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Szekszárdi Szüreti Napok

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Referendum
A kényszerbetelepítésről szó-
ló népszavazáson való részvé-
tel nemzeti érdek, nem politi-
kai kérdés – mondta kedden, a 
Babits kulturális központban e 
témában tartott lakossági fóru-
mon Nógrádi György bizton-
ságpolitikai szakértő.
 → 2. oldal

Öregdiákok
Hatvan esztendeje, az ’56-os 
forradalom évében érettségi-
zett öregdiákok találkoztak az 
egykori alma mater, a Garay Já-
nos Gimnázium falai között. A 
különleges alkalomra mintegy 
húszan érkeztek – néhányan a 
határon túlról is.
 → 10. oldal

2016. szeptember 15–18.
www.szekszardiszuretinapok.hu
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Nógrádi György: keresztény kultúránk a tét
A kényszerbetelepítésről szó-
ló népszavazáson való rész-
vétel nemzeti érdek, nem po-
litikai kérdés. Az eredményén 
múlhat, hogy Magyarország 
képes lesz-e megőrizni ke-
resztény kultúráját – jelen-
tette ki kedden este Szekszár-
don hazánk leg(el)ismertebb 
biztonságpolitikai szakértője, 
Nógrádi György.

 
A térség országgyűlési képviselő-
je, Horváth István meghívására 
városunkba látogató szakértő a 
Babits kulturális központ zsú-
folásig telt rendezvénytermében 
tartott lakossági fórumát meg-
előzően a norvégiai Bergenben 
és Oslóban, illetve a baranyai 
Kozármislenyben is járt. Ugyan-
ezen a napon! Meg is jegyezte: ha 
kedden még egy helyre utazna, 
a felesége valószínűleg beadná a 
válópert... Azt gondoljuk, egy-
egy ilyen körút aligha meríti le 
a félévente két kötetet, évente 
kétszáznál is több publikációt 
megjelentető, olykor napi hat 
előadást, televíziós és rádióin-
terjúkat adó szakértőt.

Előadásában Nógrádi hang-
súlyozta: Európa több mint 90 
százaléka nem akar Brüsszel 
vezette központosított szuperál-
lamot a nyakába. Úgy véli, hogy 
az Orbán Viktor által is szorgal-
mazott közös európai hadsereg 
fő akadálya az Egyesült Államok, 
amely NATO tagként nem enge-
di, hogy az uniós haderő létszá-
ma megduplázódjon. A terv to-
vábbi kerékkötője Görögország, 

illetve a tény, hogy Macedónia 
nem tagja az EU-nak.

„Ha 12 ezer Eurója van egy 
afgánnak, akkor minek jön el 
otthonról?” – tette fel a sokak-
ban felmerülő kérdést a szakértő, 
aki szerint a „menekült-biznisz” 
mára a világ legnagyobb üzlete 
lett. Fölháborítónak tartja ugyan-
akkor, hogy a német kancellár a 
tömegekből „kicsemegézi”, aki 
neki kell. Merkelről köztudott, 
hogy már nincs a csúcson – mint 
amikor az EU három vezetőjét 
gyakorlatilag ő választotta ki – 
lévén mára a németek csupán 6 
százaléka ért egyet a politikájával. 
Nógrádi György kiemelte: 2020-
ig a németek 93 milliárd eurót 
költenek a menekültek integráci-
ójára, akiknek a fele sohasem fog 
munkát vállalni.

A szakértő elmondta: a mig-
ránsáradat tavaly elérte az 1,3-
1,7 millió főt, és már nem volt 

kezelhető. Számtalan országban 
szörnyű a helyzet. Olyanokban, 
ahol korábban plüssmacikkal és 
virágokkal várták őket. A mig-
ránsok mintegy 90 százaléka 
gazdasági menekült, akik között 
több a bűnöző és a potenciális 
terrorista, mint ahány az euró-
paiak között valaha létezett. Az 
embertömegek fő célpontja az 
EU-n túl a migránsokat kitiltó 
Ausztrália, vagy a 2500 kilomé-
teres kőfalat felhúzó, a határai 
mentén tűzparancsot kiadó 
USA lenne. A politikai mene-
kült fogalmát nem ismerő, az 
idegeneknek eleve állampol-
gárságot nem adó Dubai, vagy a 
külföldivel történő házasságkö-
tést kormányengedélyhez kötő 
Omán már nem tetszik nekik...

Nógrádi emlékeztetett: eddig 
csupán hazánk mert népszava-
zást kiírni az unióban. Örömteli 
viszont, hogy az orbáni állás-

ponthoz azonnal csatlakoztak 
a visegrádi országok – jelenleg 
pedig az EU 28 tagországából 
már 20 a magyar álláspontot 
osztja. A szakértő aláhúzta, 
hogy ahol kerítést építettek, 
ott 85 százalékkal csökkent a 
migránsok száma. Rávilágított: 
a Törökország felől bármelyik 
pillanatban beözönleni készülő, 
soha nem látott embertömeg el-
len még erősebb védekezés kell. 
Az is félő, ha Bosznia szétesik, 
egy iszlám gócpont jön létre – a 
magyar határtól alig száz kilo-
méterre. Az ottani muzulmá-
nokat ugyanis már jelenleg is 
Szaúd-Arábia pénzeli...

Az előadó hangsúlyozta: már 
hazánkban is tapasztalható, hogy 
a muszlim terroristák embereket 
szerveznének be, de szerencsére 
a magyar rendőrség és titkosz-
szolgálat még mindig kiválóan 
végzi munkáját.  Gy. L.
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Kérdésekkel bombázták az előadót
Az előadást követően a résztvevők szabadon kérdezhettek Nógrá-
di Györgytől. A szekszárdiak nem is okoztak csalódást a bizton-
ságpolitikai szakértőnek, akit sorozatos kérdésekkel bombáztak. 
A kérdezők többek között Líbiával, Ukrajnával, Szíriával, a Cala-
is-ban tapasztalható helyzettel kapcsolatban, illetve Soros György, 
valamint Oroszország és Bosznia-Hercegovina szerepéről, illetve 
Brüsszel nemzetállam-ellenességéről, továbbá arról kérdezték 
Nógrádi Györgyöt, hogy lehet-e a népszavazás következménye 
Magyarország uniós tagságának felfüggesztése. Az utóbbi kérdés-
re válaszolva jelezte: a brüsszeli vezetés nem tehet ki önhatalmúlag 
egyetlen uniós tagországot sem az EU-ból, bármennyire is szeret-
nék ezt hazánkkal egyesek megtenni.   Forrás: kadarka.net

Szüreti mulatság a Csurgóval az I. számú óvodában
Hagyományőrzés, zene, tánc, 
kézműveskedés – szerdán 
minden a szüretről és a szőlő-
ről szólt a Szekszárdi I. Számú 
Óvodában.

Már hét éve hagyomány, hogy 
a Szekszárdi Szüreti Napokhoz 
kapcsolódva szüreti mulatságot 
rendeznek az óvodásoknak. Az 
intézmény mindhárom épüle-
tében, a Bajcsy, a Kölcsey és a 
Wosinsky oviban is muzsikál 
ilyenkor a Csurgó Zenekar. Az 
együttes fél órás eltéréssel hív-
ja táncba az óvoda különböző 
épületeiben a csaknem kétszáz 
ovist, akik a jól ismert nótákat 
szíves-örömest éneklik, miköz-
ben megállás nélkül ropják a 
táncot.

Idén szeptember 14-én ke-
rült sor a hagyományos szüreti 

mulatságra az ovikban, ahova a 
szülők is meghívást kaptak. A 
Csurgó Zenekar koncertje után 
a gyerekek megnézhették a ha-
gyományos szüreti kiállítást is, 
amely az óvoda mindhárom 
épületében szorgos óvónők keze 
munkáját dicséri. A Kölcsey 

oviban egy hordóban rendeztek 
be egy aprócska pincét az óvó 
nénik, amelyet a gyerekek nagy 
érdeklődéssel tekintettek meg.

A különleges szüreti nap so-
rán a szülők segítségével mind-
három épületben felelevenítet-
ték a szüreti hagyományokat. 

Sebestyén Györgyi, a Szekszárdi 
I. Számú Óvoda Kindergarten 
vezetője elmondta, a szőlőmű-
veléshez kapcsolódó hagyomá-
nyok fontosak a város életében, 
így az óvodában is arra töre-
kednek, hogy a gyerekek meg-
ismerjék ezeket, tudják milyen 
tevékenységek kötődnek a szü-
rethez. A szüreti nap kézműves 
foglalkozásai is ezt a célt szol-
gálják az óvodában.

A nap során a gyerekek a fel-
hőtlen szórakozás mellé aján-
dékot is kaptak: a Szekszárdi 
1. Számú Óvodáért Alapítvány 
vezetője, Kárpáti Zoltán beje-
lentette, hogy támogatóknak 
köszönhetően mindhárom 
épületbe sikerült új futóbicikli-
ket vásárolni, mintegy 300 ezer 
forint értékben.
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

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

Négy nap a hagyományok és a bor jegyében
Csütörtök délután tizen-
egyedik alkalommal lobbant 
fel a „Szeretet Lángja” a Béla 
király téren, s ezzel egyszer-
smind kezdetét vette a 2016-
os Szekszárdi Szüreti Napok 
programsorozata.

A közvélemény formáló rendez-
vény szervezői feladatait idén 
– immár ötödszörre – a Vakok 
és Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete vállalta. A program 
még 2006-ban debütált, szim-
bolizálva a civil összefogást, ösz-
tönözve az egészséges embereket 
a megértés, elfogadás, befogadás 
erősítésével.

A Szekszárdi Szüreti Napok 
„nyitányaként”, nagy érdeklő-
dés mellett zajlott programban 
művészeti csoportok, tehetséges 
előadók, továbbá az őket támo-
gató, nem fogyatékos amatőr és 
hivatásos vendégelőadók léptek a 
Béla király téri színpadra. A ren-
dezvény fővédnökeként Horváth 
István, a térség parlamenti kép-
viselője köszöntötte a megjelen-
teket, aki a Szeretet Lángja kap-
csán méltatta a civil szervezetek 

tizenegy esztendőre visszatekin-
tő szervező munkáját. Kiemelte: 
az egyesületek célja az volt, hogy 
intézményes keretet, ünnepi pil-
lanatot adjanak a fogyatékkal 
élők és segítőik számára, emellett 
a többségi társadalom figyelmét 
is felhívják rájuk. „Az itt érezhető 
szeretet, tisztelet ad erőt, reményt 
azok számára, akik a hétköz-
napok perceit nehezebben élik 
meg” – utalt a rendezvény sikeré-
re Horváth István, hangsúlyozva: 
a Vakok és Gyengénlátók megyei 
vezetősége – élén Kovács László-
né Marikával – sokat dolgoznak 

a szeretet és a hit átadásáért. A 
köszöntőt követően dr. Haag Éva 
alpolgármester, Kovács Lászlóné 
és Horváth István együtt gyújtot-
ták meg a színpadon a 2016. évi 
Szeretet Lángját.

A délután folyamán a látás-
sérült Rákóczi Szilvia adott elő 
közismert slágereket a Vakok 
és Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete (VGYTME) zenés 
műsorának keretében. A fogya-
tékkal élő emberek a Tücsök 
Zenés Színpaddal közösen szó-
rakoztatták a jelenlévőket. Őket 
a Fogyatékosok Nappali In-

tézményének táncprodukciója 
követte, majd Szekszárd ismert 
vak költője, Nagy Vendel lépett 
a mikrofon elé. A továbbiakban 
a TMISZI Hétszínvilág Fogya-
tékosok Otthona lakói táncol-
tak, akiket a belecskai TMISZI 
Mechwart András Fogyatéko-
sok Otthonában élők váltottak 
gitáros, furulyás, szintetizátoros 
zenével. Sokak örömére akadt 
vakvezető kutya bemutató is, 
mégpedig Bálványosi Zoltán 
Bosco névre hallgató négylábú-
jával, míg Halász Katalin ének-
kel, Mayer Gábor pedig elektro-
mos zongorán előadott zenékkel 
érkezett a jeles eseményre. Zá-
rásként a Neoton énekesnője, 
Csepregi Éva fellépése emelte a 
hangulatot.

Csütörtök este a Tücsök Zenés 
Színpad, az Alisca Brass Band és 
Cimbali Band muzsikája szóra-
koztatta a közönséget a Béla ki-
rály téren, megnyitott a Borudvar 
és az Ízek Utcája, míg a Babits 
kulturális központban kiállítá-
sok, nótaest és az ExperiDance: 
Ezeregyév című táncjátéka várta 
az érdeklődőket.  Gy. L.
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„Lelki erőmű” a szekszárdiaknak a Mária-kultusz
Lassan, de biztosan vezet az 
út a „Fősővárosban” múltba 
veszett szokások feléleszté-
séhez. Ezt bizonyítja az im-
máron második alkalommal 
szervezett Nyárbúcsúztató is.

Az elmúlt vasárnap minden 
korosztályt megszólító prog-
ramokkal, megannyi helyi 
termékkel – például mézzel, 
mézeskaláccsal, sajtokkal, bo-
rokkal, egyedi ékszerekkel és 
fonott kosarakkal –, ugráló 
várral, arcfestéssel és színpadi 
fellépőkkel várták a második 
„Fősővárosi” Nyárbúcsúztató 
vendégeit a Kápolna téren. A 
kellemes atmoszférát nyújtó 
helyszínen a történelmi előadá-
soktól a lovagláson át a közös 
főzőcskézésig, a kézműves be-

mutatón, kistraktoros utazáson 
keresztül a borkóstolókig ki-ki 
megtalálhatta a számára megfe-
lelő programot.

A szeptember 11-i, Kisasz-
szonynapi búcsú szabadtéri 
szentmiséjén Mayer Mihály 

nyugalmazott püspök és Bacs-
mai László esperes-plébános 
tartott közös liturgiát. A ko-
rábbi egyházi vezető kemény 

hangvételt ütött meg a ma Eu-
rópában tapasztalható egyház- 
és vallásellenes tendenciák 
kapcsán. Mint fogalmazott: el-
képesztő, hogy például a kato-
licizmus fellegváraként ismert 
Spanyolországban egy 84 éves 
püspököt azért hurcoltak meg, 
mert a család fontosságáért, 
férfi és nő kapcsolatáért emelt 
szót. „Lassan ott tartunk, hogy 
már csak egyneműekről lehet 
beszélni” – konstatálta Mayer 
Mihály. A püspök hangsúlyoz-
ta: az isteni üzenetnek élővé 
kell válnia bennünk, hogy ko-
runk vallásromboló fertőzései 
ne érintsenek bennünket, hogy 
az üzenet járja át szívünkön ke-
resztül lelkünket is.

A jeruzsálemi Bethesda fürdő 
környékén született Szűz Mária 
világra jötte – tehát Kisboldo-
gasszony napja (szeptember 8.) 
– az egész világ megváltásának 
hajnalát jelenti. A püspök Má-
ria gyermeke, Jézus kapcsán 
rávilágított: a Szűzanya szeplő-
telen fogantatása példa arra, az 
isteni akarat felülír mindenkor 
mindenféle emberi elképze-
lést. Mayer Mihály a Szűzanya 
születésének kultusza kapcsán 
örömét fejezte ki, hogy a szek-
szárdi zarándokhelyen, a Mária 
édesanyjáról, Szent Annáról el-
nevezett kápolnánál, évről évre 
új arcokat is felfedez. „A szabad-
téri mise jelentősége idén azért 
is különleges, mivel azt az Irgal-
masság Évében tartják” – erről 
már Bacsmai László plébános 
szólt, felhívva a figyelmet: a ká-
polna egyfajta „lelki erőműként” 
szolgál ahhoz, hogy a Szűzanyán 
keresztül közelebb kerüljünk Jé-
zushoz. A misén a szeptember 
10-én elhunyt, egykori szekszárdi  

plébánosról, Farkas Béláról is 
megemlékeztek az összegyűltek. 

Családosok mindenütt
„Tavaly is kint voltunk már: 

akkor eső zavarta meg a rendez-
vényt. Ettől függetlenül a főzés 
nem maradt el” – nyilatkozta 
lapunknak a babakocsit toló 
László, aki családjával a kápolna 
irányába sétált. Mint mondta, a 
Remete-forrásról újranyomott 
kiadványt lapozgatta nemrég, 
amely szerinte különlegesen 
szépre sikeredett. „A hely, a 
környezet hangulatos, a kápol-
na szép, és hál’ Isten, az idő is 
jó” – sorolta a családapa, utalva 
arra is: úgy tudja, hogy korábban 
még ennél is jóval kiterjedtebb 
volt itt egy-egy búcsú, amit né-
hány év múlva ez a rendezvény is 
elérhet. Megérte eljönniük, mert 
a gyerekek is rendkívül jól érez-
ték magukat: arcfestést és szám-
talan játékot kipróbáltak, míg 
édesanyja a kosárfonás alapjait 
sajátíthatta el.  Gy. L

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap szept. 19-től szept. 23-ig.
7100 Szekszárd, Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

MENÜ szeptember 19. szeptember 20. szeptember 21. szeptember 22. szeptember 23.

„A”
950 Ft

Zöldségleves Zellerkrémleves Csurgatott 
tojásleves

Sárgaborsóleves
gazdagon

Mediterrán 
gyümölcsleves

Milánói
 makaróni

Hal� lé,
magvas

bundában, rizs

Kapros tejfölös
tökfőzelék,

sertéspörkölt
Burgonyás nudli,

barackíz
Ketchupos

csirkecomb,
burgonyapüré

„B”
950 Ft

Zöldségleves Zellerkrémleves Csurgatott 
tojásleves Csontleves Mediterrán 

gyümölcsleves

Óvári csirkemell,
steak burgonya

Hentes tokány,
tészta

Csülök pékné 
módra,

savanyúság

Cordon bleu,
rizs,

savanyúság

Zúzapörkölt,
tészta,

savanyúság

Napi
ajánlat
890 Ft

Falusi sertéstarja 
rántva, 

petrezselymes 
burgonya, ecetes 

almapaprika

Falusi sertéstarja 
rántva, 

petrezselymes 
burgonya, ecetes 

almapaprika

Falusi sertéstarja 
rántva, 

petrezselymes 
burgonya, ecetes 

almapaprika

Falusi sertéstarja 
rántva, 

petrezselymes 
burgonya, ecetes 

almapaprika

Falusi sertéstarja 
rántva, 

petrezselymes 
burgonya, ecetes 

almapaprika

(01695)

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
szeptember 30-tól, péntekenként

a Szekszárdi SZC (volt 505-ös)
„B” tornatermében 19:30 órától 21:00 óráig.

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

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu (01701)

Búcsúi Borjárás
Szeptember 10-én a Frankos 
Borház és a felsővárosi társpincé-
szetek szervezésében Búcsúi Bor-
járást rendeztek Szekszárdon. Az 
öt állomásból álló bortúra a re-
formátus templomnál kezdődött, 
ahol dr. Kaszó Gyula lelkész és a 
gyülekezet presbitere, Mészáros 
Pál borász voltak a vendéglátók. 

A borturisták ezt követően előbb 
a Neiner Családi Pincészet por-
tájánál, majd a Frankos Borház-
nál kóstolhattak három-három 
féle bort. Utóbbi helyen ebéddel 
és gyerekprogrammal is várták a 
vendégeket. A Búcsúi Borjárás a 
Remete-csurgó érintésével a Ke-
rékhegyen, a Tringa Borpincénél 
ért véget.

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

Mustgáz: egy gyertya is életet menthet
Heimann Zoltán, a borvidék elnöke csa-
ládi birtokán tartott sajtótájékoztatót a 
mustgáz veszélyeiről a megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóság, amelyen Kő-
vári László, az önkormányzat gazdasági 
bizottságának elnöke is részt vett.

Heimann Zoltán szerint a korai fajták sze-
désével megkezdődött a szüret, s ebben az 
időszakban különösen fontos beszélni a 
mustgáz-mérgezés veszélyeiről. A szőlő er-
jedése során, a cukor bomlásával etil-alkohol 
és szén-dioxid keletkezik. Utóbbi színtelen, 
szagtalan, a levegőnél nehezebb gáz, amely 
alulról felfelé tölti ki a pincét, kiszorítva az 
oxigént. Szekszárdon több ezer tanya és pin-
ce található, melyek nagy hányadában bort 

is készítenek, ezért fontos, hogy mindenki 
tisztában legyen a rá leselkedő veszélyekkel.

Kővári László a veszélyt abban látja, hogy a 
különböző fajták eltérő szüreti időpontja mi-
att a gazdák időről-időre lemennek a pincébe, 
a már erjedő, mustgázt termelő kádak, hor-
dók közé. Dr. Balázs Gábor tűzoltó ezredes, 
megyei katasztrófavédelmi igazgató a megelő-
zés lehetőségeire hívta fel a figyelmet. A szén-
dioxid oxigén-hiányos állapotot okoz, blok-
kolja az idegrendszer működését, s így előbb 
eszméletvesztést, majd akár fulladásos halált 
is okozhat. Sajnos, tavaly Szekszárdon is tör-
tént halálos mustgáz-mérgezés, amely megfe-
lelő szellőztetéssel, vagy a hagyományos gyer-
tya-próbával - azt térdmagasságban tartva 
– megelőzhető lett volna. Egy szén-dioxiddal 

telített pincébe csak oxigén-palackkal lehet 
biztonságosan lemenni, ezért aki mustgázzal 
kapcsolatos balesetet észlel, azonnal hívja a 
112-es segélyhívó számot!  - fl -

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Péterfy Gergely
Dionüszosz Szekszárdon

Nem tudom, ki hogy van vele, de én gyerekko-
romban nagyon nem kedveltem a szeptembert. 
Iskolába se nagyon szerettem járni, a Trabant- és 
Wartburgszagú budapesti utcákba is nehezemre 
esett visszatérni az illatos, mesékkel teli nyár után. 
Meg úgy egyáltalán, mindig ott mocorgott bennem 
a lázadás az élet bejáratott rendje ellen, amelyet az 
intézmények időbeosztása, az órarend, a hétfői 
adásszünet, az évszakok váltakozása, és hét gyöt-
relmesen ugyanúgy ismétlődő hét napjának mo-
notonitása sugárzott. Mintha az egész élet, az egész, 
embernek adatott idő csak arra volna jó, hogy ke-
retbe zárjuk, és minél hamarabb letudjuk. Az is-
métlődés - gondoltam ifjan - elveszi az egyediséget, 
az érdekességet, az izgalmat. Úgy is mondhatnám, 
mindig többet reméltem a hétköznapoktól, mint 
amit végül adni tudtak. Persze, mert akkor még - 
ifjan talán mindenki így van vele - nem jutottam el 
odáig, hogy felismerjem: csak a regula, a szabály, az 

életnek egyenletes medret biztosító struktúra képes 
befogadni és megfogalmazni azt a káoszt, amit a 
felnőtt élet a lélekben és a külső körülményekben 
teremt. 

Milyen furcsa: a rendszeresség, a regula, kul-
túránk időbeosztása és munkamorálja gyerek-
koromban gyorsította és hajtotta a semmi felé, 
most pedig, ősz fejjel lassítja, összetartja és kon-
zerválja az időt. És ennek a rendnek a legrégibb 
és legteljesebb ritmusát, a szekszárdi olvasó nyil-
ván azonnal kitalálja, mi adja meg - hát persze, 
hogy a szőlő és a bor.

Ahol a tragédia és a komédia keletkezett, ahol 
először találták ki a munkarendbe, egyenletes idő-
beosztásba szabályozott élet kereteit, Athénban, az 
antik Görögországban az időt alapvetően megha-
tározta a borhoz való viszony. A szőlő érésének, a 
bor születésének időpontjaihoz igazodtak a nagy 
ünnepek, és a nagy ünnepekhez kapcsolódó drá-
maversenyek, ahol a közönség a tragédia katar-
zisában és a komédia gúnykacajában átélhette az 
emberi közösség nagy élményét, és megérthette, 
ha akarta, sorsa értelmét, érzelmei és értelme küz-

delmét, indulatainak fortyogó üstjét és szeretetének 
bámulatos és felettébb ellentmondásos természetét. 
Szóval, hogy mi a létezés. Mert hát Dionüszosz is-
ten ezt tanította az embereknek, ezt a szembesü-
lést önmagukkal, a józan és egyforma napokból 
kiszakító eksztázis kitüntetett pillanataiban. Ezek 
a felismerések márpedig lehetetlenek a bor nélkül, 
s ezért aztán a mi kultúránkból nem is lehet szep-
temberre, a szüret idejére másképpen pillantani, 
mint az érzelmek és sorsfordulatok nagy iskoláján, 
a görög Dionüszosz-ünnepeken keresztül, által, 
miatt, okán és szerint.

Aki átéli ezeket az ünnepi pillanatokat, amelye-
ket a szüret és a bor ritmusa adományoz a hétköz-
napoknak, amelyek érthetővé és élni érdemessé te-
szik a rendet – hogy cserébe megkapjuk a hordóba 
zárt, lepalackozott, kristálypohárba töltött anarchi-
át, szembesülünk vele, megértjük, kikacagjuk és el-
siratjuk – az bizony boldog ember. Ezért irigylem 
mindig azokat, akik borvidéken, pincék és hordók 
közelében élnek, mert azok bizonyos értelemben 
még mindig Athén boldog poliszdemokráciájában 
osztoznak.

FOTÓ: KADARKA.NET

G
RA

FI
K

A
: S

ZA
TM

Á
RI

 JU
H

O
S 

LÁ
SZ

LÓ

Gacsályi József
A múzsák kertje 

Aratás után, a szüretre készen, 
midőn kurtábbak immár a napok, 
az alkonyattal időm összemérem, 
és várom az elrendelt holnapot. 

Hunyorgok félvakon a szürke fényben, 
és begyűjtöm, amit még láthatok, 
egy másik évszak közelít keményen, 
hallom, zörögnek zavaros zajok. 

De a múzsák kertjében tűz az ének, 
messzi völgybe fusson a zöld enyészet, 
míg torkom bírja, hozzám nem hatol, 

adja meg Isten, ami erre rávisz, 
kerüljön pad meg asztal, s rá pohár is, 
és lüktessen benne, mint vér: a bor!

Erdélyi Z. János
Présházak

Vas-szürkére meszelt
lábazatig lecsüngő
gyolcs ingükben gunnyaszkodnak
szőlődomb derekán a kicsiny,
görbe gerincű,
horpadozó présházak;
pókháló-okulárés,
vaksi ablakaikkal
összefolyó zöld foltként
látják csak lefelé a világot.

Hulló hajú, ritkás nád-kontyukba
aranyló hajtűjével
csiklandón-kacagó csillagokat tűz
éjről-éjre a hold.

Hézagosan deszkázott szájukon át
rég holttá-feledett szüretek
színe-hagyott vígsága bugyog
hangtalanul,
s az elárvult pincék
mélylőn-mámoritó labirintusain
roskadt évek mind lazulóbb dongái között
a forrni-sosem-szűnő emlékezetek
cefréje erjed örökké.

Hajdani testes óborok 
bágyasztó békéje szunyókál tétlen
a révedező présházak előtt,
s olykor a rőt felhők
dagadó sátra alatt
egy-egy ősi tücsök hegedűje
sirran időtlen az estbe.

Jankovics Zoltán
négy haiku

Hajnali napfény
mozduló harmatcseppen,
jelöli utam.

...

Felhők indulnak
csatába. Nem látod, de
a Nap ugyanott.

...

Pillangó ha reb-
ben, levél hull a vízre.
Lent hínár hajlong.

...

Telihold fénye
a csillanó víztükrön,
üresség hídja. 

1.1

bementem a kocsmába, ahova akkor jártam.
szerettek, mert olyan dolgokat mondtam,
tettem, hordtam, amiket ők sosem.

akkor, azon a napon egy nő, akit még sosem
láttam ott, megkérdezte ki vagyok. költő, a
mi költőnk, válaszolt egy törzsvendég. 

jól esett hallanom ezt a párbeszédet. ekkor a 
még-sosem-láttam-ott-nő hozzám lépve kérdezte: 
költene nekem költeményt? persze, válaszoltam,

s a pult mögé lépve, költöttem neki egy kisfröccsöt.

1.2

megfürödtem, hajat mostam,
szakállamat kifésültem,

körmöt vágtam, fölvettem
kedvenc ruhámat, kihúztam
ebből a versből két szót, 
ittam pár, na jó, tíz kisfröccsöt.

mindent bevégeztem, hogy 
felkészülten érjen Dicső Zsolt összes 
versei bővített kiadásának  megjelenése 
vagy a hirtelen szívhalál!

2.4

tömzsi vén borospohár
a tálca torz tükrében
szemléli önmagát
s bölcsen megállapítja

a karcsúság titka a megfelelő tükör

Kis Pál István
Szeptemberhimnusz

Lombodon a rőt levélsebek 
szenvedélyt idéző fognyomok
és amíg a szomj a korty a nyáré 
a léha cseppek íze élvezet
serkenni a játszi édes szájon
jelet hagyni a borospoháron
a vér színe lenni 
meglátod én fogok

pókhálón a csepp csipkét vetett
gyöngyöt szórnak mind a záporok
szellőingek selyme még a nyáré

a napkorong se hitvány rézveret
fényleni a csillag ékkövében
áradni át s túl az őszi léten
az ég kékje lenni
meglátod én fogok

almáskert ha kínál kebleket
még a szende pírba kóstolok
s míg a dal s a csók íze a nyáré
s ölelkezni hívnak énekek
bő szüretnek ízével a számban
űzzön akár kétségbe a lázam
magam a vágy lenni
meglátod én fogok!

Dicső Zsolt: tíz kisfröccs

Szekszárdi Szüreti Napok – irodalmi melléklet Tanévnyitó az egyetemi karon

Vasárnap ünnepélyes kere-
tek között nyitották meg a 
2016/2017-es tanévet Szek-
szárdon, a Pécsi Tudomány-
egyetem Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidék-
fejlesztési Karán.

Azzal, hogy egyetemi polgárok 
lettek, egy új korszak kezdődik 
az életükben – hívta fel a fi-
gyelmet ünnepi beszédében dr. 
Horváth Béla dékán. Hozzátet-
te: gyakran hallani a kifejezést, 
„tudásalapú társadalom” – az 
egyetem erre készíti fel hallga-
tóit. Aki tudással rendelkezik, 
az könnyebben boldogul – fűz-
te hozzá.

Dr. Horváth Béla megemlítet-
te, az egyetemi karon el indult 

a szőlész-borász szakképzés, jö-
vőre pedig minden remény sze-
rint a gépészmérnöki képzés is.

Ács Rezső polgármestere azt 
mondta: biztos benne, hogy jól 
döntöttek azzal, hogy Szekszár-
dot és a PTE KPVK-t válasz-
tották felsőfokú tanulmányaik 
helyéül. Itt ugyanis olyan szak-
mákat sajátíthatnak el, melyek 
egyre inkább felértékelődnek – 
tette hozzá. Az új szakok beve-
zetésére utalva elmondta, hogy 
a fejlesztések Szekszárdot és a 
PTE-t egyaránt erősítik.

Az ünnepség a hallgatók ün-
nepélyes fogadalomtételével 
zárult, akiket a dékán és a pol-
gármester egyetemi és tisztelet-
beli szekszárdi polgárrá foga-
dott.  Forrás: kadarka.net

Lessing-darabbal indul
a német színház új évada

Lessing: Bölcs Náthán című 
drámai költeményének 
színpadra állításával kezdő-
dik ünnepélyesen az évad a 
jelentős felújításon átesett 
szekszárdi Magyarországi 
Német Színházban (DBU).

A német klasszikus művet, 
amelynek bemutatója szep-
tember 21-én lesz, Nemanja 
Petronje rendezésében láthat-
ja a közönség. A szerb rende-
ző ez év januárban Strindberg: 
Júlia kisasszony című művével 
mutatkozott be a DBU-ban.

A darabot – amely egyfaj-
ta „tolerancia melletti védő-
beszéd” – azért választotta a 
színház az évadnyitóra, mert 
máig sem vesztett aktuali-
tásából, és 1994-ben ezzel a 
drámával nyílt meg Szekszár-
don Magyarország első német 
nyelvű kőszínháza – mondta 
Frank Ildikó, a társulat igaz-
gatója az MTI-nek.

Náthán szerepét Alexander 
Beisel, Szaladint Kilian Klap-
per alakítja a szeptemberi 
évadnyitón, amelyre a tervek 
szerint meghívják az 1994-es 

előadás művészeit: a darabot 
rendező Frigyesi Andrást, és a 
főszereplőket, Mécs Károlyt és 
Helmut Bernhofent.

A DBU az évadban mintegy 
60 előadást tart majd: készül 
egy iskolákban is előadha-
tó Odüsszeia-adaptáció, 
színpadra állítják a Diótörő 
meséjét, illetve felújítják az 
„Emil és a detektívek” című 
előadást. Műsoron marad 
többek közt a 39 lépcsőfok 
című bűnügyi színjáték, a Jú-
lia kisasszony és a Bányavirág 
című dráma is.

A színház épülete az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma 
és a Magyarországi Németek 
Önkormányzatának támo-
gatásával egy nagyobb fel-
újításon esett át. Szigetelték 
és kifestették a szecessziós 
stílusú épületet, kicserélték 
a nyílászárókat, felújították a 
színháztermet, és korszerűbb 
lett a színpad hang- és fény-
technikája is. A német nyel-
vű előadásokat változatlanul 
magyar felirattal láthatják a 
nézők.

 (MTI)
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Őszi akció!
Ablaktörlő! Akkumulátor

ingyenes átvizsgálást vállalunk!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06–20/9920–821, 06–74/410–638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(01699)

Június 20-tól új nyitvatartási idő:
Hétfő – péntek: 07:30 – 16:30 óráig

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Elek László
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 
(Spirit Egészség Centrum)

Rendelési idő:
hétfő, szerda: 14:30 órától

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7.
Rendelési idő: kedd, csütörtök 16:00 – 18:00

Nincs várakozási idő!
Előjegyzés: +36-30/234-2572

(01702)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Székelyföldi képeivel is „gyógyít” az erdélyi orvos
Alig létezik ország, ahol ne ké-
szített volna fotót dr. Fodor Ist-
ván. A Csíkszeredán élő, ízig-vé-
rig székely fül-orr-gégész 
főorvos még általános iskolás 
diákként döntötte el, hogy be-
lemerül a fotózás rejtelmeibe 
és kereset kiegészítésként nya-
kába veszi masináját.

Az azóta már nem „kattintott 
kőkorszaki”, Zenit márkájú szov-
jet géppel felszerelkezett doktor 
és művész három-négy éve 
csak azért járt-kelt a Gyimes-
ben, hogy szabadidejében meg-
örökítse annak négy évszakát. 
Kasó Zoltán, a Garay gimná-
zium tanára – aki szintén nagy 
rajongója e műfajnak – 2015 
nyarán futott össze Fodorral 
Csíkszeredán, majd Pécsett. Az 
orvos abban az esztendőben lett 
igazán közismert fotós szűkebb 
pátriájában. Csíkszentmárton-
ban, Tusnádfürdőn, Kézdivá-
sárhelyen, Marosvásárhelyen is 

kiállított már, hogy a 2014 ok-
tóberében a kolozsvári Magyar 
Színházban megnyílt tárlatáról 
se feledkezzünk el. Aztán persze 
Anglia, Svédország, Toronto, 
vagy New York – ezek a székely 
világon kívüli, „kevésbé ismert” 
vidékek is kíváncsiak voltak már 
munkásságára...

A fotós járt már Nepálban és 
Tibetben, Izlandon pedig kö-
zel 1500 felvételt készített. Fo-
dor doktor rendelési körzetébe 

Csíkszeredán túl Gyergyószár-
hegy, vagy a gyermekkórusáról 
ismert Szentegyháza is beletar-
tozik. Pár éve szomszédja, Ele-
kes Sándor vásárolt egy kisebb 
repülőgépet – azóta levegőből 
megörökítheti a páratlan szé-
kelyföldi látványt.

A művész személyesen nem 
lehetett jelen hétfőn, a Várme-
gyeházán „Székelyföld madár-
távlatból” című kiállítása meg-
nyitóján, ahol Kasó Zoltán és a 

„Csíkországból” származó szek-
szárdi képviselő, Ferencz Zoltán 
helyezte Székelyföld hangulatát 
az érdeklődők látóterébe. A kép-
viselő szerint ezek a fotók nem 
térképszerűek: nagyon is élnek. 
Látványuk lelki felüdülést nyújt, 
hiszen „alig létezik ország a vi-
lágon a Kárpátok által ölelt ma-
gyar vidéken kívül, amely szebb 
lehetne” – tette hozzá. Amint 
fogalmazott: Fodor István mű-
vei előbbre vihetik a székelység 
autonómiájának ügyét is.

„Már a ’80-as évek végén be-
leszerettem Székelyföldbe, ami-
kor arra vetett a sors” – szólt első 
ottani élményeiről Kasó Zoltán, 
aki úgy látja: sajnálatos módon a 
„globalizmus úthengere” ugyan 
az erdélyi tájakat is elérte már, 
mégis „van még mit ellesni az 
ott rejtőző értékekből.”

A kiállítás október 7-ig, a 
Vármegyeháza nyitva tartási 
rendjében látogatható.

 Gy. L.

Asztrofotók és gömbpanoráma
Száz kép mutatja be a Ba-
bits Mihály Kulturális Köz-
pontban Retkes Tamás fotós 
elmúlt 10 évét. Témája az 
egész világ, abból is legin-
kább szűkebb környezetünk 
természeti csodái. A kiállítás 
anyagát összesen 167 ezer 
képből válogatta ki.

„Nagyrészt természetfotókat 
hoztam” – utal a kiállítás ural-
kodó képeire Retkes Tamás. 
„Véletlenül sikerült így, ez áll 
közel a szívemhez.” A termé-
szetfotókon belül is van kedven-
ce az alkotónak: „a csillagjárós 
képeket nagyon szeretem.” Az 
asztrofotók különleges, gömb-
panorámás változatát láthatja a 
közönség a tárlaton.

A természetefotókon túl a kiál-
lításon többek között a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum egy egé-
szen egyedi lenyomatát is meg-
tekinthetik az érdeklődők. Nem 
véletlen ez, hiszen az alkotó, Ret-

kes Tamás éppen tíz esztendeje 
dolgozik a múzeum fotósaként. 
Éppen ezért a „10 év” című kiál-
lítást Ódor János ajánlotta az ér-
deklődők figyelmébe szeptember 
8-án. „Tamás játszik a térrel, az 
idővel és a mélységélességgel” – 
mondta a megnyitón a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum igazgatója.

A leletanyagokon túl, a ren-
dezvényeket is Retkes Tamás 
fotózza a múzumban, amelynek 
csapata nagyon aktív, elhivatott, s 
mindezt számtalan eredmény, si-

ker mutatja. Ezek egyike Retkes 
Tamás fotókiállítása, amelynek 
megnyitóján – ahol a Komjáthy 
fivérek is közreműködtek – töb-
bek között a múzeum munka-
társai is ott voltak. A tárlat nem 
csupán a képek témája miatt kü-
lönleges hangulatú: a fotók egy 
részét fatuskókra felállított ajtó-
kon láthatják az érdeklődők.

A kiállítás szeptember 30-ig 
tekinthető meg a Babits Mihály 
Kulturális Központ Bakta Galé-
riájában.  -wj-

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A legszebb birtok
A szekszárdi Mészáros Borház 
nyerte a „Bor és Piac” maga-
zin által meghirdetett Magyar-
ország Legszebb Szőlőbirtoka 
versenyt. Az internetezők július 
25-ig szavazhattak összesen 110 
magyarországi szőlőbirtokra. A 
tízes döntőbe került  birtokokra 
a magazin zsűrije személyesen 
is ellátogatott. SZV

Közreműködők
A Szekszárd Város Napján fellé-
pett szekszárdi kötődésű előadók 
közül, az augusztus 4-én megje-
lent írásunkból kimaradt a Mül-
ler Beátával és a Color Quarttel 
fellépő Horváth Evelin neve. S 
hogy a felsorolás teljes legyen: 
a közönség hallhatta Matók 
Ákost és Matók Pétert, Juhász 
Bencét, a Szekszárdi Muslinca 
Bordalkórust, és láthatta a PTE 
IGY Gyakorló iskola és a Bartina 
táncosait is.   SZV
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Szeptember 11-ei rejtvényünk megfejtése: Czuczor Gergely, Botond.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szinger Ferencné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 22-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Hálaadás a kincsekért
„Áldjad, lelkem, az Urat, és 
egész bensőm dicsérje az ő 
szent nevét! 

Áldjad, lelkem, az Urat, és ne 
feledd, mennyi jót tett veled!” 
 (103. zsoltár 1-2.)

Megadatott a nyár során, 
hogy távoli tájakat is láthas-
sak. Gyülekezeti csoportunk-
kal, majd családom tagjaival 
megcsodálhattam néhány ne-
vezetes európai helyet. Már az 
utazás során kezdett körvo-
nalazódni bennem, de amikor 
újra itthoni utakon autóztam, 
megszületett az egyszerű fel-
ismerés: milyen különleges 
ajándék, hogy itt élhetünk! 
Van vizünk, művelhető föld-

jeink, változatos tájaink, eső 
a termésre és napfény melege 
mindnyájunkra. Különleges a 
mi Európánk és benne kis ha-
zánk! Mindez itt volt körülöt-
tem eddig is, de talán el kellett 
utaznom, hogy visszatérve újra 
felfedezhessem. Lehetne persze 
mindezt természetesnek venni, 
de azt hiszem, sokkal jobb há-
lás szívvel csodálni.

Áldjad én lelkem az Urat, 
és ne feledd el, mennyi jót tett 
veled: mert láthatod a Bakony 
vadregényes völgyeit, a Bala-
ton-felvidék tanúhegyeit, azo-
kat a különös homokdűnéket 
a Kiskunságon, a Tisza-menti 
fákat, azt a kis dombot ott Pécs 
után, jobbra az úttól. Tamási 

előtt a gyulaji erdő titokzatos 
fákból alkotott erődfalát, a ka-
kasdi domb oldalán a legelő 
nyájat, a szálkai tó mellett őrt 
álló dombokon azt a különös, 
magányos fát, a gemenci gátol-
dalban a hirtelen előbukkanó 
fenséges szarvasbikát, a szur-
dikok falait, a nagy hárson 
nyüzsgő méheket itt, a fasor-
ban és tulipánokat a templom-
kertben... És kicsiket-nagyokat, 
ahogy keresik Isten most még 
hallható és hívogató szavát, 
Krisztusban felénk nyújtott 
igazságát és kegyelmét. Áldjad 
lelkem az Urat! 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Hangverseny a
református templom 

orgonájáért
Szeptember 25-én, vasárnap 
17 órától jótékony célú hang-
versenyre várják az érdeklő-
dőket a szekszárdi református 
templomba (Kálvin tér 16.).

Négy művész, Farkas Judit 
(ének), Farkas Katalin (hege-
dű), Fervágner Csaba (nagy-
bőgő) és Lozsányi Soma 
(orgona) szívén viseli a 230 
éves templom kétmanuálos 
Angster orgonájának állapo-
tát, ezért a hangverseny be-
vételével a hangszer felújítási 
munkálatait támogatják.

Műsoron: Vivaldi: Sposa 
son disprezzata; Gliére: Szvit 
hegedűre és nagybőgőre, Prel-
ude, Gavotte, Cradle song, In-
termezzo, Scherzo; Rossini: 
„Giusto ciel...”, Pamira áriája 
a Korintosz ostroma című 
operából; Bellini: „Eccomi 
in lieta vesta... Oh quante 
volte...” Giulietta áriája A 
Capulettek és a Montaguek 
című operából; Rheinber-
ger: Sechs Stücke hegedűre és 
orgonára Op. 150 – Ouver-
ture, Gigue, Pastorale, Téma 
és variációk; Bach: Erbarme 
dich, mein Gott 47. ária hege-
dűszólóval és basso continuo-
val a Máté passióból.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 18.
(vasárnap)

Szeptember 19.
(hétfő)

Szeptember 20.
(kedd)

Szeptember 21.
(szerda)

Szeptember 22.
(csütörtök)

Szeptember 23.
(péntek)

Szeptember 24.
(szombat)

zápor
max. 24o , min. 13o

zápor, elszórtan zivatarok
max. 21o , min. 14o

zápor, szeles nap
max. 20o , min. 13o

közepesen felhős, szeles nap
max. 21o , min. 10o

gyengén felhős
max. 21o , min. 8o

gyengén felhős
max. 20o , min. 7o

gyengén felhős
max. 20o , min. 7o

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 18. (vasárnap) – Diána
Diána: római eredetű; jelentése: ragyogó.

Szeptember 19. (hétfő) – Vilhelmina, Dorián
Vilhelmina: latin-német eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.
Dorián: angol eredetű; jelentése: dór férfi.

Szeptember 20. (kedd) – Friderika
Friderika: német eredetű; jelentése: béke + hatalom.

Szeptember 21. (szerda) – Máté, Mirella
Máté: héber eredetű; jelentése: Jahve ajándéka.
Mirella: olasz eredetű; jelentése: formás, tiszta.

Szeptember 22. (csütörtök) – Móric
Móric:  latin eredetű; jelentése: mór, szerecsen.

Szeptember 23. (péntek) – Tekla, Lina, Linett
Tekla: görög eredetű; jelentése: Isten dicsősége.
Lina: angol eredetű; jelentése: szép.
Linett: francia eredetű; jelentése: bálvány.

Szeptember 24. (szombat) – Gellért, Mercédesz
Gellért: német eredetű; jelentése: gerely + kemény.
Mercédesz: spanyol eredetű; jelentése: fogolykiváltó.

SZŐLŐ ÉS BOR
A MÚZEUMBAN

•  Hogyan került a szőlőfürt 
a római kori szarkofágra? 

•  Kinek ajánlotta Liszt  
Ferenc a szekszárdi bort? 

•  Ki írta a Háry János  
bordala című verset? 

•  Szőlőőrzés vagy próba-
házasság?

Rendhagyó tárlatvezetés 
a Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum vármegyeházi 
kiállításaiban, szeptember 
17-én és 18-án 15 órakor. 
Kedvezményes belépő: 300 
forint.

Öregdiákok: a szabadságharc évében érettségiztek
Őszes hajszálak, megviselt, 
mégis mosolygós arcok. 
Öregdiákok találkoztak a 
Garay János Gimnáziumban, 
szeptember második szom-
batján – érettségi vizsgájuk 
hatvanadik évfordulóján.

Nem akármilyen esztendőben 
tettek záróvizsgát, hiszen 1956-
ot írtunk akkor... Sokuknak egy 
életre megszabta a továbbta-
nulás lehetőségét, irányvonalát 
az érettségi után pár hónappal 
kitört szabadságharc. Közü-
lük néhányan – mint oly sok 
honfitársuk – Nyugat-Európát, 
vagy Amerikát választották új 
hazául az októberi események 
következtében. Akik később 
nem tértek haza, azok is lega-
lább évente egyszer hazaláto-
gatnak Szekszárdra és környé-
kére. Mintegy húszan jöttek el 
e különleges találkozóra. Az idő 
nagy úr, hetvenen felül...

„Sziasztok, Andróczki Lenke 
vagyok! Megismertek?” „Kinek 
az osztályába járt a Dömötör 
Zsolt?” – záporoztak a kérdések 
a régi alma mater dísztermében. 
Az időről időre hazatérők cso-
portjába tartozik Müller Éva is, 
akit arról faggattam, mennyiben 
tért el az ötvenes évek diákéle-

te a maitól. „Nekünk szép volt, 
mert jó társaságban lehettünk” 
– ecsetelte az emlékeit Éva néni, 
hozzátéve: akadtak persze szi-
gorú tanárok, ám az érdekesebb 
tanórákon társaival úgysem kö-
vettek el semmiféle diákcsínyt. 
„A Patakinénál nem volt mese: 
megcsináltunk mindent!” – me-
sélte a néhai földrajz tanárról, 
akinek férje, a tantárgyaiban ke-
vésbé szigorú – amúgy szintúgy 
földrajz-szakos – dr. Pataki Jó-
zsef volt akkoriban az igazgató. 
„Azokban a hetekben zárlatot 
rendeltek el, nem lehetett sokáig 
a munkahelyekre se bemenni” – 
emlegette fel Müller Éva már az 
őszi történéseket, aki a harcokat 

követően a pesti műegyetem 
esti tagozatán tanult két évet, 
majd Németországban telepe-
dett le. Ma is ott él családjával, 
ám gyakorta hazalátogat.

„Néhány hónappal az érettsé-
gi után, 1956. november 23-án 
léptük át a határt Jugoszlávia 
felé” – erről már a később az 
Egyesült Államokban és Svéd-
országban orvossá vált, s évente 
hazalátogató dr. Varga Zoltán 
szólt, aki néhány sztorit is elme-
sélt az iskolaévekből. „Egy alka-
lommal barackmagot dobtam 
az ablakból egy kerékpározó fo-
cista elé az útra, aki panaszt tett 
az igazgatónál, mondván: kővel 
és koksszal dobálják a diákok 

a munkába siető dolgozókat.” 
Az iskolát irányító Pataki tanár 
úrról rendkívüli tisztelettel és 
szeretettel beszélt a fertőző és 
trópusi betegségek specialistá-
jaként tevékenykedett orvos, hi-
szen neki köszönhetően járták 
be kerékpárral Magyarországot. 
„Volt, hogy egészen Aggtelekig, 
msákor Sopronig tekertünk 
vele” – ecsetelte dr. Varga Zol-
tán. „Te magyar vagy? Cluj nem 
magyar város. Kolozsvár az 
az!” – idézte fel az őt hazasze-
retetre nevelő igazgató szavait, 
midőn diákként román nevén 
akarta beazonosítani a kincses 
várost. Varga doktor ’56 végén 
először az arizónai egyetemen 
tanult ösztöndíjasként, majd a 
kaliforniai Stanfordon kezdte 
orvosi munkáját, végül – fele-
sége révén, aki szintén eljött a 
találkozóra – Svédországban 
telepedett le.

A különleges találkozóra a 
gimnázium mai diákjai verssel, 
tánccal készültek. Műsorukban 
a szép korú diákok „kétgene-
rációnyival ifjabb” társai arról 
szóltak: ma már a világ minden 
táján élnek garaysok, akik isko-
lájukra az állandóság szigete-
ként tekintenek.

 Gyimóthy L.
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Futsal: rajtol a bajnokság
Szombaton indul az NB I-es női 
futsal bajnokság. A nyitó kör-
ben az előző szezonban meg-
lepetésre bronzérmet szerzett 
szekszárdiak azt a Győrt fogad-
ják Tolnán, amely tavasszal el-
ütötte Micskó Márk edző csa-
patát a döntőbe jutástól.

Nagyon várják a rajtot Szek-
szárdon, Micskó Márk edző 
együttese a legutóbbi idényben 
megszerzett bronzéremmel 
magasra tette a lécet, amit nem 
is szeretnének leverni. Azért, 
hogy hasonlóan sikeres legyen 
az idény az immáron Szekszárdi 
FC néven szereplő klubnál, ala-
posan megerősítették a keretet.
Az előző idény legjobb edzőjé-
nek választott Micskó Márk a 
legutóbb a rivális Tolnát erősí-
tő Buchmüller Petrával, Fábián 

Rebekával és Megyes Ágnessel 
is számolhat. Ugyancsak a szek-
szárdiakat erősíti az Univerzum 
együttesétől igazolt Urbán Anett 
és Horváth Nóra, de a tavalyi 
keretet is sikerült együtt tartani, 
köztük maradt a 2015/2016-os 
idény legjobb kapusának meg-
választott Hargas Annamária is.

A szekszárdiak a felkészülés 
hajrájában Budapesten, a hato-
dik ELTE-BEAC Kupán léptek 
pakettre, ahol mindössze bün-
tetőkkel maradtak alul a Haj-
dúböszörménnyel szemben, így 
végül a harmadik helyen végez-
tek. A torna legjobb játékosá-
nak Horváth Katát választották. 
Micskó Márk csapata legutóbb a 
Göcsej gárdájával játszott edző-
meccset, amelyet helyenként jó 
játékkal, látványos gólokat sze-
rezve győzött le.  SZV

FOTÓ: SZEKSZÁRDI FC

Az összetartozást és a csapatszellemet erősítette az Sz+C Stúdió Kft. 
szombaton megtartott jó hangulatú, hagyományos Családi Napja. 
Amíg a gyerekek izgalmas játékokban vettek részt az animátorral, 
addig a felnőttek Fenyő Iván színművész előadását hallgatták (ké-
pünkön) a tudatos életről. Ezután tálalták a bográcsban főtt finom 
ebédet, amit a munkatársak 18 féle süteménye koronázott meg.

Láncfűrész 135
Könnyű és hatékony láncfűrész otthoni felhasználásra.
• 40,9 cm³; 1,5 kW
• 14”; 4,4 kg 

76 900 Ft
Fűkasza 525 RX
• 25,4 cm³; 1 kW
• 4,9 kg

114 900 FtLáncfűrész 545
Nagy igénybevételre tervezett 
láncfűrész építőipari szakembe-
rek és gazdálkodók számára.
• 50,1 cm³; 2,5 kW,
• 15”; 4,9 kg

154 900 Ft

(01700)

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

Az akció szeptember 19-től november 18-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

ŐSZI AKCIÓ

Első alkalommal, de hagyományteremtő 
céllal szervezte meg a Szekszárdi Sport-
központ NKft. a Szekszárdi Amatőr Te-
niszbajnokságot szeptember 10-én, 
szombaton.

Remek hangulatban telt az első amatőr te-
niszbajnokság, ahol ezúttal párosok csap-
hattak össze egymással. A 22 versenyző két 
csoportba osztva körmérkőzéseket játszott, 
amik kilenc nyert gémig tartottak, 8:8-as ál-
lás esetén pedig rövidítés (tiebreak) döntött 
– tudtuk meg Horváth Szabó Ferenctől, a 
verseny főszervezőjétől. 

A nevezésért cserébe pólót és egy finom 
pörköltet kaptak a játékosok, amivel pótól-
hatták az elveszett energiát, az első három 
helyezett teljesítményét pedig vándorkupá-
val és oklevéllel díjazták. 

A bajnokságot végül óriási csatában a 
Klopcsik Ferenc–Zircher Zoltán páros nyer-
te, második helyen a legfiatalabb duó, Szalai 
Marcell és Szalai Zsombor végzett. A dobo-
gó harmadik fokára pedig Tausz Ferenc és 
Gyarmati László teniszezték fel magukat.

A Sportközpont a nehézségeket leküzd-
ve júliusban tudta elindítani a szezont és 
megnyitni az öt salakos teniszpályát a Sport 
utcában. Minden jel arra utal, hogy nagy 
igény van ezek üzemeltetésére, mivel nap-
közben szinte folyamatos a játék a salakon.

Jelenleg vizsgálják annak a lehetőségét, 
hogy az ötből két pályát téliesítenek, sátrat 
húznak föléjük, így a hűvösebb hónapok-
ban is hódolhatnának szenvedélyüknek a 
játékosok. Valószínűleg néhány héten belül 
eldől, hogy ez megvalósul-e és ha igen, ak-
kor milyen formában.   - rp -

Sikeres nyitány
Győzelemmel kezdte a női Klubcsapatok 
Szuperligája (KSZL) 2016/17-es idényét 
a Szekszárd AC. Türei Ferenc vezetőedző 
együttese a hazai ranglista második és ne-
gyedik helyezettje, Lovas Petra és Madarász 
Dóra vezérletével simán 7:0-ra nyert a cseh 
Krumlov gárdája ellen. Jól mutatkozott be 
a szekszárdiak új thaiföldi légiósa, Khetk-
huan Tamolwan: a világranglista 153. he-
lyezettje két győzelmet jegyzett.

KSZL, 1. forduló: Szekszárd AC – TT 
Moravsky Krumlov (CZE) 7:0. Győztesek: 
Lovas 2, Madarász 2, Tamolwan 2 és a Ma-
darász–Lovas pár.

Madarász a legjobb
A városi sportcsarnok adott otthont az el-
múlt hétvégén a Szekszárd Kupa női rang-
lista versenynek. A felnőttek mezőnyében 
Pergel Szandra duplázni tudott: sem egyé-
niben, sem párosban a szekszárdi Madarász 
Dórával az oldalán nem talált legyőzőre. 
Egyéniben a Szekszárd AC játékosai közül 
Lovas Petra és Madarász is elődöntőbe ju-
tott, de előbbi Nagyváradi Mercédesztől, 
utóbbi a későbbi győztes Pergeltől szen-
vedett vereséget. Párosban az Imre Leila–
Khetkhuan Tamolwan szekszárdi duó az 
elődöntőig jutott, így végül harmadikként 
zárt. Az ifiknél az Orosz Sára-Korda Kitty 
duó bronzérmes lett. SZV

SPORTHÍREK
Kézilabda. Vereséggel kezdte 
az idényt a női NB I/B Nyu-
gati-csoportjában szereplő 
Szekszárdi FGKC. A címvédő 
Fekete Gólyák a Kozármis-
leny vendégeként maradtak 
alul 3 góllal (25-22). Tabajdi 
Ferenc vezetőedző formá-
lódó, fiatal együttese a 38. 
percben még három góllal 
vezetett, ám a hajrában a ki-
hagyott szekszárdi büntetők 
és ziccerek megbosszulták 
magukat. A Gólyáknál Nick 
8, míg Weigel és Tauker Erika 
5-5 gólig jutott.

Kosárlabda. Az elmúlt hétvé-
gén Debrecen adott otthont az 
U18-as korosztály B33-as Eu-
rópa-bajnokságának. A KSC 
Szekszárdot erősítő Gereben 
Líviával felálló magyar váloga-
tott egészen a döntőig mene-

telt – a csoportkörben Izraelt 
és Fehéroroszországot lépte le, 
a nyolc között Svájcot, az elő-
döntőben pedig az oroszokat 
intézte el –, ám ott egy ponttal 
alul maradt Franciaországgal 
szemben (10-11). A nagyszerű 
szereplés jutalma egy szépen 
csillogó Eb-ezüstérem.

Labdarúgás. Kis híján megle-
petést okozott a Magyar Kupa 
első körében a Szekszárdi 
UFC gárdája, amely a megyei 
„rivális” Paksi SE csapatát fo-
gadta szerdán. Az élvonalbeli 
atomvárosiak Kovács G. má-
sodik félidei találatával 1-0-ra 
győztek, igaz a végjátékban 
csak Székely kapus bravúrjai 
akadályozták meg, hogy az 
NB III-as bajnokság 12. he-
lyén álló UFC hosszabbításra 
mentse a találkozót.

FOTÓ: KISS ALBERT

Minőségi játék a teniszbajnokságonA TT íjászai a világbajnokságon
Az idei nyár a soproni HDH-
IAA 3D Íjász világbajnokság-
gal zárult a Tolnai Tájak Íjász 
Egyesület sportolói számára. 
Az íjász szervezet első alka-
lommal szervezett világbaj-
nokságot, melyen végül 16 
nemzet közel 400 versenyző-
je állt lőállásba.

A szekszárdi klub 10 sportolója 
már tavaly elkezdte a felkészü-
lést a világversenyre, soraikban 
már többszörös országos baj-
nokok, Európa- és világbajno-
ki dobogós helyezettek voltak. 
Az utolsó, a döntőkkel záruló 
versenynapot követően a TTÍE 
íjászainak sikerült az eddigi 
„egyenlegünket” növelni, már 
ami az érmeket illeti.

Egyéni kategóriákban a tíz 
szekszárdi sportoló hat érmet 
szerzett. A legjobban Kovács 
Gábor Zsigmond szerepelt, aki 
a veterán férfiak olimpiai osz-

tályában világbajnoki címet 
szerzett. A csigás íjjal verseny-
zők közül a kadet korú ifj. Szaka 
Gyula a dobogó második helyé-
re állhatott fel, míg Huszár-Há-
hner Erika (felnőtt), Kovács 
Adél (kadet), Szaka Zsombor 
(kadet) és Kerner Bálint (ifjúsá-
gi) bronzérmet szerzett.

Sajnos, a csapatversenyben nem 
sikerült hozni azt a pontszámot, 
amellyel a TTÍE csigás együttese 
kvalifikálhatta volna magát a hatos 
döntőbe. Teljesítményével a szek-
szárdi csapat a 9. helyen végzett.

További egyéni eredmények: 
Felnőtt vadászirányzékos csigás: 
8. Huszár Zoltán 8. hely; 10. 
Szaka Gyula, 18. Berényi Ba-
lázs. Felnőtt bare bow: 11. Pé-
terbencze István.

A 2016-os szezon hátralévő 
részében a TTÍE sportolói a 3D 
és Pályaíjász Országos Bajnok-
ságokra készülnek.  SZV
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ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptember 5-én tartotta 14–16  
óra között. Előzetes bejelentkezés 
alapján, telefon: +36-74/504-102.
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-án tartotta.
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 Gimnázi-
um és Informatikai Szakközép-
iskola (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
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. 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
Csütörtökönként 16–17 óráig. 
Jobbik Iroda, Dózsa Gy. u. 4.

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
Szeptember 18., vasárnap

15:00 –  A kis kedvencek titkos 

élete 3D

16:30 –  Bridget Jones babát vár

19:00 –   Bridget Jones babát vár

Szeptember 19., hétfő

16:30 –   Bridget Jones babát vár

19:00 –   Bridget Jones babát vár

Szeptember 20., kedd

16:30 –   Bridget Jones babát vár

19:00 –   Bridget Jones babát vár

Szeptember 21., szerda

16:30 –   Bridget Jones babát vár
19:00 –   Bridget Jones babát vár

Szeptember 22., csütörtök

16:30 –   Bridget Jones babát vár

19:00 –  Idegpálya

Szeptember 23., péntek

16:30 –   Bridget Jones babát vár

19:00 –  Idegpálya

Szeptember 24., szombat

16:30 –   Bridget Jones babát vár

19:00 –  Idegpálya

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete 

hív minden kedves érdeklődőt dr. Helf László tüdőgyógyász 
főorvos „Lehet-e a tüdő rossz (indulatú)?” című előadására.

Időpont: 2016. szeptember 19. (hétfő) 16:30 óra. 
Helyszín: Civil Információs Centrum

(7100 Szekszárd, Béla király tér 6.)
Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete az idei évben 
is megrendezi hagyományossá  

vált VÉRADÁS-át a Szüreti 
Napokhoz kapcsolódóan
2016. szeptember 17-én  
(szombat) 14:00 – 17:00

Helye:  Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezet Székháza

 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
Minden vértadó egy pohár  

bort kap!

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 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.: 74/412-765.

FELHÍVÁS
Az Állampolgári Részvétel Hete szervezői felhívják a civil szervezetek és intézmények figyelmét a 

2016. szeptember 27–28. között a Szent István téren megrendezendő eseményre, 
melyre várják a szervezetek, intézmények jelentkezését, akik kitelepülhetnek, bemutatkozhatnak, 

felléphetnek, illetve önálló programelemmel is készülhetnek.
További információ kérhető: Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referensétől,

telefonon: +36–30/632–3266; +36–74/504–119 vagy személyesen a Polgármesteri Hivatalban.
Jelentkezni lehet szeptember 19-ig (12:00 óráig) 

a Szekszárdi Civil Kerekasztal titkáránál Gaálné Hoffercsik Dóránál
telefonon: +36–74/511–721, mentalmuhely@gmail.com e-mail címen vagy személyesen: 

a Mentálhigiénés Műhely irodájában a Babits Mihály Kulturális Központban.

SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK – 2016. SZEPTEMBER 15–18.
ÁLLANDÓ PROGRAMOK:
• Borudvar – Béla király tér
• Ízek utcája – Béla király tér 
•  Játszópark – Prométheusz park, 

Korzó Áruház parkoló
•  Ipar-, és népművészeti kirakodó-

vásár, helyi termék vásár – Garay 
tér, Szent István tér, Augusz I. u.

KIÁLLÍTÁSOK:
•  Tolna Megyei Autentikus Kor-

társ Népművészeti Triennálé 
kiállítás – Művészetek Háza

•  „Tíz év” Retkes Tamás a Szek-
szárdi Fotóklub tagjának fotó-
kiállítása – Babits Mihály Kul-
turális Központ, Bakta galéria

•  A Bonyhádi Képzőművészeti Kör 
kiállítása – Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Márványterem

•  Szatmári Juhos László szobrász-
művész „Bor-mámor” grafikai 
mappájának alkotásaiból ké-
szült reprodukciók kiállítása 
– Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Fiatalok utcája

•  Szatmári Juhos László szob-
rászművész „Van képem hozzá” 
című kiállítás – Babits Mihály 
Kulturális Központ, Mozi előtere

•  Butsányi Endre olaj pasztell és 
festmény kiállítása – Belvárosi Ká-
véház – Szekszárd, Garay tér 18.

•  „Szüreti hangulatban” kiállítás 
Törő György fafaragó népi ipar-
művész és Törő Ani tűzzománc 
munkáiból – 11:50 Belvárosi Plé-
bánia Közösségi Ház

•  SZEKSZÁRDI SZÍNHELYEK 
„Találkozunk a zöld tízesnél” – 
Forrai Ferenc kiállítása – Bor-
múzeum Szekszárd – Fürdőház 
utca 14.

•  Székelyföld madártávlatból – fo-
tókiállítás dr. Fodor István mun-
káiból – Vármegyeháza előcsar-
nok – Szekszárd, Béla király tér 1.

SZEPTEMBER 17., SZOMBAT
• 10:00 – 18:00 – Bartha Kata 
Molyoldája kreatív kézműves 
műhely – Vármegyeháza kert
• 10:00 – 20:00 – Kádár Ferkó Fo-
tószínháza – vásári fotózás – Béla 
király tér
• 10:00 – 16:00 – Paprika Jancsi 
csúzlizdája – Béla király tér, Or-
szágzászló
• 10:00 – Harcművészeti bemuta-
tók – Béla király téri színpad
(Leung Ting Wing Tsun Egyesü-
let, Alisca Taekwondo Klub, Kaze 
Shinkendo Dojo Japán Szamuráj 
Kardművészek)
• 11:00 – Bartha Tóni Bábszínhá-
za Paprika Jancsi – Béla király téri 
színpad
• 11:00 – Szalóki Ági: Körforgás 
– gyermek koncert. Jegyár: 1800, 
2000, 2200 Ft. – Babits Mihály 
Kulturális Központ, Színházterem
• 11:00 – I. Kortárs Népművészeti 
Triennálé megnyitó – Művészetek 
Háza
• 13:00 – Szüreti Nemzetiségi 
Kórustalálkozó – Vármegyeháza 
udvara
• 13:00 – Bemutatkoznak a Szek-
szárdi Járás települései – Béla ki-
rály téri színpad
• 14:00 – Véradás – Magyar Vö-
röskereszt Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
• 15:00 – Szüreti felvonulás – 
Béla király tér, Bezerédj utca, 
Széchenyi utca 
• 16:00 – Borrendi avató – Béla 
király téri színpad

• 17:00 – „Must jön a java” – Fol-
klórműsor. Benne a „A Szüret 
táncos párja” választás. – Béla 
király téri színpad
• 18:00 – Háy Come Beck-Háy 
János és Beck Zoltán közös estje 
– Vármegyeháza udvara
• 19:30 – Fűszeres Trió koncert 
– Vármegyeháza udvara
• 20:30 – Csurgó zenekar koncert 
– Béla király téri színpad
• 21:00 – 30Y koncert – Szent Ist-
ván téri nagyszínpad
• 22:30 – ByeAlex és a Slepp kon-
cert – Béla király téri színpad
• 00:30 – Ferenczi György és a 
Rackajam koncert – Béla király 
téri színpad

SZEPTEMBER 18., VASÁRNAP
• 10:00 – 18:00 – Bartha Kata 
Molyoldája – kreatív kézműves 
műhely – Vármegyeháza kert
• 10:00 – 16:00 – Paprika Jancsi 
csúzlizdája – Béla király tér, Or-
szágzászló
• 10:00 – Tücsök Zenés Színpad 
gyermek műsora – Béla király téri 
színpad
• 11:00 – Mozgásművészeti be-
mutatók – Béla király téri színpad
(Szekszárdi Mozgásművészeti 
Stúdió, PTE IGY Gyakorló Isko-
la Táncművészeti Tagozat, FITT 
Fittness, Mozduljunk Együtt 
Szekszárdért Egyesület, Iberi-
can Táncegyesület, Paksi Csil-
lagshow Táncegyesület, Szöcske 
Akrobatikus R'N'R, Gemenc 
TáncSport Egyesület)
• 14:00 – Bartha Tóni Bábszínhá-
za Paprika Jancsi visszatér – Béla 
király téri színpad

• 15:30 – Junior Stars Big Band 
koncert – Béla király téri színpad
• 17:00 – Zsikó Zoltán és Zeneka-
ra koncert – Béla király tér
• 18:00 – PAD Irodalmi és Művé-
szeti folyóirat lapszámbemutatója  
– Vármegyeháza, Pollack Kávézó
• 18:30 – Hooligans 20 éves jubi-
leumi koncert – Szent István téri 
nagyszínpad
• 19:00 – Rudán Joe akusztik – 
Béla király téri színpad

Az országos fogyasztóvédelmi 
rendezvénysorozat keretében a 
fesztiválon részt vesz és kiállít 
a Magyar Energetikai- és Köz-
mű-szabályozási Hivatal.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának rendezvé-
nye. Rendező: Babits Mihály 
Kulturális Központ (www.szek-
szardagora.hu, www.szekszar-
diszuretinapok.hu). Társrendező: 
Szekszárd Borvidék Nonprofit 
Kft. (www.szekszardiborvidek.
eu, www.szekszardibor.com).

Információ:
Babits Mihály Kulturális Központ
7100 Szekszárd, Szent István tér 
10. • Telefon: +36–74/529–610, 
Fax: +36–74/529–615
E-mail: info@szekszardagora.hu
www.szekszardiszuretinapok.hu, 
www.szekszardagora.hu

Jegyek vásárolhatók a Babits 
Mihály Kulturális Központ jegy-
pénztárában, valamint a ticket-
portal.hu oldalon.
Jegypénztári nyitva tartás: hétfő–
vasárnap 14:00–20:00

Szekszárd Megyei Jogú Város, Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda – ORSZÁGOS NÉPSZAVAZÁS 2016 
____________________________________________________________________________________________________________________

KÖZLEMÉNY: országos népszavazás kitűzéséről, a szavazás helyéről, idejéről és módjáról, valamint a helyi választási szervekről
A Választási Iroda tájékoztatja a 
választópolgárokat, hogy Magyar-
ország köztársasági elnöke országos 
népszavazást tűzött ki. A népszava-
zásra feltett kérdés:

„Akarja-e, hogy az Európai Unió 
az Országgyűlés hozzájárulása 
nélkül is előírhassa nem magyar 
állampolgárok Magyarországra 
történő kötelező betelepítését?”
A szavazás napja: 
2016. október 2., vasárnap.
A szavazás 06:00-tól 19:00-ig 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 átjelentkezés-
sel, külföldön Magyarország kül-
képviseletein adhatja le szavazatát.

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

Részletes tájékoztatásért látogassa 
meg a valasztas.hu weboldalt, vagy 
forduljon a polgármesteri hivatal-
ban 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

Meghívó Léleképítőre
Előadó: Bükki 
füves Gyuri bácsi
Helyszín: 7100 
Szekszárd, Szent 
István tér 10.

(Babits Mihály Kulturális Központ)
Időpont: 2016. szeptember 26., 
hétfő 17:00 óra

Minden érdeklődőt szeretettel hív 
és vár dr. Tóth Csaba Attila.
Info: +36–30/9319–428
A rendezvény társszervezője a Tol-
na Megyei Felnőtt Diabetesesek 
Egyesülete.
BELÉPÉS DÍJTALAN

Az előadást élőben közvetítjük itt:
http://www.tolna.net/~farkasj65/lelekepito/index.htm
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(01704)

www.tolmacsszolgalat-tolna.hu • www.sinosz.hu
7100 Szekszárd, Táncsics u. 1/b.

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

(01689)

(01692)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(01696)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01693)

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


