kellő 
motivációval rendelkezem ah-
hoz, hogy szembe nézzek az új 
szerepkör kihívásaival. Mindez 
az iskola légköréből, a tanítás 
szeretetéből ered. Ugyanakkor 
abból is táplálkozik, hogy itt 
találtam lehetőséget elhivatott-
ságom, szakmai tudásom bizo-
nyítására, kvalifikált, több éves 
tapasztalatokkal rendelkező, 
segítő szándékú kollégákra. A 
feladat nem könnyű, hiszen to-
vábbi két tagintézmény (A Sió-
agárdi Általános Iskola és a Liszt 
Ferenc Zeneiskola – A szerző.) 
feladat ellátásának koordinálása 
is része lesz a mindennapoknak. 
Szerencsésnek vallom magam, 
hiszen a családom ebben is és 
eddig is támogató „hátvédként” 
kísérte szakmai életutam alaku-
lását.  Sióagárdon élek, közel tíz 
éve. Férjemmel hat éves kislá-
nyunkat neveljük, aki szeptem-
bertől első osztályos lesz.

– Miként alakult eddig peda-
gógusi pályája?

– Az indíttatás, a tanítás gon-
dolata édesanyámhoz köthető, 
aki gyermekkoromban Bogy-
iszlón tanított egy rövid ide-
ig. Szerettem figyelni munka 
közben, ahogy a gyerekekkel 
foglalkozott a délutáni nap-
köziben. Szekszárdon 2000 
óta dolgozom általános iskolai 
tanítóként, miközben kommu-
nikáció szakos bölcsész lettem. 
Később a drámapedagógusi, a 
pedagógiai és a magyar tanári 

diplomámat is hasznosíthat-
tam, amit végül a pedagógus- és 
közoktatás-vezetői szakvizsga 
zárt. Az elmúlt két évben ma-
gyar tanárként tevékenykedtem 
az 5–8. évfolyamon, míg a mű-
vészeti tagozaton a kezdetektől 
dráma tanárként dolgozom.

– Ön szerint miben áll a Ga-
ray iskola „lényege”?

– Intézményünk nem csupán 
Szekszárd városában, de a régi-
óban, sőt országos viszonylat-
ban is elismert szakmai műhely-
lyé vált. Ez egyúttal a délelőtti 
és a délutáni sokoldalú képzési 
kínálatban is megmutatkozik. 
Művészeti iskolánk képzőmű-
vészeti, társas- és modern tánc, 
valamint dráma tanszakon vár-
ja az érdeklődőket. Emellett a 
zeneiskola kihelyezett szolfé-
zsoktatást kínál. Mozgásra is 
van bőven lehetőség: az atlétika, 
a kosárlabda, vagy épp a szivacs 
kézilabda nagyon népszerű 
időtöltési lehetőségek a gyer-
mekek körében. Az iskola fel-
szereltségéből adódóan a jövő-
ben továbbra is nagy hangsúlyt 
fektetünk az idegen nyelv és az 
informatikaoktatásra is, hiszen 
ez a jövő útja...

– Felújítás, tatarozás: akad 
munka nyáron az épület „háza 
táján”?

– A folyamatos karbantar-
tás elengedhetetlen. Sajnos a 
beázások okozta károkkal is 
állandó a küzdelmünk. 
Reméljük, egyszer ez 
is megoldódik...

– Ha mód nyílna rá, 
mely problémás terüle-
ten változtatna?

– Remélem, 
lesznek még ha-
sonlóan remek 

pályázati lehetőségek, amelyek-
kel például megújíthatjuk az 
eszközparkunkat. Minden ter-
münkben van interaktív tábla, 
amivel a pedagógusok szívesen 
dolgoznak, ám ezek az idők 
folyamán elavulnak. Az infor-
matika rohamos fejlődésével 
nekünk is lépést kell tartanunk, 
hiszen az oktatást is behálózza.

– Hány tanuló jár a tagintéz-
ményeikbe?

– A szekszárdi általános is-
kolában, nyolc évfolyamon a 
2015/2016-os tanévben 325 diák 
tanult, míg a sióagárdi tagintéz-
ményben, alsó tagozatban 32 fő. 
A zeneiskolába beiratkozottak 
száma elérte a 450 főt. A növek-
vő létszámadatok bizonyítják a 
beiskolázási projektek sikeres-
ségét, a pedagógusok szakmai 
munkáját, módszertani sok-
színűségét. Diákjaink az általá-
nos tantervű képzésen túl an-
gol-informatikai és nemzetiségi 
német oktatást is választhatnak, 
míg a művészeti profil területén 
a zene, szín és báb- és képzőmű-
vészet dominál.

– Az eredmények sem marad-
nak el, ahogy tudom.

– Tanulóink sikeresen szere-
pelnek az országos történelem 
és az informatika versenye-
ken, továbbá a matematika, a 
természetismereti és a nyelvi 
vetélkedőkön, de levelezős ver-
senyeken is hozzák az eredmé-
nyeket. Úgy versmondóink, 
mint például a német nemze-
tiségi versmondók is helyezé-
sekkel térnek vissza helyi, 
regionális és országos 
megmérettetések-
ről. Sportolóink, 
t á n c o s a i n k , 

dráma tagozatosaink is aktívak, 
eredményesek. A zeneiskola 
növendékei magas szintű tudá-
sukat bizonyítják számos meg-
mérettetésen, színesítve a város 
rendezvényeit. Büszkeséggel 
tölt el, hogy több tanulónk és 
pedagógusunk munkájáért, 
eredményeiért Mecénás-díjat 
vehetett át.

  Gy. L.

Óvári Gábornak állítottak emléket az újvárosiak
A belvárosi katolikus nagy-
templomban megtartott 
városi ünnepség mellett az 
Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör égisze 
alatt is zajlott a városban au-
gusztus 20-i megemlékezés, 
amelyen részt vett Szekszárd 
polgármestere, Ács Rezső, va-
lamint dr. Haag Éva alpolgár-
mester és több önkormány-
zati képviselő is.

A Szent István Ház nagyter-
mét megtöltő hallgatóság előtt 
Szekszárd első embere tartott 
mondott beszédet, amelyben 
államalapító nagy királyunkat, 
a ház névadójának a megmara-
dásunkban betöltött történelmi 
szerepét méltatta. Ács Rezső 
némi aktuálpolitikát is beépít-
ve mondandójába említést tett 
arról, hogy a maga korában 
István is nyitott, hovatovább 
befogadó volt az akkori idege-
nek felé, de csak azokkal, akik 
elfogadták az értékrendet, amit 
az akkori Magyarország képvi-
selt. „Aki ezzel szemben állt, 
azok számára nem volt hely a 
magyarság soraiban. Nem csak 
Istvánnál, de a későbbi magyar 
uralkodóknál sem!” – emlékez-
tetett a polgármester arra, hogy 
ez a szemlélet a török hódolt-
ság előtti, majd az azt követő 
időszakban is érvényesült a 
magyar történelemben. „Akik 
elfogadták a törvényeket, ma-
gukévá tették az erkölcsöt, a 
szokásjogot, akik cselekede-

teikkel az országépítő mun-
kát, a közösségeket segítették, 
azokat mindig befogadta ez az 
ország!” – jelentette ki a város-
vezető. „Lakóhelyünk, Szek-
szárd is így tett. Például a török 
utáni időkben, amikor annyira 
elnéptelenedett a település, 
hogy már a beolvadás is fenye-
getett. Az akkori szekszárdiak 
is szívesen fogadtak be alkal-
mazkodni tudó, itt élni akaró 
idegeneket, akik itt maradtak, 
és az évszázadok során segítet-
tek abban, hogy ez a város élet-
re keljen” – említett egy helyi 
példát István király szellemi 
örökségének későbbi korokban 
történt érvényesülésére.

A szentistváni életműhöz 
visszakanyarodva, Ács Rezső 
hangsúlyozta: „István már ezer 
évvel ezelőtt Európához csatolt 
bennünket. Nem kérdés hát, 
hogy máig is odatartozunk. A 
történelem országunkat sokszor 

sújtó viharaiban is az európai 
civilizáció, a Nyugat védőbás-
tyái voltunk. Meggyőződésünk, 
hogy azok akarunk lenni a leg-

újabb kori kihívásra, a migráns 
kérdésre adott válaszunkban, 
amikor az országunk rövid és 
hosszabb távú érdekeit helyez-
zük előtérbe.”

Az ünnepi beszédet köve-
tően – tekintettel arra, hogy 
a katolikus társaskör az idén 
ünnepli fennállásának  120 év-
fordulóját – egy zenés-képes 
összeállítást nézhettek meg a 
résztvevők, ami dr. Horváth 
Írisz, a társaskör tagjának 
gyűjtőmunkáját dicséri. Aztán 
újabb rövid bejátszás követke-
zett, előrevetítvén, hogy a tár-
saskör által 2011-ben alapított 
„Horváth Károly Esperes Díj – 
a Társaskörért” idei kitüntetett-
je személyesen már nem veheti 
át az elismerést...

Óvári Gábor agrármérnök, 
növényvédelmi szakember, a 
társaskör aktív tagjának port-
réja jelent meg a vásznon, 
amint előadást tart, amint el-
vegyül a szervezet tagjai között. 
„Minden jel arra utalt, hogy 
barátunk, tagtársunk legyőzi 
az őt kínzó súlyos betegséget, 
és hamarosan újra közöttünk 
lesz, és augusztus 20-án szemé-
lyesen veszi át a kitüntetést. A 
sors azonban roppant kegyet-
len rendezőként közbeszólt” 
– mondta fájó szomorúsággal 
Gyurkovics János, a társaskör 
világi elnöke, majd hozzátette: 
„Óvári Gáborra nem csak, mint 
önzetlen segítőre, programjaink 
megvalósításához támogatókat 

találó segítőre, hanem közös-
ségünkben magát jól érző, azt 
a jelenlétével tovább építő em-
berre találtunk, akinek ilyen 
fiatalon (51 éves volt – a szerk.) 
bekövetkezett tragikus halálával 
nehezen pótolható veszteség ért 
bennünket! Nem volt kérdés, 
hogy díjunkat idén az ő emléke-
zetére ajánljuk fel” – vezette fel 
a posztumusz kitüntetés átadá-
sát az elnök, majd Óvári Gábor 
felesége – három gyermekük 
jelenlétében – nagy taps köze-
pette, átvette kitüntetést.

Az ünnepség zárásaként a 
tagok és a meghívott vendégek 
közösen fogyasztották el a tár-
saskör tagjai által a helyszínen 
elkészített vadpörköltet.

 B. Gy.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

Pótfelvételi
A Garay János Általános Isko-
la és AMI Liszt Ferenc Zeneis-
kolája pótfelvételi meghallga-
tást tart a 2016/2017. tanévre, 
2016. szeptember 2-án (pén-
tek) 14:00 és 18:00 óra között, 
a zeneiskola Széchenyi u. 38. 
szám alatti épületében. Továb-
bi információ a 74/511–028-
as telefonszámon.

A Művészeti Iskola pót-
felvételt hirdet továbbá kép-
zőművészeti, dráma, valamint 
táncművészeti tanszakaira. A 
felvételit szeptember 5-én (hét-
fő) 14:00 és 17:00 óra között, 
a Garay iskolában (Zrínyi u. 
78.) tartják. További informá-
ció a 74/512–085-ös telefon-
számon, és a www.garaysuli.hu  
honlapon.

FOTÓ: KISS ALBERT
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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. 29-től szept. 2-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 29. augusztus 30. augusztus 31. szeptember 1. szeptember 2.

„A”
950 Ft

Lencsegulyás Vegyes
gyümölcsleves Zöldborsóleves Zöldségkrémleves

levesgyöngy Kar� olleves

Kakaós
csiga

Zöldbabfőzelék,
sertéssült

Paprikás 
burgonya,

savanyúság
Bolognai 
spagetti

Rántott halrúd,
1/2 rizs,

1/2 francia saláta

„B”
950 Ft

Burgonyakrém-
leves, zsemle 

kocka
Vegyes

gyümölcsleves Zöldborsóleves Zöldségkrémleves
levesgyöngy Kar� olleves

Bácskai
rizseshús, 

savanyúság

Rántott 
csirkemell, friss 

saláta, öntet
Hentes tokány, 

tészta
Csülökpörkölt, 
sós burgonya, 
almapaprika

Mustáros 
csirkecomb,

pirított burgonya

Napi
ajánlat
890 Ft

Rántott
sertésborda,   

steak burgonya              
friss saláta

Rántott
sertésborda,   

steak burgonya              
friss saláta

Rántott
sertésborda,   

steak burgonya              
friss saláta

Rántott
sertésborda,   

steak burgonya              
friss saláta

Rántott
sertésborda,   

steak burgonya              
friss saláta

(01642)

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. Ze-
nei tanulmányait már 

általános iskolában 
elkezdte, zenemű-
vészeti konzervató-
riumi tanulmányai 
után a Pesti Broad-
way Stúdió növen-
dékeként tanult és 
a Budapesti Ope-
rettszínház 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, kórus 
tanszakvezetője a Color Quar-
tettel ad koncertet. Az este mű-
sorvezetője: Abaházi Csaba.
•  21:00 Holdviola koncert  

– Béla király téri színpad
A Holdviola produkció látvá-
nyos, minőségi zenei – táncszín-
házi előadásokat állít színpadra, 
melyek különleges élményt nyúj-
tanak a közönségnek a zene, a 
tánc és a vizuális művészetek 

szinergikus hatásával. A minden 
részletében aprólékosan kidolgo-
zott élő előadásokat a Holdviola 
a Szinvavölgyi Néptáncműhely 
tánckarával, állandó közremű-
ködő 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 közre-
működő művészeti csoportokkal:
–  14:00 – 14:30 Színpadi beszél-

getés a Fehérvári Huszárokkal.
–  14:30 – 15:00 PTE IGY tánco-

sainak mozgásművészeti be-
mutatója.

–  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 Extrém-
sport Egyesület bemutatója.

–  17:30 – 18:15 Bartina Nép-
táncegyesület Néptáncbemu-
tatója a Csurgó Zenekarral.

–  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.)
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Augusztus 21-ei rejtvényünk megfejtése: Federico García Lorca: Bernarda Alba háza
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kerepesi Tünde. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 1-jén (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Hol a helyem?
„Ha meghívnak, menj el, ülj le 
az utolsó helyre, hogy amikor 
jön az, aki meghívott, így szól-
jon hozzád: Barátom, ülj feljebb! 
- s akkor becsületed lesz minden 
asztaltársad előtt. Mert aki fel-
magasztalja magát, megalázta-
tik, aki pedig megalázza magát, 
felmagasztaltatik.” (Lk 4, 10-11)
A strandon a legjobb napo-
zóágyért, a parkolóban vagy a 
buszon a legjobb helyért, ösztö-
nösen bennünk van a tülekedés. 
A családban, a munkahelyen és 
a templompadban is. Számit, 
hogy jó helyünk legyen. Az olim-
piai érmek kapcsán ég és a föld a 
különbség ezüst és arany között – 
mondják. Vesztes nem szeret lenni 

az ember, sem örök második vagy 
sokadik. Ezért aztán ahol lehet, 
tülekedünk. Mintha attól függe-
ne a boldogságunk, hogy miénk 
lesz-e a legjobb hely. Vagyis attól, 
hogy az nem a másiké lesz.

Jézus arról beszél, hogy Isten 
országában ez másképp van. 
Szabadok lehetünk elfoglalni a 
legutolsó helyet. Jézus arra bíz-
tat, hogy ahelyett, hogy kapasz-
kodunk és tülekedünk a legjobb 
helyekért, hagyjuk inkább, hogy 
minden és mindenki az Isten 
szerinti helyére kerüljön. Ez 
azt jelenti, hogy magunkat, a 
helyünket és minősítésünket, 
ahogyan vagyunk, Isten kezé-
re bízzuk. Ha felmagasztaljuk 

magunkat, menthetetlenül po-
fára esünk. Hit kell ahhoz, hogy 
túllássunk azon, amit a saját 
erőnkkel megkaparinthatunk.

Idősebb Adolf von Cranach-
nak van egy oltárképe, amely 
a Krisztusban békességet talált 
ember reménységét fejezi ki. Az 
utolsó vacsorát rendhagyóan 
úgy festi meg, hogy Jézus jobb-
ján van egy üres hely. Neked és 
nekem. Isten fia a barátainak 
nevez minket. A jobbján a fő-
helyre ültet. Drága árat fizetett 
ezért a helyért. Ragaszkodunk 
hozzá, hogy mégis inkább az a 
hely legyen a miénk, amit mi ki 
tudunk erőszakolni magunk-
nak? Hiszem, ott a helyem, nem 
kell tülekednem.

 Gyurkó Donát 
 metodista lelkész
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A Szekszárdi
Távhőszolgáltató NKft.

keres
• központifűtés-szerelő, 
• csőhálózat-szerelő és 

• vízvezeték szerelő
szakembereket.

Jelentkezni személyesen, 
önéletrajzzal: Szekszárdi 
Távhőszolgáltató NKft. 

7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.

„Olyan, mintha sokan jönnénk hozzád, vendégségbe”
Két naposra tervezik idén a 
„fősővárosi” Búcsút – ponto-
san úgy, mint több száz évvel 
ezelőtt. A tavalyi, számos ér-
dekes és értékes programmal 
bővített rendezvényre még 
nem remélték, idén viszont 
már várják a markánsabb lá-
togatottságot.

Múlt és jelen párhuzamáról, 
az események tárházáról ejtett 
szót lapunknak Szollár Zoltán, a 
szervező Szekszárdi Fősővárosi 
Kör elnöke.

– Vannak adatok arra, miként 
zajlott búcsú a régi világban itt, 
a „város tetején”?

– Az eseményt megelőző 
napon az emberek szekérrel 
és gyalog érkeztek vidékről, 
messzi falvakról. Ezt hívták 
akkor Búcsújárásnak. Ezen a 
napon az asszonyok „gyertyáz-
tak”: sötétben járták a stáció-
kat, amíg a férfiak virrasztással 
töltötték az időt. Feltételezzük 
azonban azt is, hogy az esti 
misét követően be-betértek 
egy-egy pincébe kóstolni... Ezt 
a hagyományt is újra élesztjük. 
A plakettekkel rendelkező fel-
sővárosi pincetulajdonosok, 
alkotó házak szeretettel, sok 
érdekességekkel és finom ne-
dűkkel, ékes kézműves termé-
kekkel várják a vendégeket.

– Igencsak készültök már szep-
tember 10-11-re...

– Rengeteg örömet jelent az 
előkészület: tagjaink láthatóan 
élvezik, hogy szűkebb hazáju-
kért tehetnek. Alapprogram-
ként a búcsú és a hozzá tarto-
zó mise hívja a látogatókat. Az 
előző évi „elrendezés” bevált: 
mindenki a már szokott helyén 
marad. Fősőváros alkotói, kéz-
művesei – vagy olyan népi alko-
tók, akik szeretnének idén részt 
venni – várják a közönséget a 
Kápolna téren. Lesz kézmű-
ves bemutató, vásári forgatag, 
a Fősőváros „gyöngyszemei” 
és persze a borászok is várnak 
mindenkit. Idén is a gyerekek 
állnak majd a középpontban: a 
kis traktorozási lehetőségtől a 
lovagláson, ugráló váron, vagy 
az arcfestésen át rengeteg érde-
kességből vehetik ki részüket, 
de megismerkedhetnek egy-két 
régi kézműves mesterséggel is. 

A dalos kedvű felnőtteket 18 
órától nótaest csábítja. A gyere-
kek, művészek és az együttesek 
számára színpadot állítunk, így 
a szó szoros értelmében felnéz-
hetünk rájuk – köszönet érte a 
Sportközpontnak.

– Idén ősszel is sikerül elcsábí-
tani a szekszárdiakat a Fősővá-
rosba?

– Olyan sok energiát, pénzt, 
időt fektettünk bele, hogy en-
nek így kell lennie... Amúgy 
szerintem elengedhetetlen a 
hagyományok őrzése, s ennek 
része a kisasszonynapi búcsú. 
Olyan, mintha sokan jönnénk 
hozzád, vendégségbe.

– Neked személy szerint miért 
fontos?

– Lokálpatrióták fogtunk ösz-
sze. Olyanok, akiknek fontos a 

múltunk, a jelenünk, és közösen 
tehetünk a jövőnkért is. Egy 
ilyen jelentős esemény egysze-
rűen nem merülhet feledésbe. 
Nem beszélve a sok csillogó 
szemű gyerkőcről...

– Könyv is készülne a városrész-
ről...

– A későbbiekben szeret-
nénk egy kis kötetet összehoz-
ni a Fősőváros múltjáról, eh-
hez viszont elengedhetetlen az 
anyaggyűjtés. Vasárnap 14 órá-
tól, „Ismerjük meg a Fősőváros 
múltját” címmel muzeológu-
sok, történészek beszélgetnek 
majd, de ide várjuk az időseket 
is, akik felelevenítenék a rég-
múlt eseményeit.

– Tavaly akadtak gondok a par-
kolással...

– Ebből is látható, hogy sokan 
voltak, és bízunk benne, hogy 
idén sokan lesznek. Szervező-
ként azt kérjük, csak azok hajt-
sanak fel a térre, akik kiállítók, 
vagy nehezükre esik a séta. A 
forgalom irányításában a Pol-
gárőrség segít, amúgy a buszok 
menetrendszerűen járnak majd. 

– Idén is lesz főzőcskézés?
– Természetesen. A közös 

főzésünkre Kovács János tag-
társunknál lehet jelentkezni 
(06/30-937-9262), de vigyázat: 
már nem sok szabad bogrács-
hely maradt!  

 Gy. L.

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01638)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01637)

Búcsú a Remetén

Szeptember 10-én szomba-
ton 14:30 órától lelki prog-
rammal indul a belvárosi 
katolikus templomban a 
Kisboldogasszony búcsú: 
gyónási lehetőséget biztosí-
tanak a kerület papjainak 
szolgálatával. Azután 17:00 
órakor, dr. Udvardy György 
megyéspüspök vezetésével 
indul a gyalogmenet a Re-
metére, ahol 18:00 órakor 
püspöki szentmise, utána 
keresztút zárja a szombati 
programot.

Vasárnap 10:30 órától 
búcsúi püspöki szentmise a 
Remetén. Szeretettel várnak 
mindenkit!

Földügy: közokirat-hamisítás a vád
Százhatvan rendbeli közo-
kirat-hamisítás miatt vádat 
emelt a Szekszárdi Járási és 
Nyomozó Ügyészség egy 41 
éves Tolna megyei férfi ellen, 
aki életjáradék-szerződések-
kel jutott földtulajdonhoz 
– közölte a Tolna Megyei Fő-
ügyészség az MTI-vel.

Tájékoztatásuk szerint a vádlott – 
több mezőgazdasági társaság tu-
lajdonosa – 2012 májusa és 2014 

júniusa között életjáradéki szer-
ződéseket kötött Tolna és Bara-
nya megyei földtulajdonosokkal, 
akik ennek fejében a területek tu-
lajdonjogát átruházták rá. A szer-
ződések azonban csak formailag 
voltak életjáradéki szerződések, 
mivel aláírásuk után a földek tel-
jes forgalmi értékét egy összeg-
ben megfizette a jogosultaknak. 
Így az életjáradék legfontosabb 
ismérve, a jogosult haláláig tör-
ténő, időszakonkénti rendszeres 

juttatás nem teljesült, hanem 
tényleges adásvétel történt – ír-
ták. A férfi – akivel szemben az 
ügyészség pénzbüntetés kisza-
bását szorgalmazza – néhány 
százezertől több millió forintig 
terjedő összegeket fizetett ki.

A Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság még januárban zárta le 
vádemelési javaslattal a nyomo-
zást, ám a szekszárdi ügyészség 
először megszüntette az eljárást. 
A megyei főügyészség a hatá-

rozatot felülvizsgálta, részben 
hatályon kívül helyezte, és több 
rendbeli közokirat-hamisítás 
bűntette miatt vádemelésre uta-
sította az elsőfokú ügyészséget.

Mint arról lapunk is beszá-
molt, Szabó Balázs, a Jobbik 
önkormányzati képviselője az 
ügyben május 10-én tartott saj-
tótájékoztatóján közölte, hogy az 
eljárás Twickel György, a Szek-
szárd Zrt. tulajdonosa ellen fo-
lyik. A cég akkor közleményben 
utasította vissza a vádakat, hogy 
tulajdonosa jogszabályellenesen 
járt volna el.   (MTI)
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Erkic a KSC negyedik légiósa
A 31 éves szlovén bedobó le-
igazolásával teljessé vált az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
2016/2017. évi játékoskerete.

Rutinos, nagy tapasztalattal 
rendelkező játékos leigazolása 
mellett tette le a voksát a klub 
szakvezetése a negyedik légiós 
hely betöltése kapcsán, így Maja 
Erkic személyében újabb szlovén 
játékossal bővül az Atomerőmű 
KSC Szekszárd játékoskerete.

A 31 éves, 183 cm magas be-
dobó az elmúlt szezont az olasz 
Passalacqua együttesénél töltöt-
te, ahol csapatával a bajnoki elő-
döntőig jutott. Pályafutását az 
Athlete Celje csapatánál kezd-
te (2004-2006), amit nyolc év 
spanyolországi (Celta de Vigo, 
Rivas Ecopolis) és olaszországi 
(Atletico Faenza, Famila Schio) 
légióskodás követett – rendsze-
res Euroliga szereplési lehető-
séggel. Erkic 2014-ben egy sze-
zon erejéig visszatért Celjébe, 
ahol Eva Lisec csapattársaként 
a bajnokságban (13,3 pont, 4,1 
lepattanó) és az Adria-ligában 
(15,9 pont, 4,4 lepattanó) is igen 
eredményesnek bizonyult.
Az új KSC szombaton 18:15-től 
a PEAC elleni edzőmérkőzésen 
mutatkozik be a hazai szurko-
lóknak. A szlovén válogatott 
játékos várhatóan jövő héten 
érkezik Szekszárdra.  

Elkészült az előszezon egyik 
tradicionális tornája, a szeptem-
ber 16. és 18. között zajló szek-
szárdi Sió Kupa csoportbeosz-
tása és programja. Ezek szerint 
a házigazda Atomerőmű-KSC 
az A-jelű hármasban szerepel, 
a román bajnok ASC Sepsi-SIC 
és a CMB CARGO UNI Győr 
csapataival, míg a B-csoportban 
a PEAC-Pécs, a PINKK-Pécsi 

424 és a szlovén bajnok ZKK 
Athlete Celje kapott helyet.

Az első mérkőzést, szeptem-
ber 16-án a két pécsi gárda vívja 
(kezdés 16 órakor), míg a szek-
szárdiak az ünnepélyes megnyi-
tót követően, 18.30-tól a Sepsi-
szentgyörgy ellen kezdenek.
 SZV
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Önkéntesség Európán innen és túl
Vasárnap a hivatalos záróünnep-
séggel véget ért a riói olimpia. Az 
esemény 207 ország részvételével 
zajlott, összesen 2102 érem talált 
gazdára. Magyarország 12. helyen 
szerepel az éremtáblázaton. 

Rióban megannyi, az unió területéről 
érkező önkéntes segítette az olimpia 
sikeres lebonyolítását. Többek között 
az Európai Önkéntes Szolgálat (EVS) 
az a program, amely lehetőséget ad a 
belépésre az önkéntesség világába – 
habár az olimpiára nem ennek kereté-
ben utaztak az önkénteseket. Az idén 
20 éves EVS-t az Európai Bizottság 
indította. Az önkéntesek nyelvtudá-
suk mélyítésén túl megismernek egy 
másik kultúrát, kapcsolatokra tesznek 
szert. A non-profit tevékenységekhez a 
fiatalok, pályázat útján, egyénileg vagy 
akár csoportosan is kapcsolódhatnak, 
2-12 hónapig.  Ma csaknem ötezer 
EVS-akkreditált szervezet van. Egy ön-
kéntes csak egy európai önkéntes szol-

gálatban vehet részt. Az 
EU hozzájárul az ön-
kéntes útiköltségéhez, 
biztosításához, esetle-
ges vízumköltségeihez, 
valamint biztosít egy 

országonként meghatározott átalá-
nyösszeget a lebonyolításra, ellátásra és 
zsebpénzre.

Az önkéntesek választhatnak a kör-
nyezetvédelmi ügyek, gyermekekkel 
vagy idősekkel kapcsolatos tevékenysé-
gek közül, de a kulturális- és sportese-
mények is népszerűek. Tolna megyében 
is egyre többen ismerik a programot, 
folyamatosan utaznak európai orszá-
gokba, de ugyanúgy érkeznek is hoz-
zánk külföldről. A fiatalok egyre jobb 
nyelvismerettel rendelkeznek, ami 
könnyíti a programban való részvételt 
és a külföldi tapasztalat feltüntetése 
később az itthoni önéletrajzokban is jól 
mutat. A Europe Direct Tolna Megyei 
Tájékoztató Központ minden szüksé-
ges tudnivalóval ellátja az önkéntest. 
Vezetője, Dombai Szilvia tanácsot ad 
az önéletrajzok és motivációs levelek 
elkészítéséhez, a programban való elin-
duláshoz, eligazodáshoz, elérhetőséget 
ad a programmal kapcsolatos adatbá-
zisokhoz, a pályázati útmutatóhoz, a 
koordináló szervezethez, valamint az 
EVS-en kívül további európai önkéntes 
tevékenységekhez, munkalehetőségek-
hez, Szekszárdon a Szent István tér 11-
13. szám alatt. 
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Nyáron is jégre szálltak a szekszárdi hokisok
A szlovákiai Érsekújváron 
edzőtáborozott a Szekszárdi 
Sportközpont NKft. szakosz-
tályaként működő klub, a 
Szekszárdi Jégmadarak. A 35 
lelkes gyermek naponta négy 
(!) edzésen vett részt – két je-
ges és két száraz tréningen 
–, munkájukat négy edző és 
egy kapusedző koordinálta.

Az edzőtábor elsődleges célja 
az volt, hogy fiatalok állóké-
pessége, korcsolyatechnikája és 
kézügyessége fejlődjön, de a tré-
nerek nagy hangsúlyt fektettek 
az ütőtechnika és az egyensú-
lyérzék javítására is. A kapusok 
természetesen speciális, rájuk 
szabott feladatokat végeztek. A 
kemény munka mellett persze a 
játék is szerepet kapott a tábor-
ban: zárásképpen négy csapat-
ra felosztva, körmérkőzéseket 
játszottak egymással, amit még 
egy sorversennyel is megspé-
keltek. A hangulat végig nagy-
szerű volt. A gyerekeknek óriási 

élményt nyújtott, hogy már au-
gusztusban jégre léphettek.

Óriási szerencséje volt a csapat-
nak, mivel a tábor ideje alatt Ér-
sekújváron járt a szlovák extraliga 
bajnokcsapata, a Nyitra is, amely 
edzőmérkőzést játszott a többszö-
rös kazah bajnok Pavlodarral. A 
színvonalra jellemző volt, hogy a 
nyitrai csapat ezzel a mérkőzéssel 
a Bajnokok Ligájára készült...

A Jégmadarak szeptember 
közepén kezdik majd a szezont, 
amikor részt vesznek a már ha-
gyományosnak számító Őszi 

Gyermek Jégkorong Fesztivá-
lon, a budapesti Jégpalotában. 
Az egyesület idén is három kor-
osztályban indít csapatot: a nyolc 
év alattiakban (U8), a nyolc és tíz 
év közöttiekben (U10), valamint 
a tíz és tizenkettő év közöttiek 
(U12) mezőnyében.

Az U8-a és U10-es korosztályok 
bajnoksága tornarendszerben ke-
rül lebonyolításra, amelyben a ter-
vek szerint mindkét korosztályban 
rendeznek két-két hazai tornát, 
valamint részt vesznek nyolc-
nyolc idegenbeli versenyen is. Ve-

lük szemben az U12-es korosztály 
rendes bajnoki rendszerben vesz 
majd részt, azaz minden hét végén 
bajnoki mérkőzést játszik a csapat. 
Mivel a szekszárdi pálya nem felel 
meg ezen korcsoport mérkőzése-
inek megrendezésére, így a hazai 
meccseket – az előző évekhez ha-
sonlóan – a dunaújvárosi jégcsar-
nokban játszák le.

A szezonkezdethez szoro-
san kapcsolódik, hogy TAO 
pályázat jóvoltából megújul a 
szekszárdi jégpálya: kicserélik a 
palánkrendszert, valamint egy 
új jégkészítő gép beszerzésére is 
lehetőség nyílik. A szakosztály 
továbbá tervezi, hogy a jégpá-
lyára érkező óvodás, illetve is-
kolás csoportokkal egy képzett 
edző foglalkozik a jövőben, így 
a tehetséges gyermekeket köny-
nyebben lehet majd bevonni a 
jégkorong csapat életébe. Az 
előző évekhez hasonlóan idén 
sem maradnak majd el a bárki 
számára elérhető korcsolyaok-
tatások sem.  - rp -

(01548)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

FELHÍVÁS!
Kedves Sportbarátok!  

Idén augusztus 26-án 12:00 és 
19:00 óra, 27-én pedig 10:00 és 
19:00 óra között kerül megren-

dezésre a Szekszárdi Atlétika 
Fesztivál, ezért a fenti időszakok-
ban az atlétika pályán szabadidős 
sportolásra, illetve edzések meg-

tartására nem lesz lehetőség.
Köszönjük a megértést!

Feketék, fej-fej mellett

Fekete Dominik és Fekete 
Zoltán kibérelte a dobogó 
első két helyét az autós gyor-
sasági bajnokság elmúlt hét-
végén a Slovakia Ringen ren-
dezett futamain.

Dominik, a 18 éves szekszár-
di pilóta és nagybátyja, Zol-
tán – mindketten az F&F 
Menedzsment Kft. színeiben 
versenyeznek – ezúttal hasonló 
technikával, egy-egy BMW Al-
pina B6 GT3-as verseny-géppel 
álltak rajthoz a nagytúra kate-
góriában. Miután a szlovákiai 
verseny Közép-európai Zóna 
és cseh bajnoki futam is volt 
egyben, igen erős mezőnyben 
kellett helyt állniuk.

A legújabb gépcsodákat terel-
gető, Le Mans-ban és a Porsche 
Szuperkupában edződött cseh él-
menőkkel ugyan nem tarthatták 
a tempót, ám a magyar bajnoki 

értékelésben nem akadt jobb 
náluk. Mindkét napon „egy-ket-
tőben” zártak még úgy is, hogy 
Dominiknek egyszer a gumijai 
nem működtek, Zoltánt pedig a 
kipörgés-gátlója hagyta cserben 
a második, esős versenyen. Rá-
adásképpen együtt elindultak az 
egyórás (endurance) futamon is, 
ahol ugyancsak a magyar me-
zőny legjobbjának bizonyultak.

Feketéék június közepén egy 
24 órás viadalon vettek részt 
Franciaországban, ahol a spanyol 
Drivex Racing Audi R8 GT3-as 
versenygépét vezették – hiba nél-
kül –, így viszont nem voltak ott 
a hazai bajnokság 3-4. futamán. 
A Bódis Kálmánnal (Porsche) 
szemben begyűjtött hátrányt 
most sikerült ledolgozni, és ismét 
versenyben vannak a bajnoki cí-
mért. A következő futamot szep-
tember 9-11-én a csehországi 
Brnoban rendezik.   - fl -
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ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptember 5. (hétfő) 14-16 
óráig. Előzetes bejelentkezés 
alapján, telefon: 06-74/504-102.
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
Szeptember 13. (kedd) 16 óra.
Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78)

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

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

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

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

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

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17-18 
óráig. Országos Nyugdíjas Pol-
gári Egyesület klubhelyiség
(Mészáros L. u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó hétfőjén 17-18 
óráig. Dienes Valéria Ált. Isk. 
(Szent-Gy. A. u. 6.)

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő

X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17-
18 óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

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

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

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

AGÓRA MOZI
Augusztus 28., vasárnap
15:00 – Elliott a sárkány
17:00 – A barátságos óriás
19:00 – Haverok fegyverben

Augusztus 29., hétfő
17:00 – A barátságos óriás 3D
19:00 – Haverok fegyverben

Augusztus 30., kedd
17:00 – A barátságos óriás 3D
19:00 – Haverok fegyverben

Augusztus 31., szerda
17:00 – A barátságos óriás 3D
19:00 – Haverok fegyverben

Szeptember 1., csütörtök
15:00 –  A kis kedvencek titkos 

élete

17:00 – Vaksötét
19:00 –  A mestergyilkos  

– Feltámadás

Szeptember 2., péntek
15:00 –  A kis kedvencek titkos 

élete
17:00 – Vaksötét
19:00 –  A mestergyilkos  

– Feltámadás

Szeptember 3., szombat
15:00 –  A kis kedvencek titkos 

élete
17:00 – Vaksötét
19:00 –  A mestergyilkos  

– Feltámadás

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 
augusztus 22-től a megszokott nyitvatartási időben várja 

kedves Olvasóit.
Szombatonként is ismét nyitva vagyunk.

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 Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Területi Nyugdíjas 

Alapszervezete és a Szekszárdi 
Nyugdíjasok Területi Érdek-

szövetsége értesíti tagjait, 
valamennyi nyugdíjast és nagy-
családost, hogy kedvezményes 

áron, téli tárolásra alkalmas 
alma megrendelhető 

 augusztus 29. – szeptember 2-ig 
a VÖRÖSKERESZT SZÉK-

HÁZÁBAN naponta 08:00 – 
10:00-ig Szekszárd, Dózsa Gy. 
u. 1., valamint a Nyugdíjas Te-
rületi Érdekszövetségnél Szek-

szárd, Hunyadi u. 4. sz. alatt 
hétfői, csütörtöki napokon 

08:00 – 10:00-ig.
Telefon: +36–70/933–8361

A Mentálhigiénés Műhely  
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata

2016. szeptember 6-án,
14 órakor előadást tart,

a Babits Mihály Kulturális 
Központ földszinti termében. 

Előadó: dr Móricz Péter, 
fül-orr-gégész audiológus és 

klinikai onkológus szakorvos.
Előadás címe: Fül-orr-gégészet 

időskori vonatkozásairól.
Szeretettel várunk minden ked-

ves érdeklődő nyugdíjast.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2016. szeptember 15., csütörtök
19:00 – ExperiDance: Ezeregyév
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont – Színházterem

A történelem extázisa 21 
táncképben. A darab, amellyel 
Magyarország az ezredfordulót 
ünnepelte.

A történelmi Kelet és Nyu-
gat határán egyensúlyozó Ma-
gyarország múltja páratlanul 
gazdag. Az ExperiDance Pro-
duction debütáló előadása 21 
táncképben mutatja meg ezt 
a gazdagságot, a fenséges és a 
megrázó pillanatokat ebben az 
extatikus hangulatú darabban. 
Az egyedi történelem-értelme-
zésben népünk sorsát az angyali 
és démoni erők küzdelme mel-
lett a férfiak és nők örök ellen-
téte formálja, de minden jelenet 
valódi főszereplője a remény és 
az élni akarás. A magyar, cigány 
és erdélyi néptáncok mellett tá-
volabbi szomszédaink, a törö-
kök, németek és oroszok táncát 
is eltáncolják. Jegyár: 4400 Ft

2016. szeptember 16., péntek
19:00 – 10 éves a Muslinca Kórus
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Színházterem
Mikó István – Kis Pál István

A VIDÁM BORISSZÁK– 
borvirág-kantáta. Közremű-
ködnek: Mikó István Jászai Ma-
ri-díjas színművész – ének, gitár, 
hegedű, Győri Péter – ének, dob, 
Rusz Milán – ének, harmonika, 
Suha Kálmán – gitár valamint a 
Muslinca Kórus énekes szólistái. 
Művészeti vezető: Lányi Péter.

A „Szekszárd javáért” kitün-
tető címmel rendelkező együt-
test Ács Rezső Szekszárd MJV 
polgármestere köszönti.

Jegyár: 2500 Ft 

2016. szeptember 17., szombat
11:00 – Szalóki Ági: Körforgás 
– gyermek koncert, Babits Mi-
hály Kulturális Központ – Szín-
házterem

A Körforgás zenei anyagát 
énekelt versek alkotják, többek 
között József Attila, Tamkó Sirató 
Károly, Szabó T. Anna, Erdős Vi-
rág, Jónás Tamás és Garaczi Lász-
ló költeményei. A zeneszerzők, 
Szalóki Ági és Fenyvesi Márton, 
aki első ízben dolgozott együtt 
Ági összeszokott csapatával, szí-
nes, izgalmas zenei világot hoztak 
létre: a dalok a magyar, cigány, az 
afrikai mali és pigmeus, az indiai 
zenei hagyományok mellett a jazz 
és a könnyűzene világából is me-
rítenek. A Körforgás szövegei is 
sokfélék: a gyerekek és felnőttek 
számára ismerős élethelyzetekről, 
de lehetőséget adnak a szerelem-
ről, a születésről, a családról és az 
elmúlásról való beszélgetésekre is.

Jegyár: 1800, 2000, 2200 Ft
 

Szekszárdi Szüreti Napok – 
Hagyomány, bor és művészet.

Négy napon át igényes prog-
ramokkal, kiállításokkal, kon-
certekkel, hagyományőrző 
kézműves vásárral, tájegységre 
jellemző ételkínálattal várjuk a 
vendégeket.

A Borudvarban szekszárdi 
borászok kínálják a hegy levét.

Fellép az Omega, a Hooligans, 
a 30Y, Bye Alex és a Slepp, Emi-
lio, Experidance, Fehérvári Alfréd 
„Freddie”, Szalóki Ági, Cimbali-
band és a Fricska táncegyüttes, 
Ferenczi György és a Rackajam, 
az Operaházi Borlovagok, Rudán 
Joe és még sokan mások!

Részletes program és informá-
ciók a  www.szekszardiszureti-
napok.hu oldalon!

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 Ma-
gyarország köztársasági elnöke 
országos népszavazást tűzött ki. A 
népszavazásra 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 
rendelkező választópolgár szemé-
lyesen szavazhat. A szavazás nap-
ján lakóhelyétől távol tartózkodó 
választópolgár belföldön az általa 
megjelölt településen átjelentke-
zéssel, külföldön Magyarország 
külképviseletein adhatja le szava-
zatát.

Átjelentkezést 2016. szeptem-
ber 30-án 16:00 óráig, a külkép-
viseleti névjegyzékbe vételt 2016. 
szeptember 24-én 16:00 óráig le-

het kérni a valasztas.hu oldalon, 
illetve levélben vagy személyesen 
a lakóhely szerint illetékes helyi 
választási irodától.

Részletes tájékoztatásért láto-
gassa meg a valasztas.hu webol-
dalt, vagy forduljon a polgármes-
teri 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
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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

(01631)

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (01640)

(01643)

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

NYÁRI VÁSÁR
Női-, férfi - és gyermek 

szandálok, szandálcipők,
papucsok 10% – 30%

kedvezménnyel
augusztus 10-től 
a készlet erejéig!
Megérkeztek
a tornacipők!

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!

-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 

(01634)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01635)

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


