
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

XXIX. évfolyam, 30. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                             2019. szeptember 8.

→ 8–10. oldal

A TARTALOMBÓL

Iskolakezdés
Szeptember 2-án Szekszárd ál-
talános és középiskoláiban is 
becsengettek. Hagyomány, 
hogy a város ajándékkal lepi 
meg a tanulmányaikat kezdő 
kisdiákokat, melyet a Babits is-
kolás gyerekek Ács Rezső pol-
gármestertől vehettek át. 
 → 2. oldal

Fejedelmi kincsek
Különleges tárlat nyílt „Fejedel-
mi Kincsek” címmel a megyei 
múzeumban. A kiállításon lát-
ható ezüst- és aranypénzeken 
keresztül az érdeklődők bepil-
lantást nyerhetnek az Erdélyi 
Fejedelemség 16–17. századi 
történelmébe.
 → 5. oldal

Jóvátételi munka
A büntetés végrehajtási intézet 
négy fogvatartottjának hozzá-
értő munkájának köszönhető-
en újultak meg a Kölcsey óvoda 
régi fajátékai, padjai, de kezeik 
nyomán a kerékpárútnak hasz-
nált girbe-gurba járdalapok is 
kiegyenesedtek.
 → 7. oldal

Érmek a döntőről
Jól szerepeltek a Szekszárdi 
Sportközpont atlétái a MASZ 
junior és ifjúsági ligájának dön-
tőjén. Szemerei Levente 3000 m 
akadályon arany-, míg ötezren 
ezüstérmet szerzett, de Németh 
Mátyás is második lett magas-
ugrásban.
 → 13. oldal
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Tanévnyitó az egyetemi karon
Kétszáz diák kezdi meg egyetemi 
éveit a PTE Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfejlesz-
tési Karán.

Prof. dr. Szécsi Gábor, a PTE 
KPVK dékánja a szeptember 2-i 
tanévnyitó ünnepségen kiemel-
te, a hallgatóknak nem csak a 
tudást kell átadni, de meg kell 
tanítani őket, miként éljenek 
tudásukkal. A dékán szerint 

fontos, hogy a világ, amelyben 
élünk, jól olvasható könyvvé 
váljon, mivel álmok, tervek nél-
kül nem lehet élni. Mind mond-
ta, a diákoknak a megszerzett 
tudásukkal arra kell összpon-
tosítaniuk, hogy jobbá tegyék a 
körülöttük lévő világot.

A tanévnyitón kari elismeré-
seket, okleveleket és jubileumi 
emléklapot is átadtak. Gy. L.

Az év legjelentősebb fesztiválja következik
A régió legnagyobb össz-
művészeti fesztiváljának ad 
otthont a megyeszékhely 
szeptember 12. és 15. között: 
a Szekszárdi Szüreti Napokra 
idén is több tízezer látogatót 
várnak a városba.

Négy napon át igényes progra-
mokkal, hagyományőrző kéz-
műves vásárral, tájegységekre 
jellemző ételkínálattal, szüreti 
felvonulással várják a vendége-
ket, akik a Borudvarban szek-
szárdi pincészetek borait kóstol-
hatják – hangzott el a fesztivált 
felvezető pénteki sajtótájékoz-
tatón.

Ács Rezső polgármester el-
mondta, minden év szeptem-
berének harmadik hétvégéjén 
Szekszárd megtelik a bor, a mű-
vészetek, a kultúra iránt nyitott 
fesztiválozókkal. Az idei szüreti 
napokra a korábbi évekhez ha-
sonlóan mintegy 70 ezer látoga-
tót várnak - tette hozzá a pol-
gármester. Ács Rezső kiemelte, 

a nagy érdeklődés miatt - külö-
nösen Ákos vasárnap esti kon-
certjére várnak rengeteg embert 
– a tartalom mellett legalább 
ennyire fontos, hogy jól szer-
vezett, biztonságos fesztiválon 
szórakozhassanak a vendégek.

Habár a legfőbb vonzerő a 
bor, a szervezők természetesen 
másféle „szomjoltóról” is gon-
doskodtak. A négy nap során 65 
program, közte 40 színpadi pro-
dukció, kiállítások, előadások és 

családi programok gondoskod-
nak a minden igényt kielégítő 
szórakozásról – mondta Zsikó 
Zoltán. A kulturális központ 
ügyvezetője a programok közül a 
látványos Szüreti Felvonulás mel-
lett a nagykoncertek sztárfellépőit 
emelte ki. Pénteken este a Dirty 
Slippers, a Republik és Charlie, 
szombaton a Follow the flow, il-
letve a Kowalsky meg a Vega, míg 
vasárnap, a fesztivál méltó zárása-
ként Ákos ad koncertet.

A kézműves utcában 58 vá-
sáros – köztük 14 népi iparmű-
vész – kínálja majd portékáját. 
A Liszt téren Étkes Udvar, a 
Prométheusz parkban pedig 
Vidámpark várja a könnyedebb 
szórakozást keresőket.

A Béla király téri Borudvar-
ban 35 pincészet és 2 pálinka-
ház standján nyílik lehetőség a 
kóstolásra – tudtuk meg Herrné 
Szabadi Judittól. A társrendező 
Szekszárdi Borvidék Nonprofit 
Kft. ügyvezetője hozzátette, 
több borászat idén is készül friss 
rozéval, amelyet a helyszínen 
kapható – a város és a borvidék 
új logójával díszített – pohárból 
ízlelhetnek meg a vendégek.

A Vendéglátók Kerekasztala 
Egyesület tagjai idén tizenkette-
dik alkalommal gondoskodnak 
az éhes fesztiválozókról az Ízek 
utcájában. Keszthelyi Szabolcs, 
a szervezet elnöke elmondta, 
az Aranykulacs Kisvendéglő, 
a Húsvasaló, a Stefán Ételbár, 
a Szász Söröző és Étterem és a 
Toscana Étterem a tájegységre 
jellemző szüreti ételekkel készül 
majd.   SZV

Becsengettek: Szekszárd iskoláiban is elindult a tanév
Szeptember 2-án, hétfőn reg-
gel kilenc általános iskolában 
csengettek be a tanulóknak, 
köztük 371 első osztályos kis-
diáknak.

M ár hagyománnyá vált, hogy az 
önkormányzat – bár már nem 
fenntartója az intézményeknek 
– minden évben ajándékkal 
kedveskedik a tanulmányaikat 
most kezdő gyerekeknek, s kö-
zülük néhányan személyesen 
Ács Rezső polgármestertől ve-
hetik át az ajándékokat.

Idén a Babits Mihály Általá-
nos Iskola hetven kisdiákját kö-
szöntötte a város első embere. 
Ács Rezső reményét fejezte ki, 
hogy az értékes tudás megszer-
zése mellett legalább olyan jól 
érzik majd magukat az elsősök, 
mint korábban az óvodában. A 
polgármester ezúttal sem üres 
kézzel érkezett: a város ajándé-
kaként Szekszárd logójával ellá-
tott, evőeszközt is rejtő uzson-
nás dobozt kaptak ajándékba a 
gyerekek az első tanítási napon.

Mint azt Botos Ilona intéz-
ményvezetőtől megtudtuk, a Ba-
bitsban idén három első osztály 
indítottak. Az angol-informatika 
osztályban (1. A) 25, a németes-
ben (1. B) 23, míg a „vegyes” 

osztályban (1. C) 22 kisdiák 
kezdte meg tanulmányait. Az in-
tézményvezető hozzátette, mint-
egy 20 millió forintból a nyári 
szünetben kicserélték a nyílás-
zárókat, megújították az épület 
homlokzatát és emeletenként 
létrehoztak 2–2 új csoportszobát 
is a folyosók végén. Mindezeken 
túl kicserélték a kazánt is.

A hét elején a gimnáziumok-
ban és szakiskolákban is meg-
kezdődött a tanév. A Szekszárdi 
Szakképzési Centrum tagintéz-
ményei közül négy található 
a megyeszékhelyen. Közülük 
a legnagyobb az Ady Endre 
Szakképző Iskola és Kollégium, 
ahová közel kilencszáz nappali 
tagozatos diák jár.

Juhász Gábor, az intézmény 
igazgatója elmondta, háromszáz 
az új tanulóval kezdték meg a 
2019/2020-as tanévet. A létszám 

is bizonyítja, a megfelelő egzisz-
tenciát biztosító szakmákat kínáló 
– idén tizennégy szakképesítésre 
lehetett jelentkezni – szakiskola 
népszerű a megye és a környező 
régió középiskolásai körében.

Biztonságban
A közlekedési szempontból 
veszélyeztetett oktatási intéz-
mények környékén rendőri je-
lenlétet biztosítanak a reggeli 
érkezési és délutáni távozási 
időpontokban, amikor a járőrök 
segítik a gyermekek úttesten 
való áthaladását. Az egyenruhá-
sok munkáját az önkormányzat 
közterület-felügyelői és a pol-
gárőrség is támogatja.   SZV

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 8. (vasárnap) – Mária, Adrienn
Mária: héber-görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Adrienn: latin-francia eredetű; jelentése: hadriai.

Szeptember 9. (hétfő) – Ádám
Ádám: sumér-héber eredetű; jelentése: atyám.

Szeptember 10. (kedd) – Nikolett, Hunor
Nikolett: német-görög-szláv-olasz eredetű; jelentése: győzelem + nép.
Hunor: török-magyar eredetű; jelentése: onogur (népnév).

Szeptember 11. (szerda) – Teodóra, Igor
Teodóra: görög-német eredetű; jelentése: Isten ajándéka.
Igor: német-orosz eredetű; jelentése: Yngvi isten segítségével oltalmazó.

Szeptember 12. (csütörtök) – Mária
Mária: héber-görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Szeptember 13. (péntek) – Kornél
Kornél: latin eredetű; jelentése: somfa; szarv.

Szeptember 14. (szombat) – Szeréna, Roxána
Szeréna: latin eredetű; jelentése: derűs, vidám.
Roxána: perzsa-görög eredetű; jelentése: (ismeretlen).

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 8.
(vasárnap)

Szeptember 9.
(hétfő)

Szeptember 10.
(kedd)

Szeptember 11.
(szerda)

Szeptember 12.
(csütörtök)

Szeptember 13.
(péntek)

Szeptember 14.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zápor | kb. 3 mm eső | elszórtan 
zivatarok lehetnek
max. 24o , min. 16o

zivatar | kb. 5 mm eső | hideg-
front esővel és viharos széllel
max. 21o , min. 16o

gyengén felhős 
max. 22o , min. 9o

közepesen felhős
max. 25o , min. 12o

gyengén felhős
max. 26o , min. 14o

közepesen felhős 
max. 26o , min. 15o

eső
max. 22o , min. 12o

Növekvő energiaigény
A szekszárdi és a környező 
ipari parkok, illetve a térség 
gazdasági fejlődésének nö-
vekvő energiaigényeit figye-
lembe véve végzi fejlesztése-
it az E.on energiaszolgáltató, 
szoros együttműködésben 
az önkormányzattal.

Összesen több mint 2,8 milli-
árd forintot fordít az áram- és 
gázhálózat karbantartására és 
fejlesztésére az idén az E.ON 
energiaszolgáltató Tolnában – 
erről Németh Imre beszélt egy 
szerdai sajtótájékoztatón. 

Az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. vezérigaz-
gatója hozzátette, a régió, a me-
gye soha nem látott mértékben 
fejlődik, ami jól tetten érhető a 
növekvő energiaigényen. Mint 
fogalmazott, a beruházások 
összehangolása szoros együtt-
működést igényel a szekszárdi 
önkormányzattal.

Kincses Endre, szekszárdi 
üzemvezető tudatta, a kis- és kö-
zépfeszültségű áramhálózatokat 
érintő beruházási munkákból 
Szekszárdon 18-at terveztek a 
2019-es évben, összesen 147 
millió forint értékben.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere elmondta, az önkor-
mányzat biztos hátteret szeretne 
teremteni a lakosság és a vállal-
kozások számára, amire előre fel 
kell készülni. Kiemelte, az új, 100 
hektáros ipari park mellett a Mo-
dern Városok Programban épülő 
új tudásközpont, sportcsarnok 
és rekreációs központ is növeli 
majd az energiaigényeket.

A városvezető kiemelte, a 
családvédelmi akcióterv hatá-
sára egyre több fiatal költözik 
Szekszárdra, és az atomerőmű 
bővítése kapcsán is igény me-
rült fel új lakások építésére a 
városban, ami szintén növekvő 
energiaigénnyel jár. S. V.

Zenész legendák a múzeumban
A könnyűzene sztárjaival ké-
szül az őszre a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum.

A „Gúzsba kötve táncolni” cím-
mel a Kádár-rendszer könnyűze-
nei legendáit felvonultató ren-
dezvénysorozatot indít a megyei 
múzeum – mondta Ódor János 
Gábor igazgató a szeptember 
4-én megtartott sajtótájékozta-
tón. Az ötlet, hogy hazai zené-
szeket invitálnak a pályájukról, 
sikereikről szóló beszélgetésre, 
dr. Csatári Bence történésznek a 
Kádár korszak zenei életéről tar-
tott előadásából, illetve Révész 
Sándornak a múzeumban tartott 
„közönségtalálkozójából” ered.

A sorozat első vendége szep-
tember 11-én, a P. Mobil alapí-
tó tagja, Schuster Lóránt lesz. 
Őt követi október 9-én a Korál 
frontembere, Balázs Fecó, majd 
november 13-án a Beatrice éne-
kese, Nagy Feró. December 11-

én Török Ádám, a Mini zenésze 
avatja be az érdeklődőket a szo-
cialista éra zenei életébe.

A sorozat 2020-ban is folytató-
dik: februárban Révész Sándor-
ral, márciusban Tolcsvay Lász-
lóval, áprilisban Kóbor Jánossal, 
míg májusban Korda Györggyel 
találkozhatnak a magyar köny-
nyűzene kedvelői.

A szerdánként jelentkező Mú-
zeumi esték sorozatban ezúttal a 
történelem hírhedt gyilkosságai 
témáját járják körbe az előadók 
(Agócs Nándor, Hahner Péter, 
Schwarczwölder Ádám, Majdán 
János, Bebesi György, Wilhelm 
Zoltán). A program szeptember 
26-án Julius Caesar történetével 
indul, de Sisi királyné és Ferenc 
Ferdinánd halála is „terítékre” 
kerül. Ódor János Gábor hang-
súlyozta: az intézmény nem tit-
kolt célja, hogy az elhangzottak 
beépülhessenek a középfokú 
oktatásba is.  Gy. L.
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Sörfürdő Uraknak
(25 perc)

A hatóanyagként használt 
komló nagy mennyiségben 
tartalmaz fito-ösztrogéneket, 
ásványi anyagokat és nyomele-
meket (kalciumot, vasat, ká-
liumot, nátriumot, foszfort, 
magnéziumot, szelént, cinket), 
erősíti az immunrendszert, B1, 
B2, B3-vitamintartalmának kö-

szönhetően pedig egy igazi vi-
taminbomba a testnek! Stresz-
szoldó, nyugtató hatású.

Fehérboros fürdő
(25 perc)
Már 25 perc alatt fokozódik a 
bőr rugalmassága, simább, bár-
sonyosabb, hidratáltabb lesz a 
bőr. A különleges Rajnai Riz-
ling szőlő kivételesen gazdag 
forrása a természetes antioxi-
dánsoknak, ami csökkenti az 

öregedés látható jeleit, és a nők 
rémének számító narancsbőr 
kellemetlen optikai tüneteit is.

Gyógynövényes
stresszoldó csomag
(50 perces)

A fürdőhöz használt hamame-
lisz (varázsmogyoró), leven-
dula, kamilla, körömvirág, 
rózsaszirom, menta illatos 
keverékéből készített herbál 
fürdő stresszoldó, nyugtató, 
izomlazító hatású. Tovább 
erősíti ezt a relaxáló élményt a 
vetiver olajos manager masz-
százs. A vetiver „a nyugalom 
olaja”: nyugtató, stresszoldó 
hatású. Férfiak és nők egya-
ránt kedvelik. Erős, kissé férfi-
as illata stabilizáló, kiegyen-

súlyozó, idegeket nyugtató. 

Kiváló meditációhoz, és alvás 

segítésére. Bőrregeneráló és 

gyulladásgátló hatású.

Nyitva tartás:
hétfő – péntek: 8:00 – 20:00 

 szombat – vasárnap: 9:00 – 20:00
7030 Paks, Táncsics M. u. 13.

Telefon:+36–75/830–830

(04516)

Új kezelésekkel várjuk kedves vendégeinket!

M Ű S Z A K I
V I Z S G Á Z TATÁ S

– MOTORKERÉKPÁR
– SZEMÉLYGÉPKOCSI
– kisteher-gépkocsi 3,5 t-ig
– pótkocsik 3500 kg-ig
– mezőgazd.-i vontatók- és lassújárművek
–   TEHERGÉPJÁRMŰVEK 12 tonnáig 

(emelőhátfalas, hűtős, önrakodós, konténerszállító)
– AUTÓBUSZOK 20 főig

TAKÁCS Autószerviz Kft.
7100 Szekszárd, Ebes puszta 2.
Tel.: 74/419–190, Fax: 74/419–559
e-mail: takacsauto@tolna.net (04509)

SZEPTEMBERBEN
induló tanfolyamok:

JELENTKEZNI: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21.
Tel.: 06–30/637–0071 • e-mail: kisosztolna@gmail.com

•  Élelmiszer-, 34 341 05
vegyi áru eladó

• Boltvezető 35 341 01
• Vendéglátó eladó 34 811 05
• Szakács 34 811 04
• Pincér 34 811 03
• Cukrász 34 811 01
•  Tisztítási-technológiai 32 853 03

szakmunkás
• Konyhai kisegítő 221 811 01

• Diétás szakács 35 811 03
•  Logisztikai és 54 941 11

szállítmányozási ügyintéző
• Töltőállomás kezelő 32 341 01
•  Kézápoló és 32 815 01

műköröm építő

Tanfolyami oktatások indulnak
Szekszárdon, Pakson és

Dombóváron is.

(04510)

Társastánc tanfolyam felnőtteknek

a Szivárvány Iskola tornatermében
szeptember közepétől

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: +36–20/980–77–52

http://www.gemenctancsportegyesulet.hu (04499)

Társas tánc  GYEREKEKNEK 

MŰVÉSZETOKTATÁS KERETÉBEN
2019/2020-as tanévben is
ÉRDEKLŐDNI:
Orbán Ferenc táncpedagógus
+36 20/980 77 52

(04499)

Fejedelmi kincsek érkeztek Szekszárdra
Különleges tárlat nyílt „Feje-
delmi Kincsek” címmel au-
gusztus 29-én a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeumban. A 
kiállításon látható ezüst- és 
aranypénzeken keresztül 
az érdeklődők bepillantást 
nyerhetnek az Erdélyi Feje-
delemség 16–17. századi tör-
ténelmébe.

A megyei múzeum új időszakos 
kiállításának megnyitóján Ódor 
János köszöntötte a megjelente-
ket. Az igazgató elmondta, a Fe-
jedelmi Kincsek című tárlat az 
Erdélyi Fejedelemség korába, 
pénzverésébe enged bepillan-
tást a Magyar Nemzeti Banknak 
és a Magyar Nemzeti Múzeum-
nak köszönhetően.

Ács Rezső polgármester ar-
ról szólt, hogy a szekszárdi-
aknak fontos az értékteremtő, 
értékmentő munka. Hozzáfűz-
te, örül, hogy Magyarország 
kormánya a Magyar Nemzeti 
Bankkal (MNB) együtt érték-

mentő programot indított el, 
melynek köszönhetően össze-
állhatott a kiállítás anyaga.

A polgármester kiemelte, 
hogy a Határtalanul Program 
keretében sok szekszárdi fiatal 
látogathat külföldre, így Erdély-
be is. A kiállítás ebből a szem-
pontból is fontos, hiszen „most 
egy kicsit Erdély jött el hoz-
zánk” – fogalmazott Ács Rezső.

Horváthné Rudolf Teréz, 
a Magyar Pénzverő Zrt. ve-

zérigazgatója megnyitójában 
elmondta, a tárlat az MNB ál-
tal 2015-ben megvásárolt és a 
Magyar Nemzeti Múzeumban 
(MNM) letétbe került 220 da-
rabos, 16–17. századi erdélyi fe-
jedelmek által 1562 és 1690 kö-
zött kibocsájtott pénzérméket 
mutatja be. A kiállításon emel-
lett az MNB bankjegy és érem-
gyűjteményének erdélyi arany 
pénzeiből is látható egy repre-
zentatív válogatás. A kollekciót 

tovább gazdagítja az ugyancsak 
a jegybank tulajdonában lévő 13 
darab eredeti 17. századi verőtő, 
melyek az MNB közel 6,5 ezer 
darabos verőszerszám gyűjte-
ményének legkorábbi darabjai. 
Hozzáfűzte, emellett ritkán lát-
ható, 16–17. századi fegyverek 
is megtekinthetők a tárlaton.

Dr. Tóth Csaba az MNM 
numizmatikus főmuzeológusa 
elmondta, a gyűjteményt egy 
család állította össze három 
generáció munkájával. A pén-
zérmék a kor művészetének 
gyönyörű lenyomatai, a rajtuk 
látható ábrázolások a múltba 
repítik a befogadót. Az érmé-
ken maradtak fent a fejedelmek 
portréja, ruházata, sőt hajvise-
lete is. A tárlaton néhány olyan 
fegyver is látható, melyek máso-
latai a pénzeken is láthatók. A 
tárlat anyagát 48 darab erdélyi 
aranypénz egészíti ki.

A megnyitón közreműködött 
Környei Miklós és Környei Atti-
la gitárművész. A kiállítás 2020. 
március 15-ig tekinthető meg, 
hétfő kivételével naponta 10:00 
és 17:00 óra között.  S. V.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Szeptember 9-től szeptember 13-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04495)

MENÜ Szeptember 9. Szeptember 10. Szeptember 11. Szeptember 12. Szeptember 13.

„A”
1250 Ft

Tanyasi
pulykaragu 

leves

Lengyeles 
árpagyöngy 

leves

Marha-
húsleves

Zöldborsó-
leves

Zellerkrém-
leves

Burgonyás 
nudli,
házi

baracklekvár

Halfilé ropogós 
bundában,
párolt rizs,

tartármártás

Főtt marhahús,
paradicsom-

mártás,
főtt burgonya

Csirkepaprikás,
tészta

Fokhagymás 
sertésborda,
hagymás tört 

burgonya,
savanyúság

„B”
1250 Ft

Tanyasi
pulykaragu 

leves

Lengyeles 
árpagyöngy 

leves

Marha-
húsleves

Zöldborsó-
leves

Zellerkrém-
leves

Ketchupos sült 
csirkecomb,
kemencés 
burgonya,

savanyúság

Chili
con

carne

Carbonara
penne,

sajt

Füstölt sajttal 
töltött

sertésborda,
kukoricás rizs

Csirkés-
kéksajtos 
lasagne

Napi
ajánlat
1150 Ft

Rántott
csirkemell,

hasáb-
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott
csirkemell,

hasáb-
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott
csirkemell,

hasáb-
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott
csirkemell,

hasáb-
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott
csirkemell,

hasáb-
burgonya,

coleslaw saláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Tejszínes 
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,
párolt bulgur

Tejszínes 
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,
párolt bulgur

Tejszínes 
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,
párolt bulgur

Tejszínes 
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,
párolt bulgur

Tejszínes 
füstölt sajtos 

csirkecombfilé,
párolt bulgur

Pályázati felhívás
Mecénás Tehetséggondozó támogatás

Pályázat megnevezése: Mecénás 
Tehetséggondozó Támogatás. 

Pályázat témaköre:A kiemel 
kedő képességű, a városi közneve-
lési intézményekben tanulmánya-
ikat folytató fiatalok és felkészí-
tőik teljesítményének elismerése. 
(2018/2019-es tanév)

A támogatásból a tudományok, a 
szaktárgyak, és a sport terén tehet-
séget mutató és bizonyító diákok 
részesedhetnek. Ugyancsak juta-
lomban részesíthetőek az előzőek-
ben megjelölt személyek felkészítő 
tanárai és edzői is. 

Pályázat útján támogatható: 
Az Oktatási és Kulturális Közlöny-
ben megjelent országos tanulmányi 
versenyek 1–6 helyezettje és felké-
szítő tanára.

Az Országos diákolimpia 1–3 he-
lyezettje és felkészítő tanára.

A Szakma Kiváló Tanulója, vala-
mint az Országos Szakmai Tanul-
mányi Versenyek 1–6 helyezettje és 
felkészítő tanára.

Egyéb kiemelkedő országos ta-
nulmányi-, művészeti-, és kultu-
rális versenyek 1–3 helyezettje és 
felkészítő tanára.

Támogató: SZMJV Önkormány-
zata Közgyűlésének Humán Bizott-
sága.

Pályázók köre: Szekszárdi székhe-
lyű köznevelési intézmény.

Keretösszeg: 3.200.000-, Ft
Beadási határidő: 2019. szep-

tember 12. (csütörtök).
Elbírálás határideje: 2019. októ-

ber 22. (kedd).
Pályázat közzétételének a helye: 

SZMJV Polgármesteri Hivatala (7100 
Szekszárd Béla király tér 8.) Ügyfél-
szolgálati irodáján, SZMJV Önkor-
mányzata hivatalos honlapján (www.
szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának módja: 
Pályázni kizárólag a pályázati adat-
lap hiánytalan kitöltésével lehet. 
Formanyomtatvány, adóazonosító 
jel, illetve bankszámlaszám hiányá-
ban a bizottság formai hiba miatt 
bírálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Pályázat benyújtásának helye: 
személyesen: Szekszárd, Béla király 
tér 8. (Humán Osztály; 5-ös iroda); 
postai úton: 7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8.

Meghívó
A SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS TÁRSASKÖR  
24. SZÜRETI RENDEZVÉNYÉRE, A SZENT ISTVÁN HÁZBA

(Szekszárd, Rákóczi u. 69–71.)

2019. szeptember 10., kedd
•  18:00 Retro Party Ábrahám 

Jánossal. „Búcsúzik az ezüst 
nyár” c. műsorával fellép Kar-
da Beáta. Belépőjegy: 500,- Ft

2019. szeptember 13., péntek
•  17:00 hálaadó szentmisét 

mutat be Antal Géza apát úr, 
a társaskör egyházi elnöke az 
Újvárosi templomban. Meg-
emlékezés az év közben el-
hunyt társasköri tagokról.

2019. szeptember 14., szombat
•  13:30 fénykép- és videofelvé-

tel készül a Szüreti Felvonulás 
résztvevőiről a Szent István 
Ház előtt. 

•  14:15 elindul a társaskör csa-
pata a Béla király térre, ahol 

15:00 órától felvezetik a Szü-
reti Felvonuláson résztvevő 
csoportokat.

•  19:00 Szüreti Bál. Megnyitja: 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere.

•  19:30 a Népdalkör táncba hív-
ja a jelenlévőket.

• 20:00 vacsora: szüreti vad- és 
birkapörkölt krumplival (800,- 
Ft). A zenét a Jukebox zenekar 
szolgáltatja; a tombolasorsolás 
fődíja a Szüreti Felvonuláson 
bemutatott szőlőharang lesz.

Érdeklődni Horváth Jánosné-
nál (06–20/52–46–820), asztalt 
foglalni Gadácsiné Steiner Ju-
liannánál (06–30/59–94–391) 
lehet.

Vasárnap újra nyárbúcsúztató a Kápolna téren
Jubilálnak Szekszárd legősibb 
városrészében: szeptember 
8-án, ötödik alkalommal kerí-
tenek sort a Szekszárdi Főső-
városi Búcsú megrendezésére.

Lapunk a szervező Szekszárd 
Fősővárosi Kör elnökségi tag-
ját, Toronyi Évát faggatta az idei 
programról.

– Természetesen idén is lesz 
kirakodóvásár, de légvár, kör-
hinta, céllövölde, arcfestés és 
kézműves finomságok is vár-
ják a „Fősővárosba” látogatókat 
– kezdte Toronyi Éva. – Nem 
maradhat el a traktorozás, 
bográcsozás, a modern tánc és 
harcművészeti bemutató sem a 
Kápolna téren, ahol szekszárdi 
borászok kínálják a hegy levét, 
a színpadon pedig énekes-zenés 
műsorok váltják egymást. Új-
donság a rendezvényen a rend-
őrség bűnmegelőzési rendezvé-
nye, melynek része a „Házhoz 

megyünk” vagyonvédelmi-, 
illetve a „BikeSafe” kerékpáros 
regisztrációs program. 

– Gondolom, idén sem marad-
hat el a búcsú liturgikus része...

– A Szentmisét Kovács József 
újmisés atya celebrálja 10:30 
órakor, a Remete kápolna mel-
lett. 
– Mit jelent önnek a „Fősőváros” 
búcsúja?

– Lokálpatrióták vagyunk: 
itt gyerekeskedtünk, töltöt-

tük ifjú éveinket. Szeretnénk, 
ha a fiatalok tovább vinnék a 
hagyományokat, amelyeknek 
szerves része a „Remete Bú-
csú”. Utóbbi élményei máig 
élnek bennünk… Mintegy 
tizenöt esztendőnyi szünetet 
követően úgy éreztük, szükség 
van a találkozásokra, a nosz-
talgiázásra, a beszélgetésekre, 
a közös ünneplésre, amelyek 
hozzájárulnak a közösségépí-
téshez.

– Úgy tudni, sokan vidékről is 
érkeznek majd…

– Nem csak a környező tele-
pülésekről, de más megyékből is 
várunk látogatókat, aki barátok, 
ismerősök meghívására érkez-
nek Szekszárdra.

– Hogyan közelítsék meg a 
helyszínt a látogatók?

– Ha tehetik, gyalog vagy au-
tóbusszal jöjjenek. A gépkocsi-
val érkezők a Bartina, a Remete, 
a Bocskai és a Bethlen Gábor 
utcákban parkolhatnak.

– Korábban említették, hogy 
egy kiadványban elevenítik fel 
a Felsőváros történetét. Hogy áll 
ez a terv?

– Folyamatosan gyűjtünk, 
illetve keressük fel a régi csalá-
dokat, hogy meséljenek a múlt-
ról, osszák meg élményeiket, de 
továbbra is várjuk továbbra a 
„fősővárosi” emberek, családok 
jelentkezését e nemes cél érde-
kében.  - gyimóthy -
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FOTÓ: KISS ALBERT

Szabadtéri fogadóórák
A tavaszi alkalmakhoz hason-
lóan ismét Szabadtéri Polgár-
mesteri Fogadóórákat tartok 
városszerte. Jöjjön el Ön is, 
és ossza meg velem, valamint 
munkatársaimmal a várost, 
illetve közvetlen lakókörnye-
zetét érintő elképzeléseit, vé-
leményét.

IV. választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 9. 
(hétfő) 17:00 óra
Helyszín: Mérey u. – Kálvin tér 
kereszteződése
III. választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 11. 
(szerda) 17:00 óra
Helyszín: Kadarka u. (I. Béla 
Gimnázium buszmegálló)
I. választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 16. 
(hétfő) 17:00 óra
Helyszín: Zrínyi u. – Wigand J. 
tér kereszteződése
VI. választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 17. 
(kedd) 17:00 óra
Helyszín: Csokonai u. – Jókai u. 
közötti játszótér

VII. választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 18. 
(szerda) 17:00 óra
Helyszín: Mészáros L. u. 5. mö-
götti játszótér
IX. Választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 19. 
(csütörtök) 17:00 óra
Helyszín: Baka iskola előtti terület
VIII. Választókörzet 
Időpont: 2019. szeptember 20. 
(péntek) 17:00 óra
Helyszín: Energia Park
II. Választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 23. 
(hétfő) 17:00 óra
Helyszín: Mátyás király u. – Gya-
korló Óvoda előtti füves terület
V. Választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 24. 
(kedd) 17:00 óra
Helyszín: Alisca u. – Barátság u. 
kereszteződése
X. Választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 25. 
(szerda) 17:00 óra
Helyszín: Fagyöngy u. – Lugas u. 
kereszteződése

Tisztelettel várom egy kötet-
len, konstruktív beszélgetésre!

 Ács Rezső polgármester

A közbiztonságért dolgoznak
Az elmúlt szombaton, a szek-
szárdi Vásártéren tartották 
meg a XIX. Tolna Megyei Pol-
gárőr Találkozót. A jó hangu-
latú rendezvényen hatvankét 
polgárőr egyesület képviselői 
jelentek meg, államigazgatá-
si és fegyveres rendvédelmi 
feladatokat ellátó szervekkel 
együtt mintegy ezren gyűltek 
össze.

A találkozón – amelyen a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
egy-egy gépjárművet ajándéko-
zott a simontornyai, a tolnané-
medi és az udvari polgárőr egye-
sületnek – a karate-, kutyás-, 
lovas-, rendőrségi technikai- és 
katasztrófavédelmi bemutatók 
mellett műsort adott a Fashion 
Dance Tánccsoport, az Iberi-

can Táncegyesület és a Tücsök 
Zenész Színpad. Lehetőség volt 
vércukor- és vérnyomásmérés-
re és lövészetre, míg a gyerekek 
kézműveskedhettek, vagy tűzol-
tó autóval ismerkedhettek.

A rendezvényen kitünteté-
seket is átadtak. A polgárőr te-
vékenységet segítő, támogató 
munkájáért Polgárőr Érdemke-
reszt arany fokozatában része-
sült Ács Rezső polgármester és 
Zsikó Zoltán, a Babits Mihály 
Kulturális Központ ügyvezető 
igazgatója. Kiemelkedő polgárőr 
tevékenységért Berta József, Se-
bestyén Sándor, Aradi János és 
Mohai Ferenc, a Szekszárdi Pol-
gárőr Egyesület tagjai kaptak ju-
talmat. Kollégáik, Bakodi Róbert 
és Kuris István pedig a NAV elis-
merő oklevelét vehették át. SZV

Jóvátétel, pozitív üzenet

Fogvatartottak munkájának 
(is) köszönhetően újultak 
meg a Kölcsey óvoda fa ját-
szóeszközei a közelmúltban.

A témában csütörtökön tar-
tott sajtótájékoztatón Ács Re-
zső polgármester elmondta, a 
város és büntetés végrehajtási 
intézet közötti partnerség új 
szintre lépett. Négy fogva-
tartott és fegyőreik végeztek 
felújítási munkákat a Kölcsey 
lakótelepi óvodában: lefestet-
ték a régi fajátékokat, kicserél-
ték a zsindelyeket és a padok 
fadeszkáit, illetve újrarakták a 
járdalapokat. A polgármester 
jelezte, a későbbi intézményi 

felújítások során is számítanak 
elítéltek munkájára.

A büntetés végrehajtási in-
tézet feladata, hogy a fogva-
tartottak szabadulásuk után a 
társadalom hasznos tagjai le-
gyenek, jegyezte meg Jéri Tamás 
alezredes, a szekszárdi intézet 
parancsnoka. Ezért indítottak 
szakképzéseket, ezért adnak 
lehetőséget az elítélteknek „jó-
vátételi munka” keretében a rá-
csokon túl is dolgozni.

Dr. Haag Éva, a körzet önkor-
mányzati képviselője hozzátette, 
a fogvatartottak értékteremtő 
munkájának pozitív üzenete 
van, s ebben a projektben min-
den résztvevő nyertes volt.  - fl -
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Szekszárdi Szüreti Napok – 2019. szeptember 12–15.
www.szekszardiszuretinapok.hu • Hagyomány, bor és művészet

A rendezvény fővédnöke:
•  dr. Varga Judi igazságügyi 

miniszter
Védnökök:
•  Győrffy Balázs Nemzeti Agrár- 

gazdasági Kamara, elnök
•  Horváth István országgyűlési 

képviselő
A Szekszárdi Szüreti Napok 
házigazdája:
• Ács Rezső polgármester

SZEPTEMBER 12. (csütörtök)
•  14:00 Szeretet lángja | Béla király 

téri színpad
Program: Vakok és Gyengénlátók 
Tolna Megyei Egyesülete zenés mű-
sora; Mechwart András Fogyatéko-
sok Otthona Belecska lakói táncos 
műsora; Fogyatékosok Nappali In-
tézménye a Pál utcai fiúk „Grund” 
című darabját adják elő; Hétszínvi-
lág Otthon lakóinak Kalapos tánc 
műsora.

Sztárvendégek: Jánoki Márió éne-
kes, Medinai Gitárzenekar, Bartina 
Zenekar , Medinai Tamburazenekar.

Műsorközlők: Juhász Bence, Lo-
boda Márk.
•  17:00 Magyar borhoz Magyarnóta  

| Vármegyeháza udvari színpad
A szekszárdi Magyarnóta Kedvelők 
Baráti Körének szüreti hangulatú 
koncertje. Vendégénekes: Bősi Sza-
bó László, Dióka Zsuzsa.
•  19:00 Ifjúsági Fúvószenekar | 

Béla király téri színpad

•  21:00 Vintage Dolls | Béla király 
téri színpad

Fellépnek: Munkácsy Eszter – 
ének; Nagy Lili – ének, Szász Ágnes 
– ének; Benedek Áron – trombita; 
Bögöthy Ádám – nagybőgő; Csízi 
László – dob; Szabó Illés – gitár; 
Tálas Áron – zongora.

SZEPTEMBER 13. (péntek)
•  15:00 Alisca Brass Band | Béla ki-

rály téri színpad
•  16:00 Örökség Gála | Béla király 

téri színpad
•  16:00 – 20:00 Tolna Megyei Illyés 

Gyula Könyvtár | Szent István téri 
sétány

•  18:00 Ünnepélyes megnyitó | 
Béla király tér, Orzágzászló

•  18:00 Dirty Slippers | Szent István 
téri színpad

•  19:30 Tükrös Zenekar | Vármegye-
háza udvara

A zenekar tagjai: Árendás Péter, 
Halmosi Attila, Koncz Gergely, Lel-
kes András, Liber Endre.
•  20:00 Republic | Szent István téri 

színpad

•  20:00 Balogh Kálmán & Gipsy 
Cimbalom Band | Béla király téri 
színpad

•  21:00 Táncház a Tarsoly Zenekar-
ral | Vármegyeháza udvara

Házigazda a Bartina Néptánc Köz-
hasznú Egyesület. Művészeti veze-
tője: Matókné Kapási Julianna.
•  22:30 Charlie és Zenekara | Béla 

király téri színpad

SZEPTEMBER 14. (szombat)
•  10:00 – 18:00 Betyár tanya nép 

játszótér | Vármegyeháza kert
Hagyományőrző népi játékok, me-
lyekkel felidézzük a régi idők vidám 
szabad hangulatát. Eszközös játékok, 
melyeket saját kezűleg készítettem ki-
csik és nagyok legnagyobb örömére. 
•  10:00 Helyi csoportok bemutat-

kozása | Béla király téri színpad
Csoportok: Kaze Shinkendo Dojo 
kardművészek; Alisca Taekwondo 
Klub; Magyar Wing Tsun Egyesület 
– Leung Ting Wing Tsun Kung Fu
•  10:30 Alma Együttes gyermek-

koncertje | BMKK, Színházterem 
•  11:00 Tücsök Zenés Színpad (ki-

csik) | Béla király téri színpad

•  12:00 Kolping Alapfokú Művé-
szeti Iskola moderntánc csoport-
ja | Béla király téri színpad

•  13:00 Őrzöm kincsem, hagyomá-
nyom | Béla király téri színpad

Tolna megyei települések egyesüle-
teinek, csoportjainak bemutatása, 
népszerűsítése, a hagyományok 
ápolása. Résztvevők: Görönd Ci-
terazenekar – Decs; Tolnai Ifjúsági 
Fúvószenekar.
•  13:00 6. Szüreti Német Nemzeti-

ségi Kórustalálkozó – Mondsche-
in Kórustalálkozó | Vármegyehá-
za udvara

•  14:00 Véradás, Magyar Vöröske-
reszt | Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

Hívjuk és várjuk a segítő szándékú, 
magát egészségesnek érző 18–65 év 
közötti leendő véradókat. Kérjük, 
mindenki hozza magával a személy-
azonossági igazolványát és TAJ kár-
tyáját. Segítségüket köszönjük!
•  15:00 Szüreti felvonulás | Bezer-

édj u., Széchenyi u.

•  16:00 Borrendi avató | Béla király 
téri színpad

«« Folytatás a következő
oldalon »»

Szekszárdi Szüreti Napok – 2019. szeptember 12–15.
www.szekszardiszuretinapok.hu • Hagyomány, bor és művészet

SZEPTEMBER 14. (szombat)
•  16:00 – 20:00 Tolna Megyei Illyés 

Gyula Könyvtár | Szent István téri 
sétány

•  17:00 Folklórműsor és Szüret 
Táncos Párja/Szépe választás | 
Béla király téri színpad

Résztvevő csoportok: Bartina 
Néptánc Közhasznú Egyesület ifjú-
sági és felnőtt együttese; Kakasdi 
Sebestyén Ádám Székely Társulat; 
Németkéri Német Nemzetiségi 
Tánccsoport; Őcsényi Bogár István 
Hagyományőrző Egyesület; Pörbö-
lyi Hagyományőrző Egyesület.
•  19:00 Follow the flow | Szent Ist-

ván téri színpad

•  20:00 Szekszárdi Gitárkvartett | 
Vármegyeháza udvara

A Szekszárdi Gitárkvartett: De-
csi-Kiss András – gitár; Szecsődi 
István – basszusgitár. Közreműkö-
dik: Wessely Ágnes – ének, gitár, 
ütőhangszerek; Lotz Katalin – vers, 
ének, fuvola; Homonnai Varga 
András (Kolozsvár) – flamenco gi-
tár; Csele Lajos – gitár; Komjáthy 
Péter – gitár.
•  20:30 Szalonna és bandája | Béla 

király téri színpad
•  21:00 Kowalsky meg a Vega | 

Szent István téri színpad

•  22:30 Pannonia Allstars Ska Or-
chestra | Béla király téri színpad

SZEPTEMBER 15. (vasárnap)
•  10:00 – 18:00 Betyár tanya nép 

játszótér | Vármegyeháza kert
Hagyományőrző népi játékok, 
melyekkel felidézzük a régi idők 
vidám szabad hangulatát. Eszkö-
zös játékok, melyeket saját kezűleg 
készítettem kicsik és nagyok legna-
gyobb örömére. 
•  10:00 Veronaki Zenekar | Béla ki-

rály téri színpad

•  11:00  Korničkai és oriešoki Gyer-
mektánccsoportok bemutatko-
zása (Szlovákia) | Béla király téri 
színpad

•  12:00 Helyi tánccsoportok be-
mutatkozása | Béla király téri 
színpad

•  14:00 Tücsök Zenés Színpad (na-
gyok) | Béla király téri színpad

•  15:00 Junior Stars Big Band | Béla 
király téri színpad

•  16:00 – 20:00 Tolna Megyei Illyés 
Gyula Könyvtár | Szent István téri 
sétány

•  16:00 Cinege gála | Vármegyehá-
za udvara

•  16:20 Bogyiszlói Zenekar | Béla 
király téri színpad

•  18:00 Nana Vortex | Béla király 
téri színpad

•  20:00 Ákos | Szent István téri 
színpad

•  20:30 Esszencia Produkció | Béla 
király téri színpad

TÁRSRENDEZVÉNYEK
•  2019. szeptember 13–14. (pén-

tek – szombat) Örökség Orszá-
gos Gyermektánc Fesztivál | Béla 
király tér, Szekszárd belváros
 2019. szeptember 14. (péntek) 
16:00 Örökség gála | Béla király 
téri színpad
 2019. szeptember 15. (szombat) 
15:00 Szüreti felvonulás | Belváros 
(kb. 800 m menettánc)

•  2019. szeptember 13–14. (péntek 
– szombat) Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör 24. 
szüreti rendezvénye | Szent István 
Ház (Rákóczi u. 69–71.)

•  2019. szeptember 13–15. (péntek 
– vasárnap) 15:00 Szőlő és bor a 
múzeumban – rendhagyó tárlat-
vezetés | Vármegyeháza

Tárlatvezető: Szűcs Zsuzsanna, 
múzeumpedagógus. 

Kedvezményes belépő: 300,- Ft.

FOTÓ: FACEBOOK.COM
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FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV

Szekszárd város területén végzendő munkákra
„C” jogosítvánnyal és tapasztalatt al rendelkező,

3,5 tonnás teherbírású gépkocsira
GÉPJÁRMŰVEZETŐI

állást hirdetünk.

Jelentkezését leadhatja: E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt.
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. • Tel.: 74/529–260

E-mail: munkaugy@erovzrt.hu
(04511)

(04502)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Szezonváltás!
Megérkeztek

az
őszi cipők!

GT cipő
rendelhető!

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:

09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig
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Szeptember 2-ai rejtvényünk megfejtése: Georges Simenon, Maigret és a lusta betörő 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Taksonyi Rita. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 5-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„A bölcsesség kezdete az Úr-
nak félelme…”
 (Példabeszédek könyve, 1,7)

Sokezernyi láb indult el a héten 
újra, vagy éppen először, ama 
bizonyos úton, mely – remény-
ség szerint – a bölcs és értelmes 
élet felé viszi a rálépőt. Oko-
sodni, a tudást gyarapítani, is-
mereteket elsajátítani nem kis 
kihívás sem egy ifjú élet, sem 
útközépen járó, sem a végén 
poroszkáló ember számára. 
Annyi az elvárás, a feladat, a 
kihívás, s még több a buktató, 
az akadály, a téves és megté-
vesztő iránymutatás, hogy oly-
kor azt sem tudjuk, érdemes 

volt-e egyáltalán elindulni. 
Szemtanúi és átélői vagyunk 
nagy kezdeteknek, indulások-
nak, de visszafordulásoknak, 
elbukásoknak is. A tétovázó 
ténfergést is ismerjük sokan, s 
a szárnyaló iramot, mely hihe-
tetlen magasságokba röpít. 

Így szeptember elején: a va-
káció emlékeivel a szívben, az 
új feladatok ezerével szemben; 
az erőt próbáló nyári hőség 
után az őszi enyhülést várva; 
a mókuskerékbe visszalépve 
– érdemes megállni egy pilla-
natra. Rácsodálkozni a lépte-
ink erejére, komolyan venni a 
botlásokat, számba venni cél-
jainkat, rámosolyogni a min-

ket vezetőkre, kezet nyújtani a 
ránk-bízottak felé, s engedni, 
hogy Valaki útra indítson ben-
nünket. 

Édesanyaként minden reggel 
érzem az elindítás és elindulás 
nagy erejét: erőt, bátorítást, 
hitet adó ölelést, a biztos haza-
térés reménységét, a „nem vagy 
egyedül” melegségét. S most, 
kollégista gyermekeimmel kap-
csolatban fájlalom ennek napi 
szintű hiányát. Porszem em-
ber adhatja ezt a gazdagságot, 
mennyei Atyánk mennyivel 
gazdagabban! Mert minden út 
kezdete, mely az igazi bölcsesség 
felé vezet, ölelésből bontakozik 
ki! „A bölcsesség kezdete, az 

Úrnak félelme…” – mondta már 
évezredekkel ezelőtt a példabe-
széd is. Mert az Úr félelme az a 
mély bizalmi odafordulás, mely 
tisztelet és szeretet ötvözete, an-
nak biztos tudása, hogy aki in-
dít, bölcsen igazgat mindeneket, 
velem marad a világ végezetéig, 
s szemeivel igazgat engem. 

Pillanatnyi szeptemberi 
megállásunk segítsen el ben-
nünket arra, hogy minden 
utunk elején a bölcsesség kez-
detére, Istenre tekintsünk, rá 
hagyatkozva, Tőle irányt kér-
ve, bizalommal és bölcsen jár-
junk. Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

Szekszárdi Szüreti Napok – 2019. szeptember 12–15.
www.szekszardiszuretinapok.hu • Hagyomány, bor és művészet

Kiállítások:
•  Szekszárdi Fotóklub kiállítása | 

BMKK Mozi előtér 
A kiállítás megtekinthető 2019. 
szeptember 10–30. között az intéz-
mény nyitvatartási idejében. 
•  Czirok Róbert „Utazás a világ 

körül” című fotókiállítása | Illyés 
Gyula Megyei Könyvtár 

Megnyitó: 2019. szeptember 11. (szer-
da) 17:00 | Megnyitja: Dicső Zsolt. 
A kiállítás megtekinthető 2019. 
szeptember 11–30. az intézmény 
nyitvatartási idejében.
•  Czirok Róbert „Boros címkék 

és vinorellek” című kiállítása 
| Amaryllis Café & Restaurant  
2019. szeptember 12. (csütörtök) 
– 2019. szeptember 30. (hétfő) az 
étterem nyitvatartási idejében. |  

•  Kiss Albert „Boron-Át” című fotó-
kiállítás  | Vármegyeháza udvara 
Megnyitó: 2019. szeptember 13. 
(péntek) 17:00 

2019. szeptember 12. (csütörtök) 
– 2019. szeptember 15. (vasárnap) 

A Szüreti Napok idején láto-
gatható kiállítások:
Országos Foltvarró Fesztivál 
Szekszárdon, a Magyar Foltvar-
ró Céh 30 éves évfordulója alkal-
mából
•  2019. szeptember 12. (csütörtök) 

– 2019. szeptember 15. (vasárnap) 
| Művészetek Háza

•  2019. szeptember 12. (csütörtök) 
– 2019. szeptember 15. (vasárnap) 
| Belvárosi Kávéház

•  2019. szeptember 12. (csütörtök) 
– 2019. szeptember 22. (vasárnap) 
| BMKK, Bakta terem

•  2019. szeptember 12. (csütörtök) 
– 2019. szeptember 29. (vasárnap) 
| Vármegyeháza, kiállítóterem 

•  2019. szeptember 12. (csütörtök) 
– 2019. szeptember 15. (vasárnap) 
| Vármegyeháza, folyosó galéria

Állandó programok:
•  BORUDVAR | Béla király tér 

Résztvevő Pincészetek: Savanya Pá-
linkaház | Bernát Pince | Szent Gaál 
Pincészet | Fritz Borbirtok | Tringa 
Borpince | Gyűszűborbirtok | He-
tényi Pincészet | Fekete Borpince 
| Eszterbauer Borászat | Heimann 
Családi Birtok | Pálinkás Pince | Ne-
iner Családi Pince | Simigh Családi 
Pincészet | Sebestyén Pince | Takler 
Borbirtok | Prantner Pince | Pastor 
Pince | Garai Pincészet | Sárosdi 
Pince | Vesztergombi Pince | Dúzsi 
Tamás Pincéje | Mészáros Borház | 
Bősz Adrián | Németh János Pincé-
szet | ifj. Márkvárt János | Danubia-
na | Tüske Pince | Virághegyi Bor | 
Bodri Pincészet | Schieber Pincészet 
| Szeleshát Szőlőbirtok | Remete-Bor 
| Vida Családi Borbirtok | Twickel 
Szőlőbirtok | Tűzkő Birtok | Lajvér 
Borház | Brill Pálinkaház.

BORUDVAR nyitva tartása:
csütörtök | 18:00 – 01:00
péntek | 14:00 – 01:00
szombat | 11:00 – 01:00
vasárnap | 11:00 – 22:00 

•  ÍZEK UTCÁJA | Béla király tér 
Az Ízek Utcája a helyi éttermek spe-
cialitásairól, a tájjellegű ételekről a 
Vendéglátók Kerekasztala Szekszár-
dért Egyesület gondoskodik.

Résztvevő éttermek:
Aranykulacs Kisvendéglő | Papa Bo-
rozója | Stefán Ételbár | Szász Söröző 
és Étterem | Toscana Étterem.

ÍZEK UTCÁJA nyitva tartása:
csütörtök | 18:00 – 01:00
péntek | 14:00 – 01:00
szombat | 11:00 – 01:00
vasárnap | 11:00 – 22:00

•  SZÜRETI KIRAKODÓVÁSÁR, HELYI 
TERMÉKEK VÁSÁRA, ZSŰRIZETT 
IPAR- ÉS NÉPMŰVÉSZETI TER-
MÉKEK VÁSÁRA | Négysávos út, 
Garay tér, Szent István tér, sétány, 
Augusz Imre utca, Liszt Ferenc tér

Nyitva tartása:
csütörtök | 10:00 – 21:00
péntek | 10:00 – 21:00
szombat | 10:00 – 21:00
vasárnap | 10:00 – 21:00

•  ÉTKES UDVAR | Liszt Ferenc tér 
Étkes udvar ízelítő: kolbice, 
kenyérlángos, kürtőskalács, 
churros és krumplichips, 
frissen sütött rétes és vánkos, 
hekk és pljeskavica, hot-dog, 
sült kolbász, lepény, sült kol-
bász és pecsenye, kemencében 
sült őrségi langalló.

ÉTKES UDVAR nyitva tartása
csütörtök | 10:00 – 21:00
péntek | 10:00 – 21:00
szombat | 10:00 – 21:00
vasárnap | 10:00 – 21:00

•  VIDÁMPARK | Prométheusz park, 
Korzó Áruház parkoló

VIDÁMPARK nyitva tartása:
csütörtök | 14:00 – 24:00
péntek | 14:00 – 02:00
szombat | 10:00 – 02:00
vasárnap | 10:00 – 22:00

SZEKSZÁRDI
SZÜRETI NAPOK 2019.

TÁMOGATÓI
GYÉMÁNT TÁMOGATÓK:
• Donautica Étterem és Hotel
• TARR Kft.
• Tolnagro Kft.
ARANY TÁMOGATÓK:
• Adval Tech (Hungary) Kft.
• Alisca Bau Zrt.
• Séd Nyomda Kft.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának

rendezvénye
Rendező: Babits Mihály

Kulturális Központ
www.szekszardagora.hu,  

www.szekszardiszuretinapok.hu
7100 Szekszárd, Szent I. tér 10.

Tel.: 74/529-610
E-mail: info@szekszardagora.hu
www.szekszardiszuretinapok.hu, 

www.szekszardagora.hu, 
www.facebook.com/ 

Társrendező: Szekszárd 
Borvidék Nonprofit Kft.
www.szekszardibor.com
A MŰSORVÁLTOZÁS

JOGÁT A RENDEZŐSÉG
FENNTARTJA!

Babautalvány
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2019. január 
1. napja után született, szekszár-
di lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermekekre 
tekintettel, a velük életvitelsze-
rűen együtt élő törvényes kép-
viselő részére 10.000,- Ft értékű 
babautalványt biztosít.

Az utalvány iránti kérelem 
letölthető Szekszárd város hon-
lapjáról (www.szekszard.hu), 
illetve igényelhető a Polgármes-
teri Hivatal ügyfélszolgálatán 
(Béla király tér 8.), a Védőnői 
Szolgálatnál, továbbá a Szociális 
Osztályon (Vörösmarty u. 5.). A 
juttatás a gyermek egy éves ko-
ráig igényelhető.

Az igénylőlapok leadhatók a 
védőnőknél és a fent megjelölt 
helyeken.
 SZMJV Önkormányzata

Használtruha
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
használtruha adományozást tart 
Szekszárdon, a Dózsa György u. 
1. szám alatt, szeptember 9-én 
(hétfő) 8:00 és 9:00 óra között. 
Ezen a napon a 2019. évi tagdíj 
befizetésére is lehetőség van. 
Szeretettel várják tagjaikat és 
minden rászorulót.
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SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN! 
• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval 

borított pályával, és ízléses büfével várunk!
• Nálunk egy óra fallabdázással a tested egy heti mozgásigényét 

kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!

• És ha már kellőképp elfáradtatok: izzadjatok igényesen kialakított 
wellnes részlegünk szaunájában, vagy hűsöljetek a jacuzziban!

• Jöhetsz egyedül, barátokkal, vagy akár még a céges csapatépítésben 
is segítünk: 30 főig zártkörű, csoportos rendezvények lebonyolítását is 

vállaljuk!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
HONLAP: www.fallabdatolna.hu

7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: +36–70/392–68–61

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 16:00 – 21:00 

szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00 (04515)

DKC Ungheria Kft . tolnai te-
lephelyére önálló munkavég-
zésre alkalmas munkatársakat 
keres az alábbi munkakörök 
betöltésére:

•  gépkezelő (hajlító gépek),
•  porfestő, festő.

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

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

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

festő),
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.

ELŐNY:
• targoncavezetői engedély,
•  hasonló területen szerzett  

tapasztalat.

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

vagy személyesen a 7130 Tolna, Belterület 970/110 alatt . (04513)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04501)

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

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

(04506)

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(04496)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

1.585,- Ft/l

Érdeklődni:

ALMA – ÉS SZŐLŐLÉ
BÉRGYÁRTÁS

(3 és 5 literes kiszerelésben)

06–70/678–7869
06–30/288–8448

06–30/984–9506
06–74/446–308

(04519)

PÁLINKA BÉRFŐZÉS
(50v/v%)

 

Dunarét Kft. (Gyümi)
Fadd Györgymajor (volt libatelep)

Íjászat. Az Alisca Nyilai Íjász 
Egyesület sportolója, Juhász 
Márton első osztályú minősíté-
si szintet lőve országos bajnok 
lett a Kaposváron megrendezett 
Terepíjász ob-n. Édesapja, dr. 
Juhász László a 4. helyen vég-
zett. A vajdasági Temerinben 
megrendezett versenyen a szek-
szárdi Laluja Sára a második, 
Hajdú Vilmos a 3. helyen zárt.

Kosárlabda. Lejátszotta első 
felkészülési mérkőzését az 
Atomerőmű KSC Szekszárd, 
amely ötszáz kosárlabdára ki-
éhezett szurkoló előtt három 

pontos sikert aratott a PEAC-
Pécs ellen. Eredményes játék-
kal mutatkozott be a csapat két 
új légiósa, a cseh Marie Ruzic-
ková (14 pont, 9 lepattanó) és 
az amerikai Tyaunna Marshall 
(13 pont, 4 gólpassz) is. Djokics 
Zseljko együttes a következő 
két hétben a szlovéniai Roglá-
ban és a horvátországi Porecs-
ben edzőtáborozik.

Labdarúgás. Az NB III-as baj-
nokság 5. fordulójában megsze-
rezte első idegenbeli győzelmét 
a Szekszárdi UFC. Dienes Pál 
edző csapata Fejes P., Péter A. és 
Vituska I. góljaival 3–2-re nyert 
a Kelen SC otthonában.

MMS: rendhagyó beiratkozás
Szeptember 12-én a meg-
szokottól eltérően tánc és 
sportaerobik bemutatóval, 
majd közös tornával várja a 
Szekszárdi Mozgásművészeti 
Stúdió a beiratkozni vágyó 
kisebb és idősebb lányokat.

A „toborzónap” célja kettős: 
mozgás közben szeretnék meg-
mutatni, hogy a sporttornához 
kapcsolódóan mennyiféle zenés 
mozgásfajtával ismerkedhetnek 
meg a jelentkezők, de itt tartja 
főpróbáját a Szekszárdi Szüreti 
Fesztiválra készülő csapat is.

A gyerekek kipróbálhatják 
magukat az ügyességi felada-
tokban, játékokban, lesznek 
gimnasztika és tornagyakor-
latok, illetve zenére végezhető 
modern tánc alapmozdulatok. 
A szülők közben tájékoztatást 
kapnak a tanévre tervezett fel-
adatokról, újdonságokról. 

A klub vezetője, Huszár 
Krisztina lapunknak elmondta, 
az óvodásoknál külön válnak 
a sportági alapokra épülő és 
a mozgásfejlesztést célzó fog-
lalkozások. Az egészen piciket 
(3–4 évesek) „Vitamin tornára” 
várják dr. Balásné Gáspár Csil-
la gyógy- és fejlesztő pedagógus 
vezetésével. Az 5–6 éves kislá-
nyoknak már a sportaerobik, 
torna és moderntánc előkészítő 
foglalkozásokat tartanak.

Az iskoláskorú gyerekeknél 
továbbra is kiemelt feladat a 
versenyekre való felkészítés. A 
táncos és ügyességi feladatokkal 
a tanulási készségfejlesztést célzó 
foglalkozásokra is várják – első-
sorban az alsó tagozatosokat.

Az MMS csapata szeretettel 
várja az érdeklődőket szeptem-
ber 12-én, 17:00 és 19:00 óra kö-
zött, a városi sportcsarnok 1-es 
edzőtermében.   SZV

Sporthírek Érmek a liga döntőkről
A Magyar Atlétikai Szövetség 
augusztus 24–25-én, Buda-
pesten rendezte az Ifjúsági és 
Junior Liga pénzdíjas döntőjét.

A Szekszárdi Sportközpont 
atlétái közül Németh Mátyás 
(képünkön) három, Szemerei 
Levente kettő, míg Prantner Zol-
tán egy számban indult a junio-
rok döntőjében, míg az ifiknél 
Holacsek Vanda súlylökésben és 
diszkoszvetésben szerepelt.

A verseny első napján Németh 
Mátyás a negyedik sorozatban 
elért egyéni csúcsbeállításával 
(639 cm) a nyolcadik helyen 
végzett távolugrásban. 3000 
m akadályon Szemerei Leven-
te könnyed győzelmet aratott, 
Prantner Zoltán pedig egyéni 
csúccsal (10:29) negyedik lett.

A döntő második napján 
Holacsek Vanda súlylökésben 
szerzett értékes hatodik helyet 
az erős mezőnyben, diszkosz-
vetésben pedig technikai hibái 
ellenére is a hetedik helyen zárt. 
Szemerei ezúttal 5000 méteren 

állt rajthoz, ahol végül új egyéni 
csúccsal másodikként ért célba.

Zárásként Németh parádés 
versenyzéssel – 180 centitől 2 
méterig mindent elsőre ugrott 
– végzett a második helyen ma-
gasugrásban. A végére maradt 
még egy hármasugrása is, ahol 
fáradtan is egy rendkívül érté-
kes negyedik helyet szerzett. 
Eredményes szereplésével a 
Szekszárdi Sportközpont atléti-
ka szakosztálya 120.000,- Ft-ot 
nyert a hétvégén.   - rp -
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László  
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com  
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.  

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

AGÓRA MOZI
Szeptember 8., vasárnap

15:00 |  Beépített cicó

17:00 |  Újrakezdők

 19:30 | Támadás a Fehér Ház 

ellen 3. – A védangyal bukása

szeptember 9., hétfő  

– szeptember 11., szerda 

17:00 |  Újrakezdők

 19:30 | Támadás a Fehér Ház 

ellen 3. – A védangyal bukása

szeptember 12., csütörtök  

– szeptember 14., szombat

15:00 | Kópé

17:00 |  100 dolog

19:30 | Az: Második fejezet

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. szeptember 9. (hétfő) 
16:30 – Csatár terem
Postagalambok az emberiség 
történetében

Előadók: Schmidt Balázs és 
Marosi János (Magyar Postaga-
lamb Sportegyesület Szekszárd 
vezetőségi tagjai). Közremű-
ködnek: Töttős-Erős Edina és 
Papp-Csővári Dóra Viktória 
(fuvola). Szervező: Magyar Rá-
kellenes Liga Szekszárdi Alap-
szervezete. 

A belépés díjtalan.

2019. szeptember 14. (szombat)
10:30 – Színházterem
Alma Együttes koncertje

A koncert gerincét a nagy 
közönségkedvencek alkotják, 
mint az Almamánia, Nád a 
házam, Ma van a szülinapom, 
Helikoffer. Műsoruk során ne-
vetve tanítják a gyerekeket, mi-
közben felhőtlen és tartalmas 
szórakozást nyújtanak az egész 
családnak. 

Jegyár: 2.000,- Ft.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később 
közöljük. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 
19:00 óráig. BMKK, Remete te-
rem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. 
u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 

– 18:00 óráig. BMKK, Remete 
terem. (Szent I. tér 10.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Képviselői Iroda 
(Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Reme-
te terem. Szent I. tér 10.)

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
nyílt, egyfordulós versenytár-
gyalást hirdet az alábbi ingatlan 
bérleti jogának megszerzésére: 
Szekszárd, Széchenyi u. 26. üzlet-
helyiség (postával szemben) 46 m².

A versenytárgyalás időpontja: 
szeptember 10. (kedd) 10:00.

A versenytárgyalási részvétel 
feltételeiről érdeklődni lehet: 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. | 
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. Tel: 
74/510–422

Versenytárgyalás
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
nyílt, egyfordulós versenytárgya-
lást hirdet az alábbi ingatlan bérleti 
jogának megszerzésére: Szekszárd, 
Széchenyi u. 60. üzlethelyiség 
(volt ruházati üzlet) 135 m².

A versenytárgyalás időpontja: 
szeptember 10. (kedd) 09:00.

A versenytárgyalási részvé-
tel feltételeiről érdeklődni le-
het: Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. 7100 Szekszárd, Bezerédj 
u. 2. Tel: 74/510-422 | Honlap: 
www.vagyonkezelokft.hu

KLÍMAALAP – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 2019. évi Klímaalap keretre 

A pályázható keret összege: 1.000.000,- Ft 
A pályázat célja: A Szekszárd Klímabarát Település Klímastratégiájában megfogalmazott feladatok 
megvalósításának támogatása, a saját források kiegészítése. 

I. Esővízgyűjtő edények (egyszer használt 1000 literes IBC tartály) beszerzése
I/.1. Társasházak, lakóházak, tanyák, hétvégi házak esővízgyűjtő rendszerének kialakítása

Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhető támogatás A pályázati keret

Szekszárdon állandó lakhellyel rendelkező 
lakosok, társasházak, oktatási, nevelési in-
tézmények

Mintegy 80 támogatottnak 5.000,- Ft önrész vállalása mellett tudunk 
tartályt biztosítani. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek az új 
pályázók!

700.000,- Ft

II. Zöldfelület-gazdálkodás
II/.1. „Zöldítsük Szekszárdot” lakossági program keretében igényelhető szaporítóanyagok, segédanyagok: facsemeték, cserjék, fűmag, 
komposzt, karó, stb. 

Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhető támogatás A pályázati keret

Szekszárdi oktatási, nevelési intézmények, társasházak, civil-
szervezetek  

50.000,- Ft 150.000,- Ft

III. Környezeti nevelés (környezetvédelem, klímavédelem, energiagazdálkodás)
III/. 1. Környezettudatos, klímatudatos képzések, bemutatók, programok szervezése,  lebonyolítása 

Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhető támogatás A pályázati keret

Szekszárdi civil szervezetek, oktatási, nevelési intézmények 50.000,- Ft 150.000,- Ft 

FONTOS! A részletes pályázati felhívás, illetve annak mellékletei megtalálhatók Szekszárd város honlapján 
(www.szekszard.hu), illetve átvehetők a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztályán  

(7100 Szekszárd, Béla király tér 8., 207-es iroda) hétfőn és szerdán 8:00 és 16:00 óra között.
A pályázatok beadási határideje 2019. szeptember 25.

Bővebb információ: Rohr Adrienn környezetvédelmi referens
(tel: 06–74/504–107, 06–20/295–5322, e-mail: rohr.adrienn@szekszard.hu).

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Óvodapedagógus állás
A Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda a 2019/20-as nevelési 
évtől óvodapedagógus állás be-
töltéséhez várja a jelentkezőket. 
A felvételnél előny a több éves 
szakmai gyakorlat megléte, az 
alapdiplomán túli egyéb szak-
irányú végzettség, angol, vagy 

német nyelvismeret, illetve 
hangszerjáték gyakorlata.

Jelentkezés személyesen az in-
tézményvezetőnél, előzetes egyez-
tetés alapján a 06–74/512–252-es, 
vagy a 06–30/557–2575-es tele-
fonszámon, illetve a gyermeklanc.
ovi@gmail.com e-mail címen.

Felhívás
A Mentálhigiénés Műhely, a 
Szekszárdi Civil Kerekasztal és 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 2019. szeptem-
ber 21-én (szombaton) hagyo-
mányosan megszervezi az Ön-
kéntesek Napját és a Hála Gálát.

Az önkéntes munkát végző 
szervezetek a Szent István té-
ren mutatkozhatnak be 10:00 
és 16:00 óra között. 

Jelentkezni szeptember 11-ig 
lehet az alábbi e-mail címek vala-
melyikén: mentalmuhely@gma-
il.com (Pócs Margit), vagy gabi.
olah.acs@gmail.com (Ácsné 
Oláh Gabriella). Kérik a technikai 
igények (szék, asztal) jelzését is.

A szervezők szeptember 16-
ig várják a felterjesztéseket a 
Szomjú-díjra – egyéni és kö-
zösségi kategóriában – a Men-
tálhigiénés Műhely címére (7100 
Szekszárd, Szent István tér 10., 
mentalmuhely@gmail.com).

20 éves a RÉV
Idén ünnepli működésének 20. 
évfordulóját a szekszárdi RÉV 
Szenvedélybeteg-segítő Szol-
gálat. A jubileum alkalmából 
szakmai konferenciát tartanak 
szeptember 19-én (csütörtök) 
9:00 órától a Vármegyeháza 
dísztermében.

Az ünnepségen a részvétel in-
gyenes, de előzetes regisztrációhoz 
kötött. További részleteket a RÉV 
közösségi oldalán (www.facebook.
com/revszek) találhatnak.

Közeleg a 2019. II. féléves 
adófizetési határidő

Tisztelt Adózók!
Augusztus hónapban az ön-
kormányzati adóhatóság 
kézbesítette az elektronikus 
kapcsolattartásra kötelezett 
adózók cégkapu tárhelyére az 
adószámla kivonatokat.

Felhívjuk figyelmüket, 
hogy a cégkapura, ügyfélka-
pura érkezett küldeményeket 
– a megadott e-mail címre 
érkezett üzenetet követően – 
szíveskedjenek letölteni.

Az idei évben az egyéni vál-
lalkozók részére – az elektro-
nikus kézbesítés mellett – az 

aktuális egyenleget és az adó 
befizetéséhez szükséges csek-
ket postai úton is megküld-
tük. Természetesen, aki már 
átutalással eleget tett adófi-
zetési kötelezettségének, vagy 
szeptember 15-éig átutalással 
kívánja rendezni azt, nem kell 
csekken is megfizetnie az adót.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisz-
telt Adózókat arról is, hogy az 
idei évtől az Elektronikus Ön-
kormányzati Hivatali Portál a 
nap 24 órájában biztosítja az 
aktuális adóegyenlegek pon-
tos és részletes lekérdezését. 

A portál nyitóoldala köz-
vetlenül elérhető a város hon-
lapjáról: www.szekszard.hu/
Adóügyek/Intézze ügyeit elekt-
ronikusan felületre kattintva. 
 SZMJV Jegyzője
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Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(04503)Eng. szám: E-000304/2014

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(04494)

MEGÉRKEZTEK
ÜZLETÜNKBE A
TOMMY HILFIGER 
ÓRÁK ÉS
ÉKSZEREK!

Arany és ezüst ékszerek nagy
választékban! – Interspar Ékszerüzlet (04508)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(04497)


