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Hagyomány, bor, kultúra
→ 4–6. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Közvilágítás
A Mérey Mihály infrastruktú-
ra-fejlesztési program része-
ként, mintegy 350 millió fo-
rintból újult meg teljesen a 
Sárköz utca 3 kilométeres sza-
kasza. Az új aszfaltburkolat 
mellett a közvilágítást is kiépí-
tik a belterület határáig.
 → 3. oldal

Világbajnokok
A tavalyi ezüstérem után ezút-
tal világbajnoki címet szerzett 
a Szekszárdi KKSE kajakpá-
rosa: Nagy Viktória és Korsós 
Zsófia az elmúlt hétvégén, Né-
metországban rendezett ma-
ratoni vb 18 km-es számában 
nem talált legyőzőre.
 → 13. oldal

NÉPSZAVAZÁS
OKTÓBER 2.
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Közvilágítást is kap a felújított Sárköz utca
Noha a közvilágítás kiépítése még zajlik, 
a Mérey Mihály infrastruktúra fejlesztő 
program keretében megújult Sárköz ut-
cát már hetek óta megelégedéssel hasz-
nálják a szekszárdiak.

A kedden, a helyszínen tartott tájékozta-
tóján Ács Rezső polgármester felhívta a 
figyelmet: komplex fejlesztésekben gondol-
kodik a város, s ezt mi sem bizonyítja job-
ban, mint hogy a most felújított Sárköz utca 
mellé közvilágítás is épül. A Csatári utca és 
a Baranya-völgyi buszforduló közötti, mint-
egy három kilométer hosszú útszakasz re-
konstrukciója kiváló minőségben készült el 
– hangsúlyozta a város első embere. Az asz-
faltburkolat cseréje mellett az útszakaszon 
található buszmegállókat is felújították.

A fejlesztés közvetlenül mintegy száz 
családot, a környék tanyatulajdonosaival 
együtt viszont már körülbelül ezer szek-
szárdit érint. – Jól tudjuk, hogy a megye-
székhely nemcsak a belvárosból áll, a kül-
területeken is élnek szekszárdiak – mondta 
a polgármester, amikor arról számolt be, 
hogy a 350 millió forintból megvalósult út-
felújítás mellett a belterületi határig kiépítik 
a közvilágítást is. A munkákkal várhatóan 

október közepéig elkészülnek. Ács Rezső 
arról is szólt, hogy az útfelújítás jóval a ke-
retszerződésben megszabott 2017 áprilisi 
határidő előtt elkészült, így már a szüreti 
időszakban megkönnyíti a gazdák életét. 
Arra kérte ugyanakkor a városlakókat, hogy 
a felújított útszakaszt – mint minden elké-
szült új beruházást – úgy használják, hogy 
az még sokáig betölthesse funkcióját.

A Modern Városok Program egyik ele-
meként, a Mérey Mihály infrastruktú-
ra-fejlesztési programra három milliárd 
forintot biztosított a kormány. Ebből az 
önkormányzat a város több pontján való-
sít(ott) meg beruházásokat. A „csomag” 
része a Sárköz – és az ugyancsak elkészült 
Csengey Dénes – utca mellett a Parász-
ta-patak mederrendezése és a Bartina utca 
felújítása is, amelyek szintén átadás előtt 
állnak. A Mérey program legnagyobb téte-
lét, 1.2 milliárd forintot a 10 kilométernyi 
betonvápás vízelvezető megépítése jelenti, 
mely a borvidék számos pontját érinti.

A keddi tájékoztatón elhangzott az 
is, hogy a Bor utcában is megkezdődött 
a munka. A szennyvíz- és a csapadék-
víz-hálózat kiépítését követően, még az 
ősszel elindul az útépítés is – az Eszter-
bauer borászattól egészen a siófoki kör-
forgalomig több, mint három kilométer 
hosszban kap szilárd burkolatot az utca. 
A kivitelezés során tapasztalható kelle-
metlenségekért az arra közlekedők türel-
mét és megértését kéri az önkormányzat. 
A Bor utcai beruházás értéke eléri a 900 
millió forintot.
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Megnyílt a fedett: nem csak úszni, szaunázni is lehet 
Szeptember 19-től ismét 
várja az úszni vágyókat az 
ideiglenes fedett uszoda az 
élményfürdő területén.

A Garay János Általános Iskola 
diákjai tempóztak éppen a me-
dencében, amikor Csillag Ba-
lázs, az üzemeltető Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. ügyvezetője 
tartott tájékoztatót a nyitásról. 
A már bizonyított technoló-
giát alkalmazva, az építkezést 
időben elkezdve – ezért kellett 
a strandot szeptember elsejével 
bezárni – az idén zökkenőmen-
tes volt az üzembe helyezés, az 
ígért időpontra megnyithatták 
a sátrat.

A tapasztalatok és visszajelzé-
sek alapján néhány változtatást 
azért eszközöltek: a 25 méte-
res, 8 sávos medencét nagyobb 
sátorral fedték le, így annak 
partján egy kis pihenő részt is 
kialakíthattak, ahol a különbö-

ző sportágak képviselői a száraz-
földi bemelegítő gyakorlatokat 
el tudják végezni. A sátor alatt 
található öltőző és mosdó-kon-
ténereket külön-külön helyezték 
el. A legfontosabb változás talán, 
hogy a sátor megközelítése az él-

ményfürdő főbejáratán keresz-
tül történik. Idén a főépületben 
található szauna is üzemel majd, 
amely hétköznap 16:00 és 20:00, 
hétvégén 14:00 és 20:00 óra kö-
zött, kibővített pihenő térrel 
várja a vendégeket.

Csillag Balázs hozzátette: az 
ideiglenes fedett uszodában – 
amely hétköznap 6:00 és 17:00, 
hétvégén 7:30 és 17:00 óra kö-
zött tart nyitva a nagyközönség 
előtt – a város és a környék is-
koláinak mintegy hatszáz di-
áknak tartanak úszásoktatást 
testnevelés órák keretében. 
A medence 17:00 óra után a 
versenysport (úszás, vízilabda, 
triatlon) igényeit szolgálja ki. A 
kisgyerekek úszásoktatását az 
október nyitó főiskolai uszo-
dában tartják majd.

A belépőjegyek árai nem vál-
toztak – a szauna külön és kom-
binált tikettel is látogatható lesz 
–, a nyitva tartásról és a szolgál-
tatásokról minden információ 
megtalálható a www.szekszar-
disport.hu oldalon. A sátor fe-
désű uszoda 2017. május 12-ig 
üzemel majd, egy héttel később 
ugyanis már nyit a strandfürdő.  
 - fl -
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Elindult a harmadik kor egyeteme 2. szemesztere
Dr. Haag Éva alpolgármester 
hétfői előadásával kezdetét 
vette a Szekszárdi Harmadik 
Kor Egyeteme második sze-
mesztere, a PTE Kultúratudo-
mányi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Karán.

Dr. Horváth Béla dékán az „év-
nyitón” elmondta: a Szekszár-
di Harmadik Kor Egyetemé-
nek második szemeszterének 
előadásait a nagy érdeklődés-
re való tekintettel az egyetemi 
kampusz aulájában tartják 
meg. A rendezvény sikerét az 
is bizonyítja, hogy Pakson is 
indítanak hasonló előadásso-
rozatot. A dékán hozzátette: 
a Szekszárdi Harmadik Kor 
Egyeteme azért is fontos, mert 
frissíti a szellemet, ami viszont 
javítja az immunrendszer mű-
ködését és ezáltal növeli az 
emberi szervezet ellenálló ké-
pességét.

Dr. Haag Éva alpolgármester 
elmondta, hogy a PTE-KPVK 
és a szekszárdi önkormányzat 
által közösen rendezett előadás-
sorozat sikere mindenkit meg-
lepett: tavaly 234-en vettek részt 
az első szemeszter programjain. 
Úgy fogalmazott: örül, hogy a 
nyugdíjaskorúak számára ilyen 
fontos a részvétel, ráadásul az 
idősebb korosztály számára az 

előadások remek alkalmat kí-
nálnak a találkozásra.

Dr. habil Kurucz Rózsa Csc 
főiskolai tanár, oktatási dé-
kán-helyettes arról szólt, hogy 
a második szemeszter témái 
felölelik a múltat, a jelent és a 
jövőt. Az előadásokon foglal-
koznak majd művelődés- és 
helytörténettel, orvos- és mé-
diatudománnyal. Az idén pedig 

már nem csak az egyetem ok-
tatói tartanak előadásokat, de 
a városban élő, ahhoz kötődő, 
különböző területeken tevé-
kenykedő szakemberek is.

A szemeszter-nyitó előadást 
dr. Haag Éva tartotta „Múlt nyo-
mán, a jövő útjain – Szekszárd a 
modern város” címmel. Az al-
polgármester a régmúlt néhány 
fontosabb évszáma felelevení-
tését követően a város jelene és 
jövője szempontjából meghatá-
rozó történéseket, megvalósult, 
vagy tervezett beruházásokat, 
fejlesztéseket szedte csokorba, 
és tárta a hallgatóság elé.

Szekszárdi Harmadik Kor 
Egyeteme következő előadását, 
október 3-án 15:00 órától prof. 
dr. Kéri Katalin PhD nevelés-
történész, egyetemi tanár tartja 
„Leánynevelés és női művelő-
dés az újkori Magyarországon” 
címmel.

 Forrás: kadarka.net
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

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

A CabTec szekszárdi üzemében 
tett gyárlátogatást a közelmúlt-
ban Ács Rezső polgármester. A 
vizit célja a 2016-os fejlesztések 
megtekintése és az elmúlt időszak 
értékelése volt, de a 2017-re terve-
zett bővítésekről, fejlesztésekről is 
tárgyalt Török Csaba cégvezetővel 
és menedzsmentjével. 

A szekszárdi gyár idén 600 ezer 
euró értékben fejlesztett: négy 

KOMAX gépet vásároltak, illet-
ve további 400 ezer eurót fektet-
tek egyéb gépek beszerzésébe, és 
további beruházásokat hajtanak 
végre még idén.

A megbeszélés során szó esett 
az együttműködésről a szakképzés 
terén és a diákok gyárlátogatási 
programjáról. Ács Rezső emellett 
maga is kipróbált egy új KOMAX 
krimpelő automata gépet.

Polgármesteri vizit a CabTec-nélKerékpárra pattantak
Az Európai Mobilitási Hét 
programjaként, a csütörtöki 
Autómentes napon kerékpá-
ros túrát szervezett Szekszár-
don – immár nyolcadszor – a 
Zöldtárs Alapítvány. A Garay 
térről induló, hosszabb-rövi-
debb távot (20-42 km) telje-
sítő bringásokat Baka György 
elnök és Ács Rezső köszön-
tötte.

A polgármester arra kérte a 
zömmel gyermekkorú résztve-
vőket, hogy bíztassák osztály-
társaikat és barátaikat, hogy 

minél többen pattanjanak nye-
regbe, hiszen az önkormányzat 
a következő években több ke-
rékpárutat is épít, így biztosítva 
az iskolába és munkába járást 
két keréken. A „menet” rendőri 
felvezetéssel indult Bátaszék 
irányába, Ács Rezső a szőlő-
hegyi körforgalomig kísérte a 
túrázókat.

A szervezők versenyt írtak ki: 
a legtöbb bringást mozgósító 
iskolai osztály egy vándorser-
leget őrizhet. Tavaly a Gyakorló 
iskola 4. A osztálya volt a legak-
tívabb.   SZV

FOTÓ: SZV
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Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Rekordok dőltek az idei Szekszárdi Szüreti Napokon
Hagyomány, bor, kultúra. 
Talán így foglalható össze 
legtömörebben, miről is szól 
a Szekszárdi Szüreti Napok. 
Az időjárás kegyeibe fogadta 
az idén 64 programot – köz-
tük nagykoncerteket, kiál-
lításokat – kínáló fesztivált, 
amelynek így sikerült még a 
tavalyi látogatócsúcsot is túl-
szárnyalnia.

Az idén valamivel több, mint 
60 ezren vettek részt szeptem-
ber 15. és 18. között megrende-
zett fesztiválon – mondta el Ács 
Rezső. Szekszárd polgármestere 
szerint nem csak pénteken és 
szombaton, de már csütörtökön 
és még vasárnap is rengeteg ér-
deklődő látogatott el a progra-
mokra és persze a Borudvarba. 
Ezzel egyúttal az is bebizonyo-
sodott, valóban szükséges, hogy 
négy napon át kínáljanak tartal-
mas szórakozási lehetőséget a 
vendégeknek.

A városvezető hozzátette: ren-
geteg pozitív visszajelzés érke-
zett a szüreti napok vendégeitől. 
Kevés olyan profin szervezett és 
szerteágazó programkínálatú 
fesztivál van hazánkban, mint 
amilyen a Szekszárdi Szüreti Na-
pok – mondták a látogatók, akik 
a kiváló borok mellett a helyi jel-
legzetes ételeket is dicsérték.

Mivel évről évre többen láto-
gatnak el a szüreti napokra, ezért 
keresik annak lehetőségét, hogy a 
fesztivál területét „szélesítsék”. Az 
idén már bővültek a parkolási le-
hetőségek, a jövőben szeretnének 
még több könnyen és gyorsan 

megközelíthető parkolóhelyet 
biztosítani a programokra érkezők 
számára – tette hozzá Ács Rezső.

Herrné Szabadi Judit, a társren-
dező Szekszárdi Borvidék Nkft. 
ügyvezetője megerősítette: a bo-
rászoktól érkezett információ sze-
rint a Borudvar látogatóinak szá-
ma elérte a tavalyit. „Péntek este 
kitehettük volna a megtelt táblát, 
szombaton viszont nem volt ak-
kora forgalom, mint egy éve. El-
lenben a csütörtök idén minden 
korábbinál erősebb volt” – tette 
hozzá az ügyvezető, aki szerint a 
négy nap alatt összesen 10,5 ezer 
üvegpoharat értékesítettek.

Ugyanerről számolt be az Ízek 
utcájában tájjellegű és feszti-
vál-étkeket kínáló Vendéglátók 
Kerekasztala Szekszárdért Egye-
sület elnöke. Keszthelyi Szabolcs 
szerint korábban mindig a szom-
bat volt a csúcs, idén azonban 
pénteken voltak a legtöbben, de 
sok turista – köztük külföldiek 
is – már csütörtökön megérkez-
tek a fesztiválra. Az időjárásra 

sem a kiállítóknak, sem a szüreti 
napok vendégeinek nem lehe-
tett panaszuk, szerinte ennek is 
köszönhető, hogy rekordokat 
döntögető érdeklődés mellett 

az öt vendéglátó (Aranykulacs 
Vendéglő, Papa Borozója, Stefán 
Ételbár, Szász Söröző és Étterem, 
Toscana Étterem) mintegy 15 
adag ételt értékesített.

„Minden értelemben jó és 
szép fesztivált zártunk. Remek 
volt a hangulat, profi a szerve-
zés” – mondta Eszterbauer János. 
A Szekszárdi Borászok Céhe el-
nöke hozzátette: a péntek este 
megmutatta, hogy a rendezvény 
lassan „kinövi a várost”. Az egy 
szám erejéig az Omega együttes-
sel fellépő Eszterbauer János sze-
rint sikerült a szekszárdi palackot 
is népszerűsíteniük, de még erős 
kommunikáció kell hozzá, hogy 
„átmenjen” annak igazi üzene-
te – miszerint a borvidék egyedi 
arcát az abba töltött kékfrankos 
kadarka és bikavér mutatja meg 
leginkább.  SZV/kadarka.net

Hagyományok ápolása
„Addig él egy nemzet, amíg 

van hagyománya” – idézte kö-
szöntőjében a Szekszárdi Szüreti 
Napokat megnyitó dr. Simicskó 
István honvédelmi miniszter, a 
fesztivál fővédnöke. Péntek dél-
után – immár hagyományosan 
– a Béla király téri Országzászló 
előtt zajlott a Szekszárdi Szüreti 
Napok ünnepélyes megnyitója, 
amelyen a fesztivál fővédnöke, 
dr. Simicskó István honvédelmi 
miniszter köszöntötte elsőként a 
megjelenteket.

„Szép hagyományt visznek to-
vább az itt élő emberek, de most, 
amikor külső veszélyek leselked-
nek ránk, kérdés, hogy lesz-e 
erőnk tradícióink megtartására” 
– hívta fel a figyelmet a tárcave-

zető. Simicskó István szerint a vá-
lasz egyértelmű: minden, a Szek-
szárdi Szüreti Napokhoz hasonló 
rendezvény egy újabb védőbástya 
nemzeti értékeink megtartása ér-
dekében. A fővédnök reményét 
fejezte ki, hogy a város a szüreti 
napok értékteremtő hagyomá-
nyát a jövőben is folytatja.

Dr. Hoppál Péter, a kultúráért 
felelős államtitkár köszöntőjé-
ben megerősítette: Szekszárd 
azért vált a 21. századi hazai 
gasztrokultúra egyik főváro-
sává, mert a helyi borászok az 
értékteremtés mellett álltak ki, 
segítségükkel pedig a magyar 
kultúra legnevesebb lapjaira 
került a szekszárdi bor. Az ál-
lamtitkár úgy látja, Szekszárd 
kiemelkedő kulturális-turiszti-
kai célponttá vált az évek során. 

Folytatás a következő oldalon!

Folytatás az előző oldalról!
Kis Miklós Zsolt, a minisz-

terelnökség agrár-vidékfejlesz-
téséért felelős államtitkára a 
városban készülő kiváló borok 
kapcsán elmondta, hogy a kor-
mány az ágazat számára elkü-
lönített 20 milliárdos fejlesztési 
keretet megduplázta. Győrffy 
Balázs, a Nemzeti Agrárgazda-
sági Kamara elnöke leszögezte: 
a borkultúra Szekszárdon ma-
gában hordozza a földből élő 
emberek múltját, jelenét, a szek-
szárdi borászok pedig láthatóan 
bíznak a jövőben és folyamato-
san fejlesztenek.

„Szeretném, ha a szekszár-
diak is úgy gondolnák: olyan 
helyen laknak, ahol jó élni, 
ahol a következő generáci-
óknak is megfelelő jövőképet 
tudunk mutatni” – erről már 
a megyeszékhely polgármeste-
re szólt a megnyitón. „Akiket 
asztalunkhoz hívunk, szívesen 
látjuk, de el is várjuk tőlük, 
hogy segítsék a közösséget” 
– jegyezte meg Ács Rezső. A 
jövő feladatairól szólva a város 
első embere méltatta a Pécsi 
Tudományegyetemmel való 
együttműködést, amelynek 
eredményeként szőlész-bo-
rászképzés kerülhetett a szek-
szárdi karra. A polgármester 
kiemelte: a kormánnyal febru-
árban aláírt Modern Városok 
Program fontosságára, amely 
a gazdaságélénkítésen túl a 
turisztikai beruházásokra is 
hangsúlyt helyez.

A köszöntőket követően dr. 
Simicskó István, Ács Rezső pol-
gármester és a város borát (Tüke 
Bikavér 2013) idén adó Eszter-
bauer Borászat vezetője, Eszter-

bauer János közösen bontott ki 
egy Szekszárd palackba töltött 
tételt, s a meghívottak ezzel 
koccinthattak az Alisca Borrend 
tagjaival.

A megnyitó ünnepélyességé-
hez a Bartina Néptánc Egyesü-
let táncosai és Jakab Éva népdal- 
énekes is hozzájárult.  Gy. L.

Ezrek a felvonuláson
Félszáz szervezet – néptán-

cosok, óvódások, iskolások, ha-
gyományőrző csoportok tagjai 
– vett részt a Szekszárdi Szüreti 
Napok hagyományos felvonulá-
sán, szombaton. A menet most 
is a Béla király térről indult, s a 
felvonulóknak több ezren tap-
soltak az út mentén.

A Szekszárdi Szüreti Napok 
felvonulásán a nézőknek idén 
sem kellett csalódniuk: a szü-
reti hagyományokat megeleve-
nítő öltözékek, kellékek most 
sem hiányoztak a felvonulásról. 
A csaknem félszáz felvonuló 
csoport között ott voltak idén 

is a Bartina Néptáncegyüttes 
tagjai, de a Vajdaságból és a 
boszniai Jajcéból is érkeztek 
táncosok a felvonulásra. A 
hagyományőrző csoportokat 

és táncosokat a nézők hangos 
tapssal jutalmazták. A szüre-
ti mentet csikós ostorosok és 
a gólyalábasok vezették, őket 
követte a több, mint 2000 fős 
sokadalom, köztük a hazánk 
25 borrendjének tagjai.

A felvonulást követően került 
sor a Béla király téri színpadon 
a hagyományos borrendi ava-
tóra, ahol dr. Schieber-Horváth 
Anita, Tóth László és Talpas 
Gábor tett sikeres vizsgát, így 
már az Alisca Borrend tagjai-
ként távozhattak a színpadról. 
Ezt követően a „Szüret táncos 
párja” verseny következett, 
amelyet Bozsó Rita és Tihanyi 
Dániel nyertek meg, így jövőre 
a Bátaszéki Felvidék Néptánc 
Egyesület tagjai lesznek a Szek-
szárdi Szüreti Napok arcai.

  - wj -

A szekszárdi hegy leve
A Borudvarban idén 42 kiál-

lító – közte két pálinkaház, és 
meghívottként a Tolnai borvi-
dék három pincészete – kínál-
ta a szomjoltó. A választék és a 
négy nap elegendő bizonyult, 
hogy mindenki megtalálja a 
kedvencét, hiszen akadt köztük 
friss, zamatos fehér, ropogós 
rosé, könnyed vörös és testes 
cuvée egyaránt. A hegy levét 
azonban nem csak itt, de a bel-
városi plébánián megtartott 
borszemináriumokon is megíz-
lelhették az érdeklődők.

Bősz Adrián, a fehér borokkal 
is elmélyülten foglalkozó fiatal 
borász vasárnap tartott kóstolót. 
Az érdeklődők között volt egy 
fővárosi kereskedő, Sós István 
is, aki kifejezetten a borvidék új 
színt, új stílust képviselő pincéit 
keresi. „Higgye el, én már 15–20 

éve tettem a polcra Takler bort” 
– jegyezte meg. A kereskedő sze-
rint Bősz borainak – a kóstolóra 
egy cserszegi-chardonny-raj-
nai házasítást, rajnai rizling és 
kadarka válogatást, valamint egy 
merlot tételt hozott – ízvilága és 
a palackok dizájnja is elismerésre 
méltóak, és különösen a kadarka 
válogatásban és a fehér cuvée-ben 
vélt felfedezni egyedi stílust.

Ecseri Zoltán és felesége több 
szemináriumon is részt vettek 
már, a Bősz-kóstolón őket is a 
kadarka válogatás „fogta meg”. 
Nem hízelgésből mondta a férj: 
„ráérő nyugdíjasként sokáig 
csak Tokajba mentünk, aztán 
a vörös borok térhódításával 
többször célba vettük Villányt. 
Néhány éve megismertük Szek-
szárdot, és azóta már csak ide 
jövünk!”   B. Gy.

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Jubiláltak a Muslincák

Tíz évvel ezelőtt a szüreti 
napokon mutatkozott be, s 
most is ennek keretében ün-
nepelt a Szekszárdi Muslinca 
Bordalkórus.

Az együttes Matókné Kapá-
si Júlia és Lányi Péter ötlete 
alapján, 2006 tavaszán alakult 
a város énekelni szerető férfiúi-
ból. Az akkori szüreti napokon 
léptek először közönség elé, s 
azóta rendszeresen szerepel-
nek a borral, gasztronómiával 
kapcsolatos megyei és országos 
rendezvényeken is. Fellépéseik 
száma meghaladja a kétszázat.

„A hangunk szárnyal, de a 
torkunk sem kutya!” jelmon-
datot magáénak tudó kórusnak 
2015-ben a megyeszékhely köz-
gyűlése kiemelkedő tevékeny-
ségük elismeréseként a „Szek-

szárd javáért” kitüntető címet 
adományozta.

Péntek este, a Babits kulturá-
lis központ Színháztermében 
Mikó István – Kis Pál István: 
Vidám borisszák című, a 2013-
ban bemutatott borvirág kantá-
tájával ünnepelt a Lányi Péter 
művészeti vezető irányította 
kórus. A darab egy szekszárdi 
tanya bulit idéz meg, amely jó 
alkalmat kínál a tréfára, az élce-
lődésre, az asszony s ember kö-
zötti önfeledt „nyelvelésre”.

A borvidéki hagyományt 
megújító és örökítő, megzenésí-
tett irodalmi kantáta előadában 
közreműködtek: Mikó István 
Jászai Mari-díjas színművész, 
Győri Péter, Rusz Milán, Suha 
Kálmán, valamint a Muslinca 
Kórus énekes szólistái. 

 SZV

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 25.
(vasárnap)

Szeptember 26.
(hétfő)

Szeptember 27.
(kedd)

Szeptember 28.
(szerda)

Szeptember 29.
(csütörtök)

Szeptember 30.
(péntek)

Október 1.
(szombat)

közepesen felhős
max. 22o , min. 8o

gyengén felhős
max. 21o , min. 6o

közepesen felhős
max. 21o , min. 7o

erősen felhős
max. 22o , min. 7o

zápor, szeles nap
max. 21o , min. 11o

erősen felhős
max. 21o , min. 12o

zápor
max. 21o , min. 10o

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 25. (vasárnap) – Eufrozina, Kende
Eufrozina: görög-latin eredetű; jelentése: vidám. 

Kende: kazár magyar eredetű; jelentése: régi kazár méltóságnévből.

Szeptember 26. (hétfő) – Jusztina
Jusztina: latin eredetű; jelentése: igazságos.

Szeptember 27. (kedd) – Adalbert
Adalbert: germán eredetű; jelentése: nemes fény; fénylő nemesség.

Szeptember 28. (szerda) – Vencel
Vencel: német-szláv eredetű; jelentése: koszorú + dicsőség.

Szeptember 29. (csütörtök) – Mihály
Mihály:  héber eredetű; jelentése: az Istenhez hasonló.

Szeptember 30. (péntek) – Jeromos, Médea
Jeromos:  görög eredetű; jelentése: szent nevű.

Médea:  görög eredetű; jelentése: bölcs asszony.

Október 1. (szombat) – Malvin
Malvin: germán eredetű; jelentése: a jog barátja.

Omega-örökzöldek
Abban a pillanatban, amikor 
ismertté vált, hogy öt év eltel-
tével újra fellép Szekszárdon az 
Omega, nem volt kérdés, hogy 
koncert lesz a leglátogatot-
tabb az idei szüreti napokon.

Az immáron 55. éve időtálló 
progresszív rockot játszanak a 
hard-rock és a space rock leg-
nagyobbjait idéző hangszerelés-
ben, ami a középkorúak mellett 
a fiatalság azon részét is vonzza, 
akiknek a mai pop nem elégíti ki 
zenei ízlését. Ők gyakran szüleik-
kel, nagyszüleikkel együtt vesz-
nek részt az együttes koncertjein. 
Az Omega szekszárdi fellépésére 
összesereglett mintegy hétezer fős 

közönség soraiban is akadt nem 
egy komplett család.

A pénteki esti „hagyomá-
nyos” – a szimfonikusokat és az 
énekkart mellőző – koncerten 
az Omega kedvezett minda-
zoknak, akiknek az együttes 
régi slágerei a szívük csücske. A 
Gyöngyhajú lány és a Petroleum 
lámpa mellett felcsendült a  Bal-
lada a fegyverkovács fiáról, az 
Egy lány nem ment haza, vagy 
a Régvárt kedvesem is. A hard- 
és a space korszak  legnépsze-
rűbb számai közül a Bűvész, az 
Időrabló, a Mozgó világ, a Babi-
lon, az Életfogytig rock and roll, 
a Hajnali óceán, az „oratórikus” 
albumok egyikéről pedig a Ke-
resztút vége is elhangzott.

A rajongók minden bizonnyal 
várják már a készülő új albumot, 
amely Testamentum címmel je-
lenik meg – várhatóan jövőre. A 
korong a Queen egykori legen-
dás gitárosa, Bryan May érdek-
lődést is felkeltette, s mint azt 
Kóbor János a rá jellemző sze-
rénységgel megemlítette: „közel 
állunk ahhoz, hogy ő is közre-
működjön az új albumunkon”.

Nos, az erről szóló hírekre a 
nem kifejezetten omegások is 
bizonyosan kíváncsiak lesznek. 
 B. Gy.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Szekszárdi rendőrök: a határon szolgálják a hazájukat
A Tolna Megyei Ideiglenes 
Csapatszolgálati Század ha-
zánk déli határvidékén szol-
gálatot teljesítő szekszárdi 
rendőreit fogadta csütörtök 
délután dr. Pilisi Gábor c. ez-
redes, városi rendőrkapitány 
és Ács Rezső polgármester.

Az állomány mintegy 40 tagja 
– sokan közülük alig egy órá-
val korábban érkeztek haza a 
határról – előtt dr. Pilisi Gábor 
felelevenítette, hogy a szokásos-
tól eltérő munka tavaly augusz-
tus 25-én kezdődött Röszkén. 
A szekszárdi rendőrök az év 
végéig 11 alkalommal láttak el 
határőrizeti feladatot Csongrád, 
Baranya és Somogy megyében. 
Idén február 21-én indultak 
el először a déli „végekre”, ám 
amíg az elmúlt esztendőben 
zömmel négy-hat napig tartott 
egy-egy „turnus”, addig idén 
alkalmanként már legalább egy 
hétig voltak távol szolgálati he-
lyüktől és családjuktól. Most 
éppen Bács-Kiskun megyében 

látják el e megterhelő és nem 
veszélytelen feladatot – tette 
hozzá a rendőrkapitány.

„Megtiszteltetés, hogy a szek-
szárdi polgárok nevében én 
mondhatok köszönetet önök-
nek azért az áldozatos mun-
káért, amit már több mint egy 
éve végeznek értünk, a bizton-
ságunkért” – kezdte Ács Rezső. 
A polgármester hangsúlyozta: 

korábban azt hihettük, a mig-
ráns-válság minket, Tolna me-
gyeieket nem érint, de a határ-
védelemre vezényelt rendőreink 
és a Bogyiszló mellett elfogott 
menekültek egyértelműen jel-
zik: ez nem így van.

„A lakóhelyüktől, családja-
iktól távol szolgálatot teljesíte-
ni kemény teher” – folytatta a 
városvezető, majd jelezte: több 

forrásból is úgy értesült, hogy 
a szekszárdi rendőrök magas 
színvonalon látják feladatukat a 
határ mentén. A polgármester 
megjegyezte: ebben a helyzet-
ben az itt maradó állományra 
is nagyobb teher hárul, de a 
közbiztonság fenntartása nem 
szenved csorbát, hiszen a ren-
dőrség munkáját a polgárőrség, 
a Szőlő-Szem Mozgalom és a 
város közterület-felügyelői is 
segítik.

Ács Rezső végül a város gesz-
tus értékű ajándékát, egy-egy 
több főre szóló vacsora meghí-
vást adott át a szolgálati század 
megjelent tagjainak, akik most 
a határon szolgálják a hazáju-
kat. A zömmel tiszthelyettesek-
ből álló, 24–25 év átlagéletkorú 
csapatban öt hölgy is található.

Zárásként dr. Pilisi Gábor ka-
pitány reményét fejezte ki, hogy 
eredményes lesz a toborzás, fel-
állhat a 3000 fős határvadász 
alakulat, s akkor rendőreink 
visszatérhetnek szekszárdi szol-
gálati helyükre.   - fl -

Népszavazás: csak érvényes okmányokkal voksolhatunk
Magyarország köztársasági 
elnöke, Áder János országos 
népszavazást írt ki október 
másodikára. A Helyi Válasz-
tási Iroda vezetőjét, dr. Mol-
nár Kata jegyzőt a voksolás 
legfontosabb tudnivalóiról 
kérdeztük.

– Miként voksolhatunk érvé-
nyesen a népszavazásra feltett 
kérdésre, miszerint „Akarja-e, 
hogy az Európai Unió az Or-
szággyűlés hozzájárulása nélkül 
is előírhassa nem magyar állam-
polgárok Magyarországra törté-
nő kötelező betelepítését?”

– A választópolgárok au-
gusztus 15-ig értesítést kaptak 
a Nemzeti Választási Irodától 
a névjegyzékbe történt felvé-
telükről – mondja dr. Molnár 
Kata HVI-vezető. – Ezen szere-
pel a szavazókör száma és címe, 
ahol október 2-án, 6:00 és 19:00 

óra között leadhatják voksukat. 
A szavazásra csak azt követően 
kerülhet sor, hogy a szavazat-
számláló bizottság ellenőrizte 
a választó személyazonosságát, 
és személyi azonosítóját vagy 
lakcímét, és neve szerepel a 
szavazóköri névjegyzékben. A 
személyazonosság, és a személyi 
azonosító vagy a lakcím csak a 
szavazás napján érvényes iga-
zolvány valamelyikével (szemé-
lyi igazolvány, vezetői engedély, 
útlevél, lakcímigazolvány) iga-
zolható.

– Mi a helyzet azokkal, akik 
lakóhelyüktől távol vannak – 
például kórházi ellátásra szorul-
nak –, de szeretnének voksolni.

– Ők átjelentkezéssel adhat-
ják le szavazatukat. Átjelent-
kezést szeptember 30-án 16:00 
óráig lehet kérni a valasztas.hu 
oldalon, illetve levélben vagy 

személyesen a Szekszárdi Helyi 
Választási Irodától (7100 Szek-
szárd, Széchenyi u. 29–31.). A 
mozgásában egészségi állapo-
ta, vagy fogyatékossága miatt 
gátolt választópolgár – megha-
talmazott útján vagy levélben 
– mozgóurna iránti kérelmet 
nyújthat be ugyaneddig az 
időpontig a Szekszárdi Helyi 
Választási Irodához, a szava-
zás napján 15:00 óráig pedig 
a szavazókör szavazatszámláló 
bizottságához. A kérelemnek 
tartalmaznia kell a választó 
nevét, születési nevét, születé-
si helyét, anyja nevét, személyi 
azonosítóját. Ha átjelentkezés-
sel szavazó választópolgár igé-
nyel mozgóurnát, a kérelemnek 
tartalmaznia kell azt a címet, 
ahova a mozgóurna kiszállí-
tását kéri. Mozgóurna iránti 
kérelem letölthető a www.va-
lasztas.hu honlapról.

– Hogyan szavazhatok érvé-
nyesen?

– Először is kötelező aláírni 
a névjegyzéket, ellenkező eset-
ben a bizottság megtagadhatja 
a szavazólap átadását. Érvénye-
sen szavazni a lapon található 
egyik körben egymást metsző 
két vonallal lehet. Érvényte-
len a voks, ha a vonalak nem a 
körben metszik egymást, a vá-
lasztó mindkét válaszra, vagy 
egyikre sem szavazott, ha nem 
tollal „ikszelt”, illetve ha nem 
lebélyegzett szavazólapon adta 
le voksát. Szekszárdon az or-
szággyűlési képviselők 2014. 
évi választása óta változás nem 
történt: 39 szavazókör működik 
majd, címük és a hozzájuk tar-
tozó utcák listája megtekinthető 
a www.szekszard.hu portálon, a 
Közügyek/Választások/Orszá-
gos népszavazás 2016 fül alatt.  
 SZV
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap szept. 26-tól szept. 30-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 26. szeptember 27. szeptember 28. szeptember 29. szeptember 30.

„A”
950 Ft

Májgombócleves Zöldbableves Burgonyaleves Kar� olleves Csirkegulyás

Bácskai rizseshús,
káposzta saláta

Paradicsomos
húsgombóc,

1/2 főtt burgonya
Erdélyi

rakott káposzta
Borzas szelet,

pirított burgonya
Grízes metélt,

barackíz

„B”
950 Ft

Májgombócleves Zöldbableves Burgonyaleves Kar� olleves
Bodzás

szamócakrém-
leves

Magyaros
pizza

Cigánypecseny, 
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság

Spagetti
carbonara

Parajfőzelék,
sült virsli,
főtt tojás

Töltött
csirkecomb,

rizs, savanyúság

Napi
ajánlat
890 Ft

Mézes-mustáros
csirkecomb� lé,
friss salátával

Mézes-mustáros
csirkecomb� lé,
friss salátával

Mézes-mustáros
csirkecomb� lé,
friss salátával

Mézes-mustáros
csirkecomb� lé,
friss salátával

Mézes-mustáros
csirkecomb� lé,
friss salátával

(01717)

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 (01721)

A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesülete 
2016. szeptember 27-én 13:30 órai kezdettel 

Alapszabályt módosító rendkívüli közgyűlést tart
Szekszárdon a Lila épületben (Béri Balogh Ádám u. 5–7.).

Napirendi pontok:
• Új Alapszabály ismertetése és elfogadása

• Év végi kirándulás megbeszélése
• A hátralévő előadások egyeztetése

• Egyebek
A napirend fontosságára tekintettel várjuk az egyesület tagságát.

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

(01720)

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

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

(01725)

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

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

ŐSZI AKCIÓ

ÁLLJUNK KI SZEKSZÁRDÉRT!

Magyarország kiemelt jelentőségű népszavazásra  
készül, október 2-án Brüsszel betelepítési tervéről kell  
véleményt mondanunk.

A népszavazás minden magyar települést érint.  
Ha nem állunk ki magunkért, Brüsszelben fogják  
eldönteni, hogy hány bevándorlót telepítenek  
hozzánk. Amint azt az európai példákból tudjuk,  
a betelepítési programok végső terhét a városok és  
a falvak viselik. Olyan teher ez, amit nem szabad  
a nyakunkba vennünk.

A népszavazás nem pártpolitikai ügy. Magyarország 
jövőjéről szól és arról, hogy meg tudjuk-e védeni  
közösségeinket. Ki kell állnunk Szekszárdért! 
Ezért arra kérjük, vegyen részt a népszavazáson és  
mondja el véleményét!

Ne hagyja, hogy mások döntsenek Ön helyett!  
Számítunk Önre!

Felelős kiadó és szerkesztő: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

NÉPSZAVAZÁS – OKTÓBER 2.

(Ö00125)
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Szeptember 18-ai rejtvényünk megfejtése: Simándy József, Bánk Bán.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Pogrányi Györgyi. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 29-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Elérkezett az ősz, annak minden 
szépségével. Egy folyamat végé-
hez érkeztünk el, aminek a vége 
a gyümölcstermés lett. Beért a 
gyümölcs, a szőlő. 

A zsoltáríró a természet alaku-
lása, fejlődése mögött mindig azt 
Istent látja, aki alkotta e világot.

„Füvet sarjasztasz az állatok-
nak, növényeket a földművelő 
embernek, hogy kenyeret ter-
meljen a földből, és bort, ami 
felvidítja az ember szívét, és ra-
gyogóbbá teszi arcát az olajnál, 
a kenyér pedig erősíti az ember 
szívét.”

Az Úr Jézus a kenyérhez és a 
borhoz is hasonlítja magát. „Én 
vagyok az élet kenyere: aki én-
hozzám jön, nem éhezik meg, és 

aki énbennem hisz, nem szomja-
zik meg soha. Atyáitok a mannát 
ették a pusztában, mégis meg-
haltak. De ez az a kenyér, amely 
a mennyből szállt le, hogy aki 
eszik belőle, meg ne haljon: Én 
vagyok az az élő kenyér, amely 
a mennyből szállt le: ha valaki 
eszik ebből a kenyérből, élni fog 
örökké, mert az a kenyér, ame-
lyet én adok oda a világ életéért, 
az az én testem.”

„Én vagyok az igazi szőlőtő, és 
az én Atyám a szőlősgazda. Azt 
a szőlővesszőt, amely nem terem 
gyümölcsöt énbennem, lemet-
szi; és amely gyümölcsöt terem, 
azt megtisztítja, hogy még több 
gyümölcsöt teremjen. Én vagyok 
a szőlőtő, ti a szőlővesszők: aki 

énbennem marad, és én őbenne, 
az terem sok gyümölcsöt, mert 
nélkülem semmit sem tudtok 
cselekedni. Az lesz az én Atyám 
dicsősége, hogy sok gyümölcsöt 
teremtek, és akkor a tanítványa-
im lesztek.”

A gyümölcstermésért, a jó bo-
rért sok mindent megteszünk. 
Vajon életünkért is megteszünk 
mindent, hogy gyümölcsöt hoz-
zon? Pál apostol mondja: „A 
Lélek gyümölcse pedig: szeretet, 
öröm, békesség, türelem, szíves-
ség, jóság, hűség, szelídség, ön-
megtartóztatás.”

Kívánom, teremjünk ilyen 
gyümölcsöket!

 Vasadi Teodor
 baptista lelkész

Húsz éves a PAD irodalmi folyóirat
„A PAD legyen egy hely, ahol 
találkozunk és beszélgetünk 
vagy csak a hátoldalán olvas-
gatjuk a vésett üzeneteket” 
– Dicső Zsolt szerint vala-
hogy így indult a szekszárdi 
irodalmi lap, azaz a PAD még 
1996-ban.

Ha remélte is a három akkori 
szerkesztő, Gulya István, Jan-
kovics Zoltán és Dicső Zsolt, 
hogy hosszú lesz a PAD pálya-
futása, az mindenki számára 
öröm, hogy a viszontagságosan 
induló lap húsz évvel később 
egyre nagyobb népszerűségnek 
örvend. A terv pedig az – te-
kintettel arra, hogy „nem csak 
a húszéveseké a világ” –, hogy a 
PAD még legalább húsz, de le-
hetőség szerint ötven vagy száz 
évig viszi hírül többek között a 
szekszárdi irodalmárok papírra 
vetett gondolatait. 

A PAD az elmúlt húsz év so-
rán nem csupán kiemelkedő 
jelentőségű irodalmi lappá vált, 
hanem mára egy olyan mozga-
lommá fejlődött, amely mozga-
tórugója a város irodalmi éle-
tének. Az Illyés Gyula Megyei 
Könyvtárral, a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeummal, a Mészöly 

egyesülettel és Szekszárd önkor-
mányzatával együttműködés-
ben szervezik többek között az 
országosan ismert Szekszárdi 
Magasiskolát, hogy egy rendez-
vényt említsünk a város egyre 
pezsgő irodalmi életéből.

A PAD jubileumi lapszámá-
nak – melynek bemutatójára a 

Szekszárdi Szüreti Napokon ke-
rült sor – szerzői Baranyai Lász-
ló, Berka Attila, Cserna-Szabó 
András, Fenes Tibor, Gacsályi 
József, Garaczi László, Géczi Já-
nos, Grecsó Krisztián, Halmai 
Róbert, Háy János, Kis Pál Ist-
ván, Kukorelly Endre, drMáriás, 
Márton László, Mészáros Sán-
dor, Nagy Ildikó Noémi, Nagy 
Zopán, Péterfy Gergely, Székely-
hidi Zsolt és Komjáthi Tamás ze-
nész voltak. A programon részt 
vett Heimann Zoltán borász 
is. Az este során a lapszámban 
megjelent írásokból hallhattak 
részleteket az érdeklődők.

A szüreti napokon nem csu-
pán a PAD-ot ünnepelhették 
az irodalomkedvelők: itt járt 
a népszerű kortárs író, Grecsó 
Krisztián, de Háy János és Beck 
Zoltán közös estjét is megnéz-
hették az érdeklődők a Várme-
gyeházán.   - wj -
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EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

Vegyes ajánlataink:
•  Ciprus Körutazás repülővel 

3* szállodában reggelivel már  99.900 Ft/fő-től + ill. 

•  Jordánia üdülés repülővel 4* hotelben 
reggelivel már 263.500 Ft/2 fő-től

•  Dubai repülővel 3* hotelben 
reggelivel már  149.900 Ft/fő-től + ill.

•  Toszkána-Firenze Gesztenyefesztivál 
busszal 3* hotelben reggelivel már 59.900 Ft/fő

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további 
előfoglalási kedvezményekről érdeklődjön 
irodánkban vagy keresse  oldalunkon!
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REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

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

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

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

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (01713)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

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

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(01712)

Hangverseny
a református templom 

orgonájáért
Szeptember 25-én, vasárnap 

17:00 órától jótékony 
célú hangversenyre várják 

az érdeklődőket  
a szekszárdi református 

templomba 
(Szekszárd, Kálvin tér 16.).

Négy művész, Farkas Judit 
(ének), Farkas Katalin (hegedű), 
Fervágner Csaba (nagybőgő) és 
Lozsányi Soma (orgona) szívén 

viseli a 230 éves templom  
kétmanuálos Angster orgonájának 

állapotát, ezért a hangverseny 
bevételével a hangszer felújítási 

munkálatait támogatják.
Műsoron: Vivaldi: Sposa son 

disprezzata; Gliére: Szvit hegedűre 
és nagybőgőre, Prelude, Gavotte, 
Cradle song, Intermezzo, 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; 
Rheinberger: Sechs Stücke  

hegedűre és orgonára Op. 150 
– Ouverture, Gigue, Pastorale, 

Téma és variációk; Bach:  
Erbarme dich, mein Gott 47. ária 

hegedűszólóval és basso  
continuoval a Máté passióból.Garay-tárlat

Garay Ákos (1866–1952) festő- és grafi-
kusművész magángyűjteményekben 
őrzött munkáit láthatja a közönség no-
vember 13-ig a Vármegyeházán.

A tárlatot a Szekszárdi Szüreti Napok első 
napján nyitotta meg Csillagné Szánthó Po-
lixéna, a város Humán Bizottságának elnö-
ke és Ódor János Gábor, a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum igazgatója. Garay Ákos 
festő- és grafikusművész – Garay János köl-
tő unokaöccse – lovakról, ménesekről és a 
magyar huszárokról készült festményeivel, 
rajzaival szerzett országos ismertséget, de 
gyakran festett sárközi témájú képeket is. 
1927-ben elnyerte a Magyar táj- és életkép 
kiállítás grafikai nagydíját. Alkotásainak 
nagyobb részét a Wosinsky múzeum és a 
Néprajzi Múzeum őrzi, de képei felbukkan-
nak magángyűjteményekben is. A Garay 
emlékév részeként ezekből rendezett most 
tárlatot a megyei múzeum, a Víz’P’Art Köz-
alapítvány és a Szedresi Sziget Egyesület.

A festőművész születésének 150. évfordu-
lója alkalmából életre hívott emlékév utolsó 
kiállítása november 16-án nyílik a „Ló a 
lelke...” – Garay Ákos a lovak és huszárok 
festője címmel a Vármegyeházi kiállító te-
remben.  - wj -

Népművészek az Agórában
Első alkalommal rendezett Kortárs Nép-
művészeti Triennálét a Tolna Megyei 
Népművészeti Egyesület.

Hímzők, gyöngyfűzők, fazekasok, ékszerké-
szítők, fémművesek, bőrművesek: 21 alkotó 
csaknem kétszáz népművészeti alkotását 
tekintheti meg a közönség az I. Kortárs 
Népművészeti Triennálé keretében, a Mű-
vészetek Házában.  A rendező Tolna Megyei 
Népművészeti Egyesület idén húsz éves. 
A szervezet ma is az alapításakor megha-
tározott célokhoz hűen tevékenykedik: „a 
magyarországi tárgyalkotó kézművesség 
hagyományainak felkutatása, megtartása, 
a nemzeti tárgykultúra értékeire épített, 
szakmai és esztétikai szempontból egyaránt 
hiteles kézműves, népművészeti, népi ipar-
művészeti, iparművészeti tevékenység szol-
gálata és képviselete a jól használható és szép 
emberi környezet megteremtése” a cél. A 
tárlat, amelyet a megnyitón dr. Juhász Kata-
lin néprajzkutató és Baky Péter festőművész 
ajánlott az érdeklődők figyelmébe, október 
16-ig látogatható.   - wj -
 
Szatmári Juhos kétszer
A Szekszárdi Szüreti Napok keretében nyílt 
meg Szatmári Juhos László két kiállítása a 

Babits Mihály Kulturális Központban. A 
„Bor-mámor” című tárlat, amely a szob-
rászművész grafikai mappájának alkotása-
iból készült reprodukcióit tárja a közönség 
elé, a Fiatalok utcáján, míg a „Van képem 
hozzá” című, festményei felhasználásával 
készült számítógépes grafikai tárlata a Mozi 
előterében látható október 7-ig.

Szeptember 18-ig volt látható a Belváro-
si Plébánia Közösségi Házban Törő György 
fafaragó népi iparművész és Törő Ani tűz-
zománc munkáiból nyílt, „Szüreti hangulat-
ban” című kiállítás. „Egy sarokkal” odébb, a 
Belvárosi Kávéházban az elmúlt csütörtökön 
nyílt tárlat Bucsányi Endre festményeiből. Az 
alkotások október 3-ig láthatóak.  - wj -

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Egy álom teljesült – szekszárdi önkéntes a riói olimpián
Rió volt az álmom – mondja 
Nemes Hajni, a fiatal szek-
szárdi sportszervező, aki Pé-
csett tanul, a GYKSE Szekszárd 
munkatársa, s emellett bírás-
kodik kosárlabda mérkőzésen 
és atlétika versenyen is. Sport-
szeretete most egészen Rióig 
vitte, ahol önkéntesként dol-
gozott a nyári olimpián.

„Az olimpia hangulata a 2004-es 
athéni játékok alatt fogott meg, 
ahol testvérem önkéntesként 
dolgozott. Meglátogattam Athén-
ban, így neki köszönhetően volt 
szerencsém betekinteni a színfa-
lak mögé. Nagyon megtetszett.” 
Talán innen indult Nemes Hajni 
útja. „Mióta bejelentették, hogy 
Rió nyerte a rendezés jogát, az-
óta készültem rá.” A Nemzetkö-
zi Olimpiai Bizottságnál kellett 
jelentkezni az interneten, még 
2014-ben. Egy teljes év telt el az-
zal, hogy tesztelték és tréningez-
ték a közel 250 ezer jelentkezőt. 
„Végül 2015 novemberében ér-
tesítették azt az 50 ezer önkén-
test – köztük engem is – arról, 
hogy mehetünk az olimpiára. A 
beosztásomat csak később, má-
jusban kaptam meg” – meséli 
Hajni. Végül a 70 ezres önkéntes 
csapat harmada nem jelent meg 
a rendezvényen, a sajtóban taglalt 
akadályok és az egekbe szökő re-
pülőjegy árak miatt...

Az önkéntesek nagy százaléka 
egyébként brazil volt, Magyaror-
szágról körülbelül húszan utaz-
tak Rióba. „Az útiköltség és a 
szállás költsége is engem terhelt. 
A szervezők egyenruhát, helyi 
utazási kártyát és munkanapo-
kon egyszeri étkezést biztosítot-
tak.” Ahhoz, hogy ilyen feltéte-
lek mellett is részt vehessen az 
olimpián, Hajninak nagyon sok 
támogatóra volt szüksége. Tervei 
megvalósításában többek között 
Szekszárd önkormányzata is tá-
mogatta, de helyi vállalkozók, 
szervezetek, magánszemélyek is 
mellé álltak, és persze családja, 
barátai is segítették.

Élményeiről, kalandos útjá-
ról – „egy napra New Yorkban 
ragadtam, de legalább megnéz-
hettem a várost” – blogot ve-
zetett Olympic Volunteer Girl  

(www.loverio2016.blogspot.com) 
címmel. „Rióban egy orosz, egy 
etióp és két brit önkéntessel lak-
tam egy házban” – meséli Haj-
ni, aki sokat dolgozott. „Reggel 
7:30-ra mentem, éjjel kettő kö-
rül kerültem ágyba, s mindösz-
sze három szabadnapom volt. 
A szurkolók tájékoztatása volt 
a feladatom, és jegyet ellenőriz-
tem az Olimpiai Parkban.”

A rengeteg munka mellett 
Hajni sok honfitársunkat lát-
hatta versenyezni, amelyhez 
sokszor magyar szurkolók 
segítették hozzá – néha belé-
pőjegyekkel. „Így jutottam el 
például Szász Emese döntőjére 
is, ahol az első magyar aranyé-
rem született. Csendben ültünk, 
majd hirtelen egy tus és üvöltve 
ugrottunk fel: igen! A legemlé-
kezetesebb és legborzongatóbb 

élményem volt. Azon az estén 
Hosszú Katinka első aranyát is 
láttam, majd ezt követően szin-
te valamennyi vívó és úszó érm-
eszerzését.”

A sportolókkal a versenyek 
után a riói Magyar Házban le-
hetett beszélgetni. Hajni itt sok 
olimpikonnal találkozott, néhá-
nyuk érmét a kezébe is foghatta. 
„Szilágyi Áron döntőjét a teljes 
párbajtőr csapattal együtt néz-
tem végig, de ott volt Kovács 
Anti is. Olyanok voltunk, mint 
egy nagy család.”

Az olimpiai élményeken túl a 
város is fantasztikus volt – emeli 
ki Hajni. „Önkéntes társaimmal 
felfedeztük a híres strandokat, 
felmentünk a Krisztus szo-
borhoz, a Cukorsüveg-hegy-
re. Utóbbi annyira gyönyörű, 
hogy én ott elsírtam magam” – 
mondja az emléktől még most is 
meghatottan. „Ez volt az eddigi 
legnagyobb álmom. Az érzés 
pedig, hogy mindezt elértem, 
megéltem – leírhatatlan.”

És hogy mi lesz ezután? 
„2020 Tokió? Meglátjuk. Jó 
lenne ott is részt venni, és re-
mélem, ha majd Magyarország 
rendezheti meg az olimpiát, 
azon már sportszervezőként 
vehetek részt. Szeretnék ezzel 
foglalkozni, ebből írom a szak-
dolgozatomat is.”   

 Wessely Judit

Világbajnok a Nagy Viktória – Korsós Zsófia kajakpáros 
Az elmúlt hétvégén a német-
országi Brandenburgban ren-
dezték a maratoni távú ka-
jak-kenu világbajnokságot, 
ahol a Nagy Viktória és Korsós 
Zsófia alkotta szekszárdi ka-
jak páros aranyérmet szerzett 
az ifjúságiak mezőnyében.

A hazai válogatón szerzett kva-
lifikáció alapján Nagy Viktória 
egyéniben, és párjával, Korsós 
Zsófiával párosban is kivívta 
az indulási jogot a világverse-
nyen. A Beetzsee tavon pénte-
ken indultak az ifjúsági lányok 
18 km-es egyéni döntőjének 
résztvevői. A tükörsima vízen 
nagy iramot lehetett diktálni, 
s a harminc versenyzőt felvo-
nultató számban a két magyar 
versenyző gyorsan az élre is 
tört. A hat körös, négy futó-

szakasszal nehezített versenyen 
Nagy Viktória és a paksi Pupp 
Noémi erős tempóját csak a dél 
afrikai versenyző bírta. A haj-
rában azonban már ő sem, így 
a két magyar sportoló egymás 
között döntötte el az elsőség 
sorsát. Az utolsó futást követő-

en Pupp szerzett előnyt, amit a 
még mindig csak serdülőkorú 
szekszárdi kajakos – még két 
évet lapátolhat az ifik között – 
már nem tudott ledolgozni, így 
másodikként ért célba.

Szombaton, a páros futamra 
hullámos víz fogadta a verseny-

zőket. A szekszárdi páros edző-
je, Jámbor Attila sok hasznos 
tanáccsal és taktikai utasítással 
látta el tanítványait, amit meg is 
tartottak. A második kör végéig 
megbújtak a mezőnyben, aztán 
az első futószakasz előtt rob-
bantottak és már elsőnek érkez-
tek a stéghez. Egy nagy futással 
a teljes mezőnyt leszakították, s 
végül úgy nyertek világbajnoki 
címet, hogy a második helye-
zett másik magyar párosra több, 
mint fél percet vertek.

Hatalmas siker ez a lányok-
nak – akiknek még egy-egy 
„fellépésük” van a jól megérde-
melt pihenőjük előtt –, de nagy 
öröm a Szekszárdi Kajak-Kenu 
SE nagy családjának is, amely 
szeptember 27-én kezdő cso-
portot indít, ahova a jövő világ-
bajnokait várják.   SZV
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Szépen csillog a KSC Szekszárd ezüstérme
Második helyen zárta a 47. 
Sió Kupát a házigazda Atom-
erőmű-KSC Szekszárd női ko-
sárlabda csapata. A szakve-
zetés szerint szépen csillog 
az ezüstérem, hiszen a nagy 
múltú felkészülési torna idén 
kimagaslóan erős mezőnyt 
vonultatott fel.

Az A-csoportba sorolt KSC a 
pénteki nyitónapon a román baj-
nok és kupagyőztes, a Sió Kupára 
címvédőként érkező, az Európa 
Kupában induló Sepsiszentgyör-
gyöt múlta felül remek játékkal. 
Némi meglepetésre, de a sok szur-
koló nagy örömére szombaton a 
magyar bajnoki ezüstérmes, idén 
Euroligában induló Győrt is le-
győzték Lisecék. Ezzel triójukban 
az első helyen zártak, s vasárnap 
a B-csoportot megnyerő PEAC-
Pécs együttesével vívhatták a dön-
tőt. Az első két meccsen remeklő, 
szlovén légiósok vezette Szekszárd 
a zárónapra kicsit veszített lendü-
letéből, s így fejet kellett hajtania 
a pécsiek előtt. A hazai játékosok 
azonban nem búslakodtak a má-
sodik hely miatt.

– Djokics Zseljko irányítá-
sával kiváló munkát végeztek 
a felkészülés során a lányok – 
értékelt Szabó Noémi szakmai 
igazgató, a szerb származású 
tréner másodedzője. – Igaz, 
hogy még rengeteg csiszolni 
való van a játékunkon védeke-
zésben és támadásban is, de azt 
tapasztalhattuk, hogy mérkő-
zésről mérkőzésre egyre jobban 
megmutatkozik az a játékrend-
szer, ami szerint kosárlabdázni 
szeretnénk. A Győr ellen meg-
villantottuk győztes karakte-
rünket, ami azért fontos, mert 
így a lányok elhihetik, hogy 

képesek kiélezett szituációk-
ban jó döntéseket hozni, s így a 
maguk javára fordítani egy-egy 
éles meccset. A döntőben aztán 
bebizonyosodott, hogy ha az 
addig kiválóan teljesítő szlovén 
légiósainkat kiveszik a játékból, 
akkor másoktól kellene extra 
teljesítmény a siker érdekében. 
Bízunk benne, hogy a bajnoki 
rajtra lesznek ilyenek a csapa-
tunkban, hiszen a potenciál so-
kakban megvan, s az elvégzett 
munka nem vész el.

A szakvezető hozzátette, 
összességében elégedettek az 
eredménnyel, és az külön öröm 

számukra, hogy csapatként is 
kiválóan működött a KSC.

Az atomosok e hétvégén a 
Göcsej-kupán szerepelnek, első 
bajnoki mérkőzésükön október 
1-én, a PEAC-Pécs otthonában 
lépnek parkettre.  SZV

A helyosztók eredményei:
Az 5. helyért: Sepsiszent- 
györgy – Celje (szlovén) 88–65.

A 3. helyért: Győr – 
PINKK-Pécsi 424 68–65.

A döntőben: Atomerőmű KSC 
Szekszárd – PEAC-Pécs 45–58 
(14–17, 8–15, 16–17, 7–9). Ld: 
Bálint 12/6, Gereben 9, Barber 
8, illetve Mandics 12/3, Kuster 
10/6, Raksányi 9/9.

A torna legjobb játékosa: 
Maja Erkic (KSC Szekszárd), 
legeredményesebb játékosa: 
Tyaunna Marshall (Sepsiszent-
györgy, 64 pont), legjobb kö-
zépjátékosa: Zofia Hruscakova 
(Győr). A győztes csapat edzője: 
Borisz Maljkovics (PEAC-Pécs). 
Szabó Ödön vándor- és örökös 
díj (az elmúlt szezon legjobb 
szekszárdi játékosa): Studer 
Zsuzsa. Dr. Pető Gyula díj (a 
torna legsportszerűbb játékosa): 
Bálint Réka (KSC Szekszárd).
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ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük. 
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
Az időpontot később közöljük. 
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 FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Szeptember 25., vasárnap

16:30 –  Bridget Jones babát vár

19:00 –   Idegpálya

Szeptember 26., hétfő

16:30 –  Bridget Jones babát vár

19:00 –  Idegpálya

Szeptember 27., kedd

16:30 –  Bridget Jones babát vár

19:00 –  Idegpálya

Szeptember 28., szerda

16:30 –  Bridget Jones babát vár

19:00 –   Idegpálya

Szeptember 29., csütörtök
17:00 –   Gólyák 3D
19:00 –  A hét mesterlövész

Szeptember 30., péntek
15:00 –  Gólyák
17:00 –   Gólyák 3D
19:00 –  A hét mesterlövész

Október 1., szombat
15:00 –  Gólyák
17:00 –   Gólyák 3D
19:00 –  A hét mesterlövész

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: 7100 Szekszárd, Dózsa György u. 1.
Ideje: 2016. szeptember 26. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2016. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 

Érdekszövetsége tagjait, és minden rászorulót.

Pszichológia mindenkinek
Előadás címe: „Multitasking – avagy a koncentráció halála” 

Előadó: Füves Erika pszichopedagógus
Időpont: szeptember 28. (szerda) 17:00 óra.

Helyszín: Zeneiskola nagytermében (Szekszárd, Széchenyi u. 38.)
Az előadás ingyenes!

Mindenkit szeretettel vár a Kristály Lélekvédő Egyesület

MEGHÍVÓ
Szeretettel meghívjuk  a Szabadegyetem IV. évfolyamának

6. előadására és beszélgetésére, amelynek témája:
„Tanmesék az emberi testről II., 

Egészségünk egy másik nézőpontból”
Előadó: Kovács Miklós Imre „mesemondó”.

Időpont: szeptember 28. (szerda), 18:00 óra
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ

(Szekszárd, Szent I. tér 10.) Csatár terem (I. emelet)
Az ingyenes est háziasszonya:

Pócs Margit, a Mentálhigiénés Műhely elnöke
Információ: +36–20/473–0644, +36–74/511–721

www.mentalmuhely.hu

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete és 

az Országos Vérellátó 
Állomás 

értesíti kedves véradóit, 
leendő véradóit, hogy 

2016. október 3-án hétfőn, 
08:00 – 19:00 óráig 

lesz véradásra lehetőség 
Szekszárdon 

a Véradó Állomáson  
Béri Balogh Á. u. 5–7.

Minden héten pénteken 
08:00 – 15:00 óráig lesz véra-
dási lehetőség Szekszárdon a  

Véradó Állomáson. 
Kérjük minél többen jöjjenek 
el, hogy ezzel is biztonságossá 

tudjuk tenni a hazai 
vérellátást. 

Köszönettel: a Magyar 
Vöröskereszt Tolna Megyei 

Szervezete

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas

Tagozatánál vegyes virágméz 
megrendelhető 

kedvezményes áron, 
előzetes előjegyzés alapján, 

kedden és pénteken  
08:00 – 10:00 óráig a Babits 
Mihály Kulturális Központ 

mozi melletti irodájában, vagy 
a +36–20/415–4867 számú 

telefonon. 
Szeretettel várunk minden 

kedves nyugdíjas és nagycsalá-
dos megrendelőnket.

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.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Október 1., szombat
A zene világnapja
09:00 – Placc - Ifjúsági Közösségi Tér

A Tücsök Zenés Színpad koncertje
15:00 – Garay tér

A Musikverein Erzingen és az 
Ifjúsági Fúvószenekar Szekszárd 
térzenéje. Karnagy: Hepp Attila, 
illetve Kovács Zsolt.
17:00 – Garay tér

A Szekszárd Junior Stars koncertje.
17:30 Művészetek Háza

Ünnepi hangverseny
A Szekszárdi Kamarazenekar va-
lamint szekszárdi és Szekszárdról 
elszármazott muzsikusok hang-
versenye. Közreműködnek: Sár-
vári Fanni (zongora), Töttős-Erős 
Edina (fuvola), Pintér Gabriella 
(ének), Környei Miklós (gitár). 
Műsoron: Mozart, Bach, Puccini 
és Giuliani művei.
18:00 – Garay tér

A Tücsök Zenés Színpad koncertje.
19:30 – Művészetek Háza

Zeneszalon. Közreműködnek: 
Szilasi Dávid (zongora), Farkas Judit 
(ének).

Október 6., csütörtök 10:30
Ünnepi megemlékezés

•  Tisztelgés az Aradi Vértanúk em-
léke előtt, a Béla király tér 48-as 
emlékműnél.

•  Irodalmi összeállítás: Szekszárdi 
Garay János Általános Iskola és 
AMI. Közreműködik a Magyar 
Nemzetőrség Tolna Megyei Szer-
vezete.

• Koszorúzás.

Kiállítások
•  Szatmári Juhos László szobrász-

művész „Bor-mámor” című grafi-
kai kiállítása a Fiatalok utcájában, 
„Van képem hozzá” című, festmé-
nyei felhasználásával készült szá-
mítógépes grafika tárlata a Mozi 
előterében látható október 7-ig.

•  I. Kortárs Népművészeti Trienn-
álé kiállítás – Művészetek Háza. 
A tárlat október 16-ig látogatható.

•  A Bonyhádi Képzőművészeti 
Kör kiállítása – Márványterem. 
Megtekinthető: október 14-ig

Állampolgári Részvétel Hete – 2016. szeptember 27–28.
Tedd, hisz TeHeted! Ön és egymást segítő aktivitás!

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kere-
kasztal és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata tisztelettel meghívja Önöket az Állampolgári 
Részvétel Hete rendezvényeire

2016. szeptember 27., kedd – Szent István tér
14:00  A Tücsök Zenés Színpad szólistáinak toborzója
14:30  Az Állampolgári Részvéte Hete ünnepélyes 

megnyitója
•  Csillagné Szánthó Polixéna a Humán Bizottság Elnöke
•  Ácsné Oláh Gabriella, a Szekszárdi Civil Kerekasztal 

elnöke
•  Közreműködnek: Az „Ifjú Szív” Magyarországi Német 

Nemzetiségi Néptáncegyüttes és a Tücsök Zenés 
Színpad szólistái

15:00  A Baka István Általános Iskola zenés labda 
tánccsoportja

15:30  A Fitt Lesz Sportegyesület mozgásművészeti 
bemutatója

16:00  A Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió (MMS) 
fellépése 

16:30  A Liszt Ferenc Pedagógus Kórus előadása
17:00  A Polip Ifjúsági Egyesület önkénteseinek mul-

tikulturális műsora
17:20  A Tücsök Zenés Színpad gyermekcsoportjának 

szólistái énekelnek
14:00  – 17:00 Hagyományos társas és logikai játékok 

a Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai 
és tanárai közreműködésével

14:00  – 18:00 Jótékonysági gyűjtés az egészségügyben 
ellátottak részére (Tolna Megyei Balassa János 
Kórház Pszichiátriai Osztálya)

•  A városi civil szervezetek bemutatkozása, kitelepü-
lése, ÁRH kérdőívek kitöltése,

•  „Szabad tér, szabad vélemény” (színes cetlik), könyv 
csere-bere

2016. szeptember 28., szerda – Szent István tér
14:00  – 17:00 Hagyományos társas és logikai játékok 

a Szent József Katolikus Általános Iskola diákjai 
és tanárai közreműködésével

14:00  A Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület  
– Fashion Dance toborzó tánca 

14:20  A Tücsök Zenés Színpad  szólistái énekelnek
15:00 Az Ifjúsági Fúvós Zenekar térzenéje
16:00  Iberican bemutató Hacsa Móni vezetésével
16:20  A Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió (MMS) 

fellépése
17:00  A Kadarka utcai Óvoda nagycsoportosainak 

szereplése
17:10  A Gemenc TáncSport Egyesület bemutatója
17:20  A Szekszárdi Gitár Egyesület fellépése
18:00  A gyűjtött adomány ünnepélyes átadása a 

Pszichiátriai Osztály számára
• Finálé: Tücsök Zenés Színpad szólistái, galambröptetés

INFORMÁCIÓ:
•  Ácsné Oláh Gabriella, Szekszárdi Civil Kerekasztal 

elnöke, telefon: +36–20/428–4446.
•  Gaálné Hoffercsik Dóra, Mentálhigiénés Műhely 

irodavezetője, telefon: +36–74/511–721.
•  Pócs Margit, közművelődési és civil kapcsolatok re-

ferense, telefon: +36–74/504–119, +36–30/632–3266.

Meghívó Léleképítőre

Előadó: Bükki füves Gyuri bácsi
Helyszín: Babits Mihály 

Kulturális Központ 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

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 

Tolna Megyei Felnőtt 
Diabetesesek Egyesülete.

BELÉPÉS DÍJTALAN
Következő előadás október 10. 

(hétfő) 18 óra, Garay  
gimnázium, vendég:  

Kovács Andrea és Földi László.

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, valamint az 
Országos Idegennyelvű Könyvtár és Zenei Gyűjtemény 

tisztelettel meghívja a „Gulág emlékév” 
megemlékező rendezvénysorozat előadásaira. 

Október 3-án, hétfőn 17:00 órakor dr. Szenyéri Zoltán tart előadást 
„Német sorsok a Dél-Dunántúlon” címmel, majd 

október 10-én, hétfőn 16:30 órakor Schmausser Mátyás előadása  
hallható „A bikácsi kitelepítés óta” címmel. 

Az előadások helyszíne a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
 (Széchenyi u. 51.), a belépés díjtalan.

IDŐSZAKI TÁRLAT A MÚZEUMBAN
A Wosinsky Mór Megyei Múzeum tisztelettel és szeretettel vár minden 

érdeklődőt 2016. szeptember 28-án, szerdán 15:00 órára 
„A sziklától a kőbaltáig – Az erdőtől a sivatagig” című időszaki kiállítás 

megnyitójára, a múzeum központi épületébe (Szent István tér 26.).
Házigazda: Ódor János Gábor múzeumigazgató.  

A kiállítást dr. Antoni Judit régész, néprajzkutató rendezte, és  
dr. Grynaeus János dendrokronológus ajánlja az érdeklődők figyelmébe. 

A tárlat megtekinthető 2017. április 30-ig.
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Szekszárd, Béri Balogh Ádám utca –
Kecskés Ferenc utca sarkán.


