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A TARTALOMBÓL

Szüreti napok
Összesen 65 programot, köztük 
42 színpadi produkciót tarta-
nak több száz fellépő részvéte-
lével a szeptember 14. és 17. kö-
zött megrendezendő Szekszárdi 
Szüreti Napokon. Az idei fesz-
tiválon 42 pincészet borait lehet 
majd megkóstolni.
 → 3. oldal

Tanévkezdés
Szeptember elsején elkezdő-
dött a 2017/2018-as tanév az 
általános- és középiskolákban. 
Szekszárdon az első osztályos 
kisdiákok ajándékot kaptak az 
önkormányzattól, a Garay gim-
náziumban pedig rendhagyó 
tanévnyitót tartottak.
 → 5. oldal

Népszerű strand
Története egyik legjobb sze-
zonját produkálva több mint 80 
ezer vendéget fogadott a Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdő. A magas látoga-
tószám a forró nyári idő mellett 
a fürdő által kínált új szolgálta-
tásoknak is köszönhető. 
 → 6. oldal 

Az „arany-Kovács”
Egyéni Európa-bajnoki címet 
szerzett az ausztriai 3D-s kon-
tinensviadal szenior kategóriá-
jában Kovács Gábor Zsigmond. 
A szekszárdi Tolnai Tájak Íjász 
Egyesület olimpiai íjjal lövő spor-
tolója a verseny második forduló-
jában szakította le riválisait. 
 → 13. oldal 

→ 9–10. oldal
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Hatvanöt program az idei Szekszárdi Szüreti Napokon
Összesen 65 programot, köz-
tük 42 színpadi produkciót 
tartanak több száz fellépő 
részvételével a szeptember 14. 
és 17. között megrendezendő 
Szekszárdi Szüreti Napokon.

A négynapos rendezvénysoro-
zat csütörtökön veszi kezdetét – 
mondta el Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere a szeptember 
7-én megtartott sajtótájékozta-
tón. Az ünnepélyes megnyitót 
pénteken 17 órakor tartják a 
Béla király téren, a rendezvény 
fővédnöke Süli János tárca nél-
küli miniszter lesz.

Az idén összesen 65 progra-
mot, köztük 42 színpadi produk-
ciót tartanak több száz fellépő 
részvételével. A négynapos ren-
dezvénysorozaton összesen 179 
vásáros kínálja majd portékáját 
– mondta el Zsikó Zoltán. A 
Szekszárdi Közművelődési Szol-
gáltató Kft. ügyvezetője a prog-
ramkínálatból kiemelte a pénte-
ken 18 órakor kezdődő Örökség 
Gálát, és a nap sztárvendégeit, 

a Magna Cum Laude zenekart, 
illetve Tóth Verát. Szombaton a 
hagyománynak megfelelően 15 
órakor kezdődik a szüreti fel-
vonulás. Este az Anna And The 
Barbies és az Intim Torna Illeg-
ál ad koncertet, vasárnap pedig 
a Welhello a fiatalokat, Zoltán 
Erika az idősebb korosztályt 
„mozgatja meg”.

A Borudvarban tizenkilenc 
pavilonban összesen 42 pincé-
szet borait lehet majd megkós-
tolni. Közülük 37 lesz szekszárdi, 

négy a Tolnai borvidékről érke-
zik, és bemutatkozik dr. Balla 
Géza erdélyi borász is. Az Ízek 
utcájában a tájjellegű ételekről 
idén is a Vendéglátók Kerekasz-
tala Szekszárdért Egyesület gon-
doskodik.

Az előző évben mintegy 
60–70 ezer vendége volt a 
Szekszárdi Szüreti Napoknak, 
s a szervezők idén is hasonló 
számú látogatóra számítanak. 
(A részletes programot lapunk 
9–10. oldalán találják.)   S. V.
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Itt az ideje a bocsánatkérésnek

Gúnyolódva, sértőn beszélt a 
nyugdíjas emberekről egy in-
ternetes bejegyzésben Vona 
Gábor, a Jobbik elnöke, akit 
ezért a megye kormánypárti 
országgyűlési képviselői bocsá-
natkérésre szólították fel.

Potápi Árpád János a szeptem-
ber elsejei sajtótájékoztatón ki-
fejtette: Vona Gábor megsértette 
a nyugdíjasokat, ami tűrhetetlen. 
Kijelentései méltatlanok egy párt 
elnökéhez, egy országgyűlési 

képviselőhöz. „Ezek a szavak 
egy igen széles társadalmi réte-
get sértenek Magyarországon, 
közte Vona saját családtagjait is” 
– fogalmazott.

– Mivel ő maga még nem 
tette meg, így mi, Tolna me-
gyei fideszes országgyűlési 
képviselők felszólítjuk a Jobbik 
elnökét és a megyei elnökséget, 
kérjenek bocsánatot a nyugdí-
jasoktól! – fogalmazott Hor-
váth István. Gy. L.

Mustgáz: az alattomos gyilkos
Zajlik a szüret a Szekszárdi 
borvidéken, és javában forr-
nak borok. A cukor erjedé-
séből adódóan a pincékben 
ilyenkor szén-dioxid, hét-
köznapi szóhasználattal élve 
mustgáz keletkezik.

A mustgáz színtelen, szagtalan 
gáz, mely alattomos gyilkosként 
szedi áldozatait évről évre, miu-
tán kiszorítva a levegőt, oxigén-
hiányos környezetet hoz létre.

Rendkívül fontos, hogy a bor-
készítők a lehető legnagyobb 
óvatossággal járjanak el ebben az 
időszakban – tudatta dr. Balázs 
Gábor megyei katasztrófavédel-
mi igazgató a Heimann Családi 
Birtokon a témában megtartott 
sajtótájékoztatón, augusztus 
utolsó napján. Mindenkinek és 
minden esetben számolnia kell 
a mustgáz-mérgezés esélyével. 
Az igazgató nyomatékosította: 

senki ne rohanjon meggondolat-
lanul a bajba került megmenté-
sére, mert az ő élete is veszélybe 
kerülhet, inkább mielőbb hívja a 
112-es segélykérő számot.

Heimann Zoltán, a Szekszárdi 
Borvidék Kft. elnöke egy tavalyi, 
nem megyei történetet mesélt el. 
Egy férfi tavasszal átvette elhunyt 
öccse pincéjét, ahol a félkész bor 
újra erjedésnek indult, ám ezzel 
nem számolt. Nemcsak ő lett a 
mustgáz áldozata, de egy barátja 
is, aki gyanútlanul utánament a 
pincébe...

Kővári László, az önkormány-
zat gazdasági és pénzügyi bi-
zottságának elnöke hozzátette: a 
veszélyre minden évben újra fel 
kell hívni a figyelmet. Azt taná-
csolta a borkészítőknek, hogy vi-
gyenek magukkal egy gyertyát, s 
amennyiben az alacsonyan tartva 
kialszik, minél előbb hagyják el a 
pincét.  Forrás: kadarka.net

Gyümölcsös kert 
egy harmatos pohárban ...

A Szekszárdi Szüreti Napok idején is szeretettel 
és friss rozéval várjuk a Garay ÉlményPincében 

(Garay tér 19.)
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KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hivatala 2017. szeptember 11. 

napjától ismételten a Szekszárd, Béla király tér 8. szám alat-
ti épületben érhető el.

Általános ügyfélfogadási rend:
hétfő és Szerda 08:00 – 16:30-ig

Adó Osztály és Igazgatási Osztály ügyfélfogadási rendje:
hétfő és szerda 08:00 – 16:30

péntek 08:00 – 12:00
Az Anyakönyvi Osztály 2017. szeptember 11. napjától  
a Szekszárd, Béla király tér 8. szám alatti épületben,  

a Közterület-felügyelet a Szekszárd, Bezerédj u. 2. szám alatti 
épületben érhető el.

A Polgármesteri Hivatal költözésével járó kellemetlensége-
kért ezúton is elnézést kérünk és köszönjük türelmüket!

dr. Molnár Kata, jegyző

Egyetemi tanévnyitó: negyven éve a fejlődés útján
A 650. évében járó Pécsi Tu-
dományegyetem részeként 
működő szekszárdi Kultúra-
tudományi, Pedagóguskép-
ző és Vidékfejlesztési Kar – a 
korábbi Illyés Gyula Tanító-
képző Főiskola – idén ünnep-
li fennállásának negyvenedik 
évfordulóját.

A szeptember 4-i jubileumi 
tanévnyitón jelen volt Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere és 
Potápi Árpád János nemzetpo-
litikáért felelős államtitkár, or-
szággyűlési képviselő is. Utóbbi 
köszöntőjében az oktatásban 
jelentkező szakemberhiány 
pótlásának fontosságára hívta 
fel a figyelmet. Ehhez – vagyis a 
térség a pénzügyi, gazdasági és 
turisztikai fejlődésének elősegí-
téséhez – nagyban hozzájárul az 
egyetemi kar, ahol szőlész-bo-
rász mérnöki, és – a Paks II. 
beruházáshoz kapcsolódva – 
gépészmérnöki képzés is indul.

A tudás az, amit az egyetem 
650 éve kölcsönöz a társada-
lomnak – erről már prof. dr. 
Bódis József beszélt. A PTE rek-
tora méltatta a kar sokrétűségét: 
„olyan műhelymunka folyik itt, 
amely által a PTE KPVK több, 
mint egy normál felsőoktatási 
intézmény” – fejezte ki örömét.

– Amikor 1977-ben létrejött a 
szekszárdi Tanítóképző Főiskola, 

8 oktatóval, 70 hallgatóval és a 
földszinten működő gyakorlóis-
kolával indult az első tanév. Azó-
ta egy valódi campus jött létre itt 
– mondta prof. dr. Horváth Béla 
dékán. Mint említette, a Modern 
Városok Program keretében inf-

rastrukturális megújuláson me-
het át az egyetemi kar, amelyre 
700 milliós támogatást adott az 
állam. Ebből az összegből terem-
tik meg a borász és mérnökkép-
zés infrastrukturális feltételeit. A 
célok megvalósításban való se-

gítségükért a dékán külön köszö-
netét fejezte ki megyénk országy-
gyűlési képviselőinek, valamint 
Szekszárd polgármesterének.

Az ünnepségen kézfogásával 
prof. dr. Horváth Béla egyetemi 
polgárrá, Ács Rezső polgármes-
ter tiszteletbeli szekszárdi polgár-
rá, míg Csötönyi László korábbi 
tanító szakos hallgató az egyete-
misták közé fogadta az elsőéves 
diákokat. A tanévnyitót követően 
Fehérvári Tamás, a Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlésének 
elnöke, Ács Rezső, Szekszárd 
városa polgármestere és prof. dr. 
Horváth Béla dékán látta el kéz-
jegyével azt a memorandumot 
(lásd keretes írásunkat), amely 
megerősítette a megye, a város 
és az egyetemi kar több évtizedes 
együttműködését.  Gy. L.

„A Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Peda-
gógusképző és Vidékfejlesztési Kara fontos szerepet tölt 
be Tolna megye és a dél-dunántúli régió társadalmi és 
gazdasági életében. A Kultúratudományi, Pedagógus-
képző és Vidékfejlesztési Kar a Pécsi Tudományegye-
tem egyetlen nem pécsi székhelyű karaként az Univers-
itas harmadik missziójaként közvetlen módon is segíti 
Tolna megye fiataljainak képzését, társadalmi felzár-
kózását, és közvetíti az Egyetem hatását a környező 
Fejér és Bács-Kiskun megyékre. A kar fontos feladata, 
hogy a helyi felsőoktatás erősítse a megye, a város po-
litikai vezetésének törekvését abban, hogy a fiatalok 
a térségben telepedjenek le. A kar professzorainak, 
oktatóinak tudományos teljesítménye meghatározóan 

hozzájárul a térség fejlődéséhez, az intézmény, mint 
kulturális centrum szolgálja a megyei értelmiséget.

Tolna Megye Közgyűlése, valamint Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Önkormányzata kiemelten fontosnak 
tartja, hogy Szekszárd egyetemi városként hozzájá-
ruljon a képzések magas színvonalának megőrzésé-
hez, valamint támogassa és előmozdítsa a Szekszárd 
város gazdasági érdekeivel és céljaival összhangban 
lévő egyetemi fejlesztések megvalósítását. Jelen me-
morandum deklarált célja, hogy feladataik hatéko-
nyabb ellátása érdekében az aláíró felek több évtize-
des kapcsolatukat megerősítsék, az Egyetem és annak 
szekszárdi kara továbbra is járuljon hozzá Szekszárd, 
Tolna Megye és térsége gazdasági fejlődéséhez.”

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

A fesztivál miatt már szeptem-
ber 12-től (kedd) számítani 
kell lezárásokra a belvárosban 
(Béla király tér, Prométheusz 
park), amelyek szeptember 18-
ig (hétfő) tartanak.

A lezárással érintett terüle-
tek: Szent István tér, Béla ki-
rály tér; Bezerédj utca (zsákut-
ca); Béla király tértől a Garay 
térig; Korzó (Auchan) parkoló; 
Széchenyi utca (az ÁNTSZ 
székház és a Várköz közötti 
szakasz); Prométheusz park; 
Augusz I. u. (a 160 lakásos 
előtti parkolótól), Arany J. u. (a 
gimnázium sarkáig). A szüreti 
felvonulás (szeptember 16., 15 
órától) a Bezerédj u., Széchenyi 
u., Szent László u., Flórián u., 
Béla király tér útvonalat érinti.

A rendezvény ideje alatt 
a helyi autóbuszjáratok te-
relőúton közlekednek, és nem 
érintenek egyes megállókat. (A 
menetrend változás részleteit 
megtalálja a szekszardiszureti-
napok.hu oldalon.)
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Iskolakezdés: támogatások és sportcélú fejlesztések
Szeptember elsején elkezdő-
dött a 2017/2018-as tanév 
az általános- és középisko-
lákban. Szekszárdon az első 
osztályos kisdiákok ajándé-
kot kaptak a várostól, a Garay 
gimnáziumban pedig rend-
hagyó tanévnyitót tartottak.

A szekszárdi általános iskolák-
ban 1985 tanuló kezdte meg a 
tanévet az elmúlt pénteken, míg 
Garay János és az I. Béla Gim-
náziumban 840 tanuló ült be az 
iskolapadba. A tanévben a 2018. 
június 15-én kezdődő nyári szü-
netig összesen 180 napot kell 
járniuk iskolába a diákoknak. 
Mint arról már írtunk, az idén 
első osztálytól kilencedikig in-
gyenes a tankönyv a gyerekek-
nek, a tízedik osztálytól pedig 
a rászorulók kaphatják kedvez-
ményesen a könyveket.

Szekszárdon emellett ked-
vezményes étkezéssel is segítik 
a város diákjait: 1350 tanuló 
kapja olcsóbban az ebédet az 
iskolákban az önkormányzat-
nak köszönhetően. Tanulmá-
nyi ösztöndíj is van a város-
ban: „Tanulj, hogy boldogulj!” 
címmel található tájékoztató 
a programról többek között 
az önkormányzat honlapján. 
Az ösztöndíjprogram célja az 
általános iskolák felső tagoza-
tán (5–8. osztályokban) tanuló, 
kiemelkedő tanulmányi ered-
ményt elérő, vagy egyes tanul-
mányi és művészeti területen 
tehetséges, a tudás megszer-
zésében, a további fejlődésben 
motivált gyermekek támogatá-
sa. Erről az iskolákban is talál-
ható tájékoztató.

Az általános iskolákban egy-
ségesen augusztus utolsó napján 
tartották az évnyitókat. A Baka 
István Általános Iskolában (ve-
zető fotónk is itt készült) 77 
elsős kisdiák kezdte meg ta-
nulmányait három osztályban, 
melyből egy német nemzetiségi 
kettő pedig általános tantervű. 
Az intézmény immár hat éve 
vesz részt a szociálisan hátrá-
nyos helyzetben lévő családok 
tanévkezdését támogató „Kö-

szönjük, SIÓ!” programban, 
amelynek keretében idén 14 
kisgyermek kapott iskolatáskát.

Elsősök köszöntése

A polgármester minden év-
ben – mindig más iskolában 
– személyesen is köszönti az 
elsősöket. Ács Rezső idén a 
Babits Mihály Általános Isko-
la kisdiákjait üdvözölte, majd 
a hagyománynak megfelelően 
ajándékkal kedveskedett nekik. 
Az iskola 52 elsősének szemé-
lyesen adta át az önkormányzat 
ajándékát: egy Szekszárd felirat-
tal és a város logójával díszített 
tornazsákot, aminek hasznát 
veszik majd tanulmányaik so-
rán. A város kilenc általános is-
kolájában összesen mintegy 350 
elsős kezdte meg tanulmányait, 
a város pedig természetesen 
mindannyiukat megajándékoz-
ta egy-egy táskával.

A Garay János Általános Is-
kola és AMI diákjai és szüleik a 
nyári szünetet követően öröm-
mel konstatálták, hogy a ta-
valy megújult tornaterem után 

az öltözők is megszépültek a 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
és az  önkormányzat segítségé-
vel. Ács Rezső, Szekszárd pol-
gármestere a helyszínen tartott 
tájékozatón elmondta: a két 
lépcsős, 47 millió forintos be-
ruházás 70 százalékát a klub ál-
tal gyűjtött társasági adó fedez-
te, a fennmaradó 30 százalékot 
pedig az önkormányzat bizto-
sította. A városvezető reményét 
fejezte ki, hogy a fejlesztések-
nek köszönhetően több diák 
kap majd kedvet a sportolás-
hoz. Az öltözőkben energiata-
karékos nyílászárókra cserélték 
a régieket, megújultak az elekt-
romos vezetékek, a szaniterek 
és csapadékvíz-elvezetők is, de 

a kivitelező Primer Color szak-
emberei felújították a tornate-
rem melletti futófolyosót is.

Különleges kosárpálya
A Garay János Gimnázium 

udvarán Heilmann Józsefné 
intézményvezető köszöntötte 
az iskola diákjait és tanárait. 
A rendhagyó évnyitón egy új 
kültéri kosárlabda pályát is át-
adtak. Ács Rezső polgármester 
arról szólt, hogy fontos a tudás, 
a segítség, melyet a diákok a 
tanároktól kapnak, de az sem 
mindegy, hogy milyen körül-
mények között sportolnak. A 
városvezető emlékeztetett: a 
Garay gimnáziumban az elmúlt 
években a KSC Szekszárd segít-
ségével a tornatermet és az öltö-
zőket is megújították.

Szabó Noémi, az Atomerőmű 
KSC Szekszárd szakmai igazga-
tója elmondta, Magyarországon 
a Garayban épült meg a hatodik 
ilyen kültéri kosárlabda pálya, a 
hetedik pedig a Babits iskolá-
ban létesül hamarosan. A pálya 
a klub által gyűjtött TAO-ked-
vezmények felhasználásával és 
az önkormányzat segítségével 
épült meg a nyáron. 

Az ünnepségen több diák is 
díjat vehetett át sport és tanul-
mányi versenyeken elért helye-
zéseik elismeréseként. A tanév-
nyitón megemlékeztek Lemle 
Béláné korábbi igazgatóról is, aki 
diákként, tanárként, majd veze-
tőként összesen 57 évet töltött 
a Garay János Gimnáziumban.  
 mjw – S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
szeptember 11-től szeptember 15-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02604)

MENÜ Szeptember 
11.

Szeptember 
12.

Szeptember 
13.

Szeptember 
14.

Szeptember 
15.

„A”
1050 Ft

Tárkonyos 
szárnyasragu-

leves

Grízgaluska 
leves

Fahéjas 
szilvaleves Karalábéleves Marhahús-

leves

Burgonyás 
nudli,

baracklekvár

Rántott 
halfilé,párolt 

rizs,tartár-
mártás

Rakott 
brokkoli,

csirkehússal

Bakonyi 
sertésragu,

tészta

Főtt marha-
szelet, paradi-
csommártás,
főtt burgonya

„B”
1050 Ft

Tárkonyos 
szárnyasragu-

leves

Grízgaluska 
leves

Fahéjas 
szilvaleves Karalábéleves Marhahús-

leves

Csülök pékné 
módra,

savanyúság

Fejtett 
babfőzelék, 
sült kolbász

Sertéspörkölt, 
tarhonya, 

savanyúság

Rántott 
csirkecomb-

filé, friss saláta, 
öntet

Székely
káposzta, 

tejföl

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkecombfilé
szezámmagos 

bundában 
ecetes burgo-
nyasalátával

Csirkecombfilé
szezámmagos 

bundában 
ecetes burgo-
nyasalátával

Csirkecombfilé
szezámmagos 

bundában 
ecetes burgo-
nyasalátával

Csirkecombfilé
szezámmagos 

bundában 
ecetes burgo-
nyasalátával

Csirkecombfilé
szezámmagos 

bundában 
ecetes burgo-
nyasalátával

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Fetával - 
spenóttal 

töltött sertés-
java, 

currys rizs

Fetával - 
spenóttal 

töltött sertés-
java, 

currys rizs

Fetával - 
spenóttal 

töltött sertés-
java, 

currys rizs

Fetával - 
spenóttal 

töltött sertés-
java, 

currys rizs

Fetával - 
spenóttal 

töltött sertés-
java, 

currys rizs

Dinamikusan fejlődő stratégiai HR tanácsadó irodánk, 
a SALIO Személyzeti  Tanácsadó Kft ., szakmaiságon, 

együtt  gondolkodáson, megoldás-orientált szemléleten 
alapuló csapatába keresünk új kollégát

HR munkatárs pozícióba.
Főbb feladatok, amik Rád várnak
• Toborzási feladatok önálló és teljes körű koordinációja.
• Szervezet-fejlesztési projektek adminisztratí v támogatása.
• Munkaügyi feladatok ellátása, be és kiléptetéshez szükséges dokumentáció elkészítése.
• Munkaügyi és munkajogi kérdésekben felmerülő tájékoztatás.
• Iroda menedzsment, vendégek fogadása, zökkenőmentes működés biztosítása.

Elvárás az új kollégánkkal szemben
• Felsőfokú szakirányú végzett ség.
• Területen szerzett  1–3 év tapasztalat.
• Erős munkaügyi és/vagy toborzási tapasztalat.
• Munkajogi ismeretek.
• Kommunikáció képes angol nyelvtudás.

Szükséges készségek
• Kiváló kapcsolatt eremtő készség, nyitott  gondolkodás.
• Ügyfél- és megoldás orientált személyiség.
• Párhuzamos feladatok kezelésének képessége, terhelhetőség.
• Önálló munkavégzésre és csapatjátékra való képesség.
• Felhasználói szintű számítógépes ismeret (Offi  ce programok).

Amit kínálunk
• Folyamatos szakmai fejlődési lehetőség.
• Moti váló jutt atási csomag és munkakörnyezet.
• Kiváló, összetartó csapat.

Munkavégzés helye: Szekszárd

Amennyiben hirdetésünk felkeltett e az érdeklődésedet, 
kérjük, küldd el pályázati  anyagodat

(önéletrajz, moti vációs levél a bérigény megjelölésével) 
a job@salio.hu e-mail címre.

(02616)

Szupermarket nyílt a belvárosban

Szeptember 2-án családi pik-
nik keretében ünnepélyesen is 
megnyílt az Auchan áruházlánc 
első hazai szupermarketje.

Szekszárd belvárosában, az 
egykori Korzó áruház épü-
letében néhány hete üzemel 
hazánk első Auchan szuper-
marketje.„Régi igénye a szek-
szárdiaknak, hogy legyen a vá-
rosközpontban is egy nagyobb 
élelmiszer áruház” – mondta 
a megnyitón Ács Rezső. Szek-
szárd polgármestere hozzátet-

te: reméli, ennek „hozadéka-
ként” több kisebb üzlet nyílik 
majd a belvárosban, ahol ismét 
felpezsdülhet az élet.

Dominique Ducoux, az 
Auchan Retail Magyarország 
vezérigazgatója elmondta: az 
ország 19 Auchan hipermarket-
je mellett jelenleg a szekszárdi az 
egyetlen szupermarket, ám ter-
veik szerint nem az utolsó. A két 
és fél hónap alatt elkészült szek-
szárdi üzlet 1400 négyzetméte-
ren mintegy 10 ezer különféle 
terméket kínál.  - mwj -

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Nyolcvanezernél is több vendég a Szekszárdi Fürdőben
A Szekszárdi Családbarát 
Strand- és Élményfürdő törté-
nete egyik legjobb szezonját 
produkálva több mint 80 ezer 
vendéget fogadott.

A magas látogatószám a forró 
nyári időjárás mellett a fürdő ál-
tal kínált olyan új szolgáltatások-
nak is köszönhető, mint például 
az árnyékos területek növelése – 
mondta el Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere a helyszínen, 
szeptember 1-én megtartott tá-
jékoztatóján.

A városvezető kiemelte: az 
élményfürdő egyre népszerűbb 
a szekszárdiak körében, ezt bi-
zonyítja, hogy a látogatók 55 
százaléka érkezett a városból. 
Sok vendég kereste fel a nyári 
hőségben felfrissülést kínáló lé-
tesítményt Bajáról és Kalocsáról 
is, de érkeztek látogatók Buda-
pestről, és az ország még távo-
labbi részeiből is – tette hozzá a 
polgármester.

Ács Rezső tudatta, sok egyéb 
program mellett idén is megtar-
tották a nagycsaládosok napját, 
amelyre mintegy négyszáz szek-
szárdit hívtak meg, de a határon 
szolgálatot teljesítő rendőrök is 
kaptak ajándék belépőjegyet a 
várostól.

Csillag Balázs, a fürdőt üze-
meltető Szekszárdi Sportköz-
pont Nkft. igazgatója arról szólt, 
hogy az idei rendezvénynaptár 

megtervezésekor fontos szem-
pont volt, hogy minden korcso-
portnak kínáljanak programot. 
Ennek részeként a vendégek akár 
a medencékből is követhették a 
budapesti vizes világbajnokság 
eseményeit, és a Fürdő Napok 
eseményei is több ezer látogatót 
vonzottak. Háromszor tartottak 
strandröplabda tornát, melyek 
mindegyikén több mint száz 
versenyző mérette meg magát.

A nyári napközis sporttábo-
rokból idén hatot tartottak, így 
mintegy 180 diáknak kínáltak 
tartalmas programot. A fiatalok 
nemcsak a fürdő területén töl-
tötték napjaikat, de megismer-
kedhettek a városban elérhető 
más sportolási lehetőségekkel, 
Tolnán kipróbálhatták a kajako-
zást is, illetve a pécsi MecsExt-
rém Parkban is jártak.

Az élményfürdő elindult az Év 
fürdője versenyben, ahol az „Év 
feltörekvő fürdője” kategóriában 
a 8. helyen végzett.

Csillag Balázs arról tájékozta-
tott, hogy a strand szeptember 
3-i zárását követően elkezdik az 
úszómedence sátorral történő 
lefedését, amely szeptember 18-
tól fogadja majd a vendégeket. A 
fedett uszoda minden hétköznap 
6 és 17 óra között, hétvégenként 
6 és 19 óra között tart nyitva a 
nagyközönség előtt, és az idén is 
elérhető lesz a szauna.

 Forrás: kadarka.net
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A reformáció híre hamar eljutott megyénkbe
A reformáció hazai elterjedé-
sének mozzanataira hívja fel 
a figyelmet az a tárlat, ame-
lyet szeptember elsejétől a 
Magyar Nemzeti Levéltár 
(MNL) Tolna Megyei Levéltá-
rában láthatnak érdeklődők.

A kiállításon protestáns egye-
sületekről és szerveződésekről, 
bibliafordításokról, a reformá-
ció kulturális hatásairól, egy-
házszervezetről, tisztviselőkről is 
tájékozódhatunk. A rendezvény-
sorozat célja, hogy az MNL va-
lamennyi hazai intézményében 
vonultassa fel a magyarországi 
protestantizmus emlékeit.

– Az 500 éves reformáció év-
fordulóján óriási adatmennyi-
ségből hívták életre ezt a megyei 
levéltárakból rögtönzött váloga-

tást – mondta dr. Váradi Zoltán 
a megnyitón. A Tolna Megyei 
Levéltár vezetője jelezte: vala-
mennyi intézmény megpróbálta 
a legszebb dolgait elhozni.

A megnyitón Sefcsik Zol-
tán evangélikus lelkész úgy 

fogalmazott: a reformáció egy 
szüntelen szellemi harc, ame-
lyet először Luther Márton és 
Kálvin János vívtak meg. Harc 
Isten igaz megismeréséért és az 
ember Istentől kapott igazi ér-
tékének felfedezéséért. Sefcsik 
Zoltán úgy véli: a reformáció 
egy kreatív erő volt, Luther 
pedig saját korának „slágereit” 
írta át egyházi gondolatokra. A 
reformáció ügye hamar eljutott 
Tolna megyébe is, ahol Sztárai 
Mihály evangélikus lelkész, re-
formátor kezdett közösségeket 
alapítani.

Dr. Kaszó Gyula református 
lelkipásztor szerint a Szentí-
rásból első kézből kaphatnak 
„frissítőt” az emberek, mert a 
Biblia olvasása olyan, mintha 
„a forrás tükrében látnánk ma-

gunkat”. Megtanít arra, hogyan 
éljünk önkritikusan. Dr. Kaszó 
Gyula kijelentette: a forrás a lé-
nyeg, és a folyamatos nyitottság 
Isten gazdagsága felé. „Ez a re-
formáció, a dimenziókban való 
gazdagodás, amely csak kegye-
lem által jön létre. Mindehhez 
pedig hittel kell naponta észre-
vennünk Isten kegyelmét.”

 Gy. L.

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

A megnyitón Németh Judit 
előadóművész Sztárai Mi-
hályra emlékezve H. Németh 
István: Mihály püspök elköl-
tözik című novellájából adott 
elő részletet. A tárlat – ame-
lyet Ruzsa Éva főlevéltáros 
mutatott be – szeptember 12-
ig látogatható.

Környezettudatosságra nevelnek
A környezettudatos szemlé-
let kialakításában nyújt se-
gítséget a Szekszárdi Kolping 
Katolikus Szakképző Iskola és 
AMI diákjainak az Alisca Terra 
Nkft. A felek augusztus 30-án 
írtak alá kibővített együttmű-
ködési megállapodást.

Koller Tamás, a Kolping igaz-
gatója elmondta, az intézmény 
jövőre szeretne pályázni az 
ökoiskola címre. Céljuk, hogy 
a diákok figyelmét ráirányítsák 
a környezettudatos magatartás 
fontosságára. Az intézményben 
összesen mintegy ezer diákot 
tudnak nagyobb fokú környe-
zettudatosságra nevelni.

Tölgyesi Balázs, a közműcég 
vezetője tudatta, mindig szíve-
sen fogadják az ehhez hasonló 
megkereséseket, mert a siker a 
közös gondolkodásban rejlik.

A megállapodás keretében 
valamennyi tagintézménybe 
szelektív gyűjtőedények kerül-
nek, és a közműcég egy falra 
szerelhető palackprést is ado-
mányozott az iskolának (ké-
pünkön). A cég szakmai taná-
csokkal is támogatja az iskolai 
programokat. Az intézmény 
ugyanakkor vállalta, hogy részt 
vesz a vállalat és az önkormány-
zat által szervezett környezettu-
datos szemléletet népszerűsítő 
rendezvényeken.  S. V.

Szoboravató a katolikus iskolában

Az 1713-ban készített mária-
gyűdi kegyszobor másolatát 
szentelte fel dr. Udvardy György 
pécsi megyéspüspök Szekszár-
don, a 25 éves Szent József Ka-
tolikus Iskolaközpont tanévnyi-
tóján, szeptember 3-án.

A Garay téri iskola lépcsőházá-
nak földszintjén Szilyné Simon 
Ágnes, az iskola vezetője fejezte 
ki háláját Illés András szobrász-
művész alkotásáért, amellyel a 
pécsi egyházkerület megaján-
dékozta őket. A püspök a pécsi 
egyházmegye azon szándékáról 
szólt, hogy intézményeikben 
a keresztény identitást erősítő 
példaképeket állítsanak a taná-

rok és a diákok elé. A választás 
azért esett a máriagyűdi kegy-
hely híres szobrára, mert „az 
alkotás feltárja a Boldogságos 
Szűz Mária, a hit és az igére 
figyelő asszony magatartását, 
aki Isten akaratára koncentrál, 
örömmel, készséggel”.

A szobormásolatot az iskola 
földszinti lépcsőfordulójában 
helyezték el, így az intézmény 
névadó védőszentje, Szent Jó-
zsef mellett immáron Szűz Má-
ria üzenete is megjelenik.

A jubileumi tanévnyitó a Bel-
városi katolikus templomban 
folytatódott, ahol dr. Udvardy 
György ünnepi hálaadó szent-
misét is celebrált.  Gy. L.

Kékesi János emlékére (1946–2017)
Augusztus 28-án kísérték utol-
só útjára Kékesi Jánost, az Ötös 
Számú (ma Baka István) Általá-
nos Iskola címzetes igazgatóját, 
aki súlyos betegsége ellenére vá-
ratlanul hunyt el.

Kaposmérőn született földmű-
ves családban. Általános iskolai 
tanulmányai után Kaposváron 
járt középiskolába, majd a Pécsi 
Tanárképző Főiskola matema-
tika-fizika szakán szerzett dip-
lomát. Itt ismerte meg feleségét, 
akivel két leánygyermeket nevel-
tek fel. Első munkahelye a ka-
kasdi Bezerédj Amália Általános 
Iskola volt, ahol hamarosan az 
igazgatóhelyettesi pozíciót töltöt-
te be. Pályáját 1977-ben szakfel-
ügyelőként folytatta, majd 1979-
től Szekszárd Város Tanácsának 
főelőadójává nevezték ki.

Életútjának legnagyobb kihí-
vása volt az Ötös Számú Álta-
lános Iskola beindítása, melynek 
aztán 15 évig igazgatója, majd 
további 9 évig szaktanára volt. Ő 

irányította az iskola felszerelésé-
nek a beszerzését, a környezet 
szépítését. Nagy szerepe volt ab-
ban, hogy olyan iskola nyitotta 
meg kapuit, amely a kor követel-
ményeinek maximálisan megfe-
lelt. Nem kis feladatot jelentett 
számára a több mint 1200 tanu-
ló tanrendjének megszervezése, 
s az őket tanító 86 pedagógus 
közösséggé szervezése. Mindig 
az iskola és a közösség érdekeit 
vette figyelembe, de soha nem 
feledkezett meg munkatársai-

ról sem. Vezető egyéniség volt: 
hozzáértően tervezett, körülte-
kintően szervezett, példamutató 
munkabírással rendelkezett.

Igazgatósága alatt szervezték 
meg az iskola később hagyomá-
nyossá váló versenyeit, a baktai 
sport-és tanulmányi versenyeket. 
Minden kezdeményezést pozití-
van fogadott, és támogatta a 
megvalósításukat. Különösen 
sokat tett a sportélet fellendítésé-
ért. Már kakasdi éveiben edzet-
te az asztaliteniszező tanulókat, 
amit az „Ötösben” is folytatott. 
Szoros kapcsolatot alakított ki az 
iskola a mohácsi sportiskolával, 
mely a mai napig működik.

Több társadalmi megbízatása 
is volt, éveken keresztül tevé-
kenykedett a Közalkalmazotti 
Horgász Egyesület titkáraként. 
Segítségével jött létre a tehetséges 
diákok támogatására az iskola 
Jó tanuló, jó sportoló alapítvá-
nya, melynek mindvégig kurató-
riumi elnöke volt.

Pedagógus munkáját lelkiis-
meretesen, nagy szakmai tudás-
sal végezte. Kezdő pedagógusként 
kísérleti eszközöket készített, mo-
dellező szakkört vezetett, részt 
vett egy fizika feladatgyűjtemény 
szerkesztésében. Ismert volt 
rendszeretetéről, precizitásáról, 
következetességéről. Szigorú ve-
zető volt, de csak azt követelte 
meg munkatársaitól, amit ő is 
betartott. Jó gazdaként az iskola 
minden zugát ismerte, mindenre 
odafigyelt. Nyugdíjasként is tar-
totta a kapcsolatot az iskolával, 
minden rendezvényen részt vett.

Tantestülete a következő sza-
vakkal búcsúzott tőle: „Kedves 
János! Szellemed itt él és közöt-
tünk marad, hiszen példáddal 
bennünket is tanítottál: szeretni 
pályánkat, a ránk bízott gyerme-
keket. Becsüljük azt az olthatat-
lan lángot, mely benned lobogott. 
Tiszteljük a végsőkig feszített aka-
ratot és elszántságot, mellyel az 
iskola ügyeit szolgáltad.”

Nyugodjon békében!

FO
TÓ

: S
ZV
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Szekszárdi Szüreti Napok – 2017. szeptember 14–17.
SZEPTEMBER 14. (csütörtök)
• 15:00 SZERETET LÁNGJA (Béla ki-
rály téri színpad) 15:15 ParaDance 
Company, 15:45 Agárdi Szilvia, 
16:30 Szabó Ádám.
• 17:00 MAGYAR BORHOZ MA-
GYARNÓTA (Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Rendezvényterem). 
A Szekszárdi Nótakedvelők Klub-
jának műsora. Jegyár: 1.500,- Ft.
• 18:00 MAGYAR KÜVÉ (Vármegyeháza 
udvara). Közreműködik: Farkas Dénes 
és az Esszencia Produkció. Az előadás 
az NKA támogatásával valósul meg.
• 19:00 EXPERIDANCE TÁNCSZÍN-
HÁZ – FERGETEGES (Babits Mihály 
Kulturális Központ, Színházterem). 
Erzsébet királyné (Sissi) és Gróf 
Andrássy Gyula beteljesülhetetlen 
szerelmének története az Expe-
riDance és a 100 Tagú Cigányze-
nekar szólistáinak előadásában. 
Jegyárak: 5.500,- Ft – 5.900,- Ft.
• 19:30 SZEKSZÁRDI IFJÚSÁGI FÚ-
VÓSZENEKAR KONCERTJE 
(Béla király téri színpad)
Vezényel: Kovács Zsolt karnagy
• 21:00 MAGYAROCK MUSICAL 
BAND ÉS VARGA MIKLÓS KONCERT-
JE (Béla király téri színpad). A zenekar 
a magyar és a külföldi musicaliroda-
lom legnagyobb slágereit adja elő új-
rahangszerelt, rockosított változatban.

SZEPTEMBER 15. (péntek)
15:00 ALISCA BRASS BAND KON-
CERTJE (Béla király téri színpad).
Vezényel: Maul Péter karnagy
• 17:00 ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ 
DARVASI LÁSZLÓVAL (Vármegye-
háza Pollack Kávézó) Házigazda: 
Ágoston Zoltán, a Jelenkor folyóirat 
főszerkesztője. A belépés díjtalan!
• 17:00 ÜNNEPÉLYES MEGNYITÓ
A Szekszárdi Szüreti Napokat meg-
nyitja: Süli János miniszter, a fesztivál 
fővédnöke. Köszöntőt mondanak: dr. 
Hoppál Péter, az Emberi Erőforrások 
Minisztériumának kultúráért felelős ál-
lamtitkára; Győrffy Balázs, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnöke; Hor-
váth István országgyűlési képviselő és 
Ács Rezső, Szekszárd polgármestere, a 
rendezvény házigazdája. Közreműkö-
dik: Zsikó Zsuzsanna népdalénekes és 
a Bartina Néptánc Egyesület.
• 18:00 ÖRÖKSÉG GÁLA (Béla király 
téri színpad). Az Örökség Gyermek 
Népművészeti Egyesület regisztrált 
csoportjainak rendezvénye.

• 19:00 „HÁRY VAGYOK AZ ANGYA-
LÁT!” ZENÉS SZÍNPADI JÁTÉK (Babits 
Mihály Kulturális Központ, Rendez-
vényterem). Az Obsitos vendéglő 
főpincérének történetei, Mikó István 
főszereplésével és melódiáival. Sze-
replők: Szabó Anikó, Suha Kálmán 
és Herrer Pál. Írta: Kis Pál István. 
Közreműködik a Szekszárdi Muslin-
ca Férfikar. Jegyár: 2.000,- Ft.
• 19:00 SZEKSZÁRDI BORMÁMOR 
– A SZEKSZÁRDI GITÁRKVARTETT 
KONCERTJE (Vármegyeháza Pollack 
Kávézó). Csele Lajos, Komjáthy Pé-
ter, Decsi-Kiss András, Szecsődi Ist-
ván. Közreműködik: Wessely Ágnes, 
Lotz Katalin, Rubányi Anita.
• 20:00 TALAMBA ÜTŐEGYÜTTES 
(Béla király téri színpad). Grünvald 
László, Szitha Miklós, V. Nagy Ta-
más és Zombor Levente.
• 21:00 MAGNA CUM LAUDE KON-
CERT (Szent István téri nagyszín-
pad). Támogató: TolnAgro Kft.
• 22:00 TÓTH VERA KONCERT 
(Béla király téri színpad). Támoga-
tó: Tolnatej Zrt.
• 00:30 THE BIEBERS KONCERT 
(Béla király téri színpad).

SZEPTEMBER 16. (szombat)
• 10:00 – 18:00 FANYŰVŐ JÁTÉK-
PARK – DONGAVERDÁK 
(Vármegyeháza kert). A játékpark 
használata ingyenes!

• 10:00 HARCMŰVÉSZETI BEMU-
TATÓK (Béla király téri színpad). 
Közreműködik: Alisca Taekwoon-
do Klub; Leung Wing Tsun kung 
fu csoport; Kaze Shinkendo Dojo 
japán szamuráj kardművészek.
• 11:00 TÜCSÖK ZENÉS SZÍNPAD 
GYERMEKCSOPORTJÁNAK MŰSO-
RA (Béla király téri színpad). Mű-
vészeti vezető: Béresné Kollár Éva.
• 11:00  „CSIRIBIRI” – HALÁSZ JU-
DIT KONCERTJE (Babits Mihály 
Kulturális Központ, Színházterem). 
Jegyár: 2.000,- Ft – 2.400,- Ft.
• 13:00 „ŐRZÖM KINCSEM, HA-
GYOMÁNYOM” (Béla király téri 
színpad). Ifjúsági Tambura Zene-
kar Báta; Kisdorogi Székely Hagyo-
mányőrző Egyesület; Vörösmarty 
Színjátszó Kör Bonyhád.
• 13:00 MONDSCHEIN KÓRUS ÉS 
VENDÉGEI (Vármegyeháza színpad)
• 13:00 XII. ORSZÁGOS GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES KI-
ÁLLÍTÁS (Babits Mihály Kulturális 
Központ, Bakta galéria).
14:00 VÉRADÁS – Magyar Vörös-
kereszt (Dózsa Gy. u. 1.)
14:30 HÓRIHORGAS HUJÁKOLÓK: 
HÖRPINTŐ BORKOMÉDIA (Béla ki-
rály tér) A Hórihorgas Hujákolók ve-
zetik fel a szüreti felvonulás résztvevőit 
zenével, kisbíróval és óriásbábokkal.
• 15:00 SZÜRETI FELVONULÁS 
(Bezerédj utca, Széchenyi utca)

16:00 BORRENDI AVATÓ 
(Béla király téri színpad)
• 17:00 ERDÉLY SZŐLÉSZETE ÉS 
BORÁSZATA (Garay ÉlményPince). 
Dr. Balla Géza borász borkóstoló-
val egybekötött előadása. Jegyár: 
3.000,- Ft (elővételben kapható a 
Szekszárdi Turisztikai Kft.-nél).
• 17:00 „MUST JÖN A JAVA” FOL-
KLÓRMŰSOR (Béla király téri szín-
pad). Hagyományőrző néptáncs-
csoportok műsora, benne a Szüret 
Táncos Párja 2017 választással.
• 18:00 GRECSÓ KRISZTIÁN ÉS 
HRUTKA RÓBERT: LIBIKÓKA 
(Vármegyeháza udvara)
• 19:30 ATLANTIS – SHADOWS TRI-
BUTE BAND KONCERTJE 
(Vármegyeháza udvara)
• 19:30 SZEKSZÁRD, AHOGY ÉN 
LÁTOM (Béla király téri színpad)
• 20:00 BAND OF STREETS UT-
CAZENE (Béla király tér)
• 21:00 – GROUP’N’SWING KON-
CERT (Béla király téri színpad). Köz-
reműködik: Mihályi Réka és Magyar 
Bálint. Támogató: Sz+C Stúdió Kft.
• 21:00 ANNA AND THE BARBIES 
KONCERT (Szent I. téri nagyszínpad). 
• 21:30 HOLAZALÁN ZENEKAR 
KONCERT (Vármegyeháza udvara).
• 23:00 INTIM TORNA ILLEGÁL 
KONCERT (Béla király téri színpad).
• 01:00 FIRKIN KONCERT 
(Béla király téri színpad).
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Szeptember 3-ai rejtvényünk megfejtése: Móricz Zsigmond: Az Isten háta mögött
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Borda Károlyné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 14-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Kulturális Örökség Napjai
„500 éves a reformáció”

2017.b szept. 17. vasárnap
A Kulturális Örökség  

Napjai keretében  
szept. 17-én, vasárnap 

08:00 – 12:00 óra között 
ingyenesen látogatható 
épületek Szekszárdon:

Szekszárdi Református Temp-
lom, Szekszárd, Kálvin tér, 

Szekszárdi Evangélikus Temp-
lom, Szekszárd, Luther tér

Tisztelt Bor utcai 
ingatlantulajdonosok!

Ezúton értesítjük  
a Szekszárd, Bor utcai  

ingatlantulajdonosokat, 
hogy a kiépített szennyvíz-
csatorna hálózat beüzeme-

lése megtörtént, az arra való 
rákötés lehetővé vált.  

A csatlakozás menetéről, a 
szolgáltatási szerződés meg-
kötéséről a szolgáltatótól, az 

ERÖV Zrt-től, a  
74/529–050-es telefonszá-

mon kérhetnek tájékoztatást 
az érdeklődők.

Tájékoztatjuk az érintetteket, 
hogy a Víziközmű szolgálta-
tásról szóló 2011. évi CCIX 
törvény 55. §-a értelmében 
az ingatlantulajdonosoknak 
a létesítmény elkészültét kö-
vető 1 éven belül a hálózatra 

kell csatlakozniuk.

EVANGÉLIUM

„... aki mást felüdít, maga is 
felüdül...”
  (Példabeszédek 11, 16-31) 

Vége a nyárnak, s a gondtalan 
percek, órák, a nyaralás napjai 
már lassan feledésbe burkolóz-
nak. S nem marad más, csak 
a sóhaj: bírjuk ki a következő 
szünetig, a következő hétvégéig. 
Vagy mégsem?! Hiszen jönnek a 
fesztiválok, amikor a jól végzett 
munka után lehet lazulni, egy jó 
társaságban kellemes pillanato-
kat átélni, egy-egy jó beszélgetés-
ben megpihenni, feloldódni.

A példabeszédek könyve egy 
évszakoktól, különleges alkal-

maktól, helyszíntől és társaság-
tól független felüdülési, feltöl-
tekezési lehetőséget mutat fel. S 
teszi ezt azért, hogy életbölcses-
ségével gazdagítsa, bátorítsa a 
mindennapok forgatagába, vagy 
éppen egyhangúságába beleme-
revedett, belesüllyedt lelkünket. 
Mit is mond? „Aki mást felüdít, 
maga is felüdül.” Nem ad prog-
ramot, feladatot, edzéstervet, 
csak elmondja azt a hétköznapi 
csodát, amit mindenki ismer, 
aki próbálta már. Nem propa-
gál és kínál ingyenes órát, nem 
reklámoz, csak beszámol arról 
a megélhető és tényleg minden 

különlegesebb feltételtől mentes 
lehetőségről, mely valóságosan 
megtölti a lelket, felüdíti a szí-
vet, megpezsdíti a mindennapok 
mókuskerekének egyhangúságát. 
Sőt, ami a legkülönlegesebb: a 
hektikus, túlfeszített időbeosztás 
és feladatözön kellős közepette 
békességet és kiteljesedést te-
remt. Egy feltétele van csupán: a 
nyitott lelkület. S ez nem jelent 
mást, mint ajándékperceket, si-
mogató mosolyt, vissza - nem - 
kiáltott szót, egy kedves dicsére-
tet, egy jókor lenyelt kritikát, egy 
ölelésre lendülő kart, egy őszinte 
könnycseppet, egy palacsintát, 

egy pohár vizet... s talán egy he-
tilapnyi, vesszővel elválasztva le-
írt hétköznapi csodát, mely által 
lelkünk felüdült.

Olyan szépen csengő, s elcsé-
peltnek vélt gondolat: „aki mást 
felüdít, maga is felüdül”. Ám 
próbáld csak ki! Megunhatatlan 
forrássá válik, kimeríthetetlen 
táplálékoddá válik, belső erőddé 
válik – s kivirágzik a didergő vi-
lág körülötted. 

Isten ajándéka – a Te és Én 
nagy lehetősége! Ámen!  

 Kaszóné Kovács Karola, 
 református lelkipásztor

Szekszárdi Szüreti Napok – 2017. szeptember 14–17.
SZEPTEMBER 17. (vasárnap)
• 10:00 – 18:00 FANYŰVŐ JÁTÉK-
PARK (Vármegyeháza kert).
• 10:00 – BRÉMAI MUZSIKUSOK 
(Béla király téri színpad). 
A Csillag Musical Társulat gyermek 
színházi előadása.
• 11:00 – MOZGÁSMŰVÉSZETI 
CSOPORTOK BEMUTATÓI
(Béla király téri színpad). Fellépők: 
Fitt Lesz Sportegyesület, Szekszárdi 
Mozgásművészeti Stúdió, PTE IGY 
Gyakorlóiskola Táncművészeti 
Tagozata, Iberican Táncegyesület, 
Szöcske Akrobatikus R’N’R.
• 14:00 EGYÜGYŰ MIHÓK, AVAGY 
A BALGASÁG SZERENTSÉJÉNEK 
EGÉSZEN IGAZ TÖRTÉNETJE 
(Béla király téri színpad). A Ládafia 
Bábszínház előadása.
• 15:00 TÜCSÖK ZENÉS SZÍNPAD 
KONCERTJE (Béla király téri szín-
pad).
• 16:30 JUNIOR STARS BIG BAND 
KONCERTJE 
(Béla király téri színpad).
• 18:00 SEBTIBEND KONCERT (Béla 
király téri színpad).
• 18:00 „LÉNYEREDÉK” 
(Vármegyeháza Pollack Kávézó). 
A Pad Irodalmi, Művészeti És Kul-
turális Egyesület szervezésében. 

Közreműködnek: a Komjáth(y)iak, 
Dicső Zsolt és Zsoldos Ákos.
• 18:30 WELLHELLO KONCERT 
(Szent István téri nagyszínpad). Tá-
mogató: Tarr Kft.
• 20:00 ZOLTÁN ERIKA KONCERT 
(Béla király téri színpad).

Társrendezvények:
• „BOREGYETEMEK, BORRÉGIÓK 
NEMZETKÖZI TALÁLKOZÓJA” Szep-
tember 14. (csütörtök) 08:00 óra, 
PTE KPVK (Rákóczi u. 1.)
• SZEKSZÁRD 30 ÉVE A SZŐLŐ ÉS 
BOR NEMZETKÖZI VÁROSA
Szeptember 15. (péntek) 10:00 óra, 
Művészetek Háza (Szent I. tér 28.).

Kiállítások:
• Kavicsok fényben, haikuk és 
akvarellek – Kerti Károly György 
kiállítása
Wosinsky MMM Vármegyeházi 
kiállítótér (Béla király tér 1.). Meg-
nyitó: szeptember 14. (csütörtök), 
15 óra.
• Boron innen, boron túl 
(Művészetek Háza). A Magyar Al-
kotóművészek Országos Egyesülete 
Képzőművészeti Tagozat Triennáléja. 
Megnyitó: szeptember 16. (szombat) 
11:00 óra.

• „Záridő” 
(Babits Mihály Kulturális Központ, 
Márványterem). Kiss Albert fo-
tográfus kiállítása. Megtekinthető: 
október 3-ig.
• Czirok Róbert kiállítása 
(Illyés Gyula Megyei Könyvtár). Boros 
címke tervek. Megnyitó: Szeptember 
13. (szerda) 17:00 óra.
• Szekszárdi Fotóklub kiállítása 
(Babits Mihály Kulturális Központ, 
Fiatalok utcája). Megtekinthető: 
szeptember 12-től október 13-ig.
• SZŐLŐ ÉS A BOR BÉLYEGEKEN 
(Babits Mihály Kulturális Központ, 
Mozi előtér). Megtekinthető: szep-
tember 13-tól október 7-ig.
• Molnár Jánosné foltvarró kiál-
lítása (Belvárosi Kávéház). Meg-
nyitó: szeptember 14. (csütörtök) 
17:00 óra. A kiállítást megnyitja 
Aczélosné Solymár Magdolna, a 
Szekszárdkörnyéki Foltvarró Egye-
sület vezetője.
• TÍZ NŐ ÉS EGY FÉRFI A BIKAVÉR-
RŐL (Bormúzeum). Forrai Ferenc 
és alkotótársai kiállítása. Megnyitó: 
szeptember 15. (péntek) 20:00 óra.

Állandó programok:
• BORUDVAR (Béla király tér).
Résztvevő pincészetek: 

Balla Géza Pincészete, Bernát Pin-
ce, Bodri Pincészet, Bősz Adrián, 
Dániel Pince, Danubiana Kft., 
Dúzsi Tamás Pincéje, Eszterbauer 
Borászat, Fekete Borpince, Fe-
renczi Szőlőbirtok, Ferger-Módos 
Borászat, Fritz Borház, Frankos 
Borház, Garai Pincészet, Heimann 
Családi Birtok, Herr Pince, Heté-
nyi Pincészet, Ifj. Márkvárt János, 
Illyés Kúria, Lajvér Borbirtok, Mé-
száros Pál Borház és Pince, Neiner 
Családi Pince, Németh János Pin-
cészet, Pastor Pince, Posta Borház, 
Prantner Pince, Remete-Bor Vesz-
tergombi József, Ribling Pince, 
Sárosdi Pince, Schieber Pincészet, 
Sebestyén Pince, Simigh Családi 
Pincészet, Szeleshát Szőlőbirtok, 
Szent Gaál Pincészet, Takler Pin-
ce, Tringa Borpince, Tüske Pince, 
Tűzkő Birtok, Twickel Szőlőbirtok, 
Vesztergombi Pince, Vida Családi 
Borbirtok, Virághegyi Bor + Brill 
Pálinkaház, Savanya Pálinkaház.
Borudvar nyitva: csütörtök 18:00 – 
01:00, péntek 14:00 – 01:00, szom-
bat 11:00 – 01:00, vasárnap 11:00 
– 22:00.
• ÍZEK UTCÁJA (Béla király tér). A 
tájjellegű ételekről a Vendéglátók 
Kerekasztala Szekszárdért Egyesü-
let gondoskodik. Amaryllis Étterem, 
Aranykulacs Vendéglő, Papa Boro-
zója, Stefán Ételbár, Szász Söröző és 
Étterem, Toscana Étterem.
• SZÜRETI KIRAKODÓVÁSÁR, HE-
LYI TERMÉK VÁSÁR
(Garay tér, Szent István tér, Augusz 
Imre utca, Liszt Ferenc tér)
• VIDÁMPARK (Prométheusz park, 
Korzó/Auchan parkoló)
• AUTÓKIÁLLÍTÁS
Liszt Ferenc tér – Elektromos és 
hibrid autó kiállítás

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának rendezvénye. 
Rendező: Babits Mihály Kulturális 
Központ (www.szekszardiszureti-
napok.hu), társrendező: Szekszárd 
Borvidék Nonprofit Kft. (www.
szekszardibor.com).
Információ: Babits Mihály Kulturá-
lis Központ 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 10. Telefon: 74/529–610 • 
Fax: 74/529•615, e-mail: info@szek-
szardagora.hu. 

A műsorváltozás jogát 
a rendezőség fenntartja!
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Visszatérőkkel erősített, előbbre lépne az FGKC
Edzőpáros irányítja nyártól a 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
NB I/B-s felnőtt együttesének 
felkészülését, amely a most 
hétvégén rajtoló 2017/2018-
as idényben feledtetné a ta-
valyi nyolcadik helyet.

A szekszárdi együttes magasra 
tette a lécet a második vonalbe-
li női bajnokságban az elmúlt 
években megszerzett bajnoki 
címekkel és érmekkel. A má-
jusban zárult előző szezonban 
megszerzett nyolcadik hely 
ennek fényében csalódásnak 
tűnik...

– A bajnokság elején mi is 
jobbra számítottunk a 8. hely-
nél, még úgy is, hogy tavaly 
nyáron szinte teljesen kicserélő-
dött a felnőtt csapat kerete. A 
dunaújvárosi „kapcsolat” csak 
részben működött, egyedül 
Pálinkás kapus tudott a segít-
ségünkre lenni, így a nyolcadik 
helyet végül is reálisnak érzem. 
Voltak emlékezetes pillanataink 
– a NEKA együttesét például 

oda-vissza vertük a bajnokság-
ban –, de akadtak fájó veresé-
gek is, mint a Mohács, vagy a 
Csurgó elleni – mondta Tabajdi 
Ferenc, aki az előző idényekben 
vezetőedzőként, nyártól pedig 
szakmai vezetőként felügyeli a 
klubnál zajló munkát.

Ezzel el is érkeztünk a nyár 
egyik legfontosabb változásá-
hoz: Tabajdi Ferenc a jövőben 
elsődlegesen a korosztályos csa-
patok sikereiért dolgozik majd, 

míg az NB I/B-s együttest a klub 
két korábbi játékosa, Horváth 
Szimonetta és Mészáros Melin-
da dirigálja majd. Változások a 
keretben is történtek: két há-
lóőr, Pálinkás és Tancz mellett 
távozott néhány kiegészítő em-
ber, így Csajkó, Lengyelfalussy, 
Ambrus és László. Visszatért 
a gólyákhoz a Schell Gabriella 
kapus, és szülés után újra játék-
ra jelentkezett az átlövő, Vasas 
Edina. Az ő tapasztalatuk bizo-

nyosan sokat jelent majd az új 
idényben. A szekszárdiak két 
fiatalt igazoltak: Tutti Kata a 
NEKA együttesétől, Papp Vivi-
en pedig Siófoktól érkezett.

– Miután a tavalyi csapat 
zömét sikerült együtt tartani, 
bizakodva futhatunk neki a 
szezonnak – folytatja Tabajdi 
Ferenc. – Heti öt edzéssel és 
felkészülési tornákkal készül-
tünk a bajnoki rajtra. Úgy gon-
dolom, a Nyugati-csoport me-
zőnye idén is erős lesz, miután 
kiesőként ide került a Moson-
magyaróvár, amely megtartotta 
élvonalbeli keretét, de a bajnoki 
álmokat dédelgető Szombathely 
és Kozármisleny is komoly erőt 
képvisel. Mi reálisan a NEKA 
csapatával, és idénybeli első 
ellenfelünkkel, a Győri ETO 
fiataljaival csatázhatunk a 4–6. 
helyek valamelyikéért.

A Fekete Gólyák KC első 
hazai mérkőzését szeptember 
17-én, vasárnap 18 órától a 
Pázmánd ellen vívja a városi 
sportcsarnokban.  - fl -
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Wolf József teológiai 
előadásai Szekszárdon

2017. szeptember  16., 30-án 
15:00 órától.

Szekszárd, Rákóczi u. 26.
(Gospel Centrum 
rendezvényterem)

Minden érdeklődőt várunk!
(02609)

Kovács Gábor Európa-bajnok
Egyéni Európa-bajnoki cím-
mel hívta fel magára a figyel-
met az ország egyik megha-
tározó klubjává váló Tolnai 
Tájak Íjász Egyesület.

A klub versenyzője, Kovács Gá-
bor Zsigmond az ausztriai 3D-s 
kontinensviadalon a szenior ka-
tegóriában győzött. Megannyi 
dobogós helyezés után pályafu-
tása első nagy egyéni sikerét érte 

el a csapatban már világbajnok 
szekszárdi íjász.

Az olimpiai kategóriában 
versenyző sportoló fegyverét 
idehaza sokan irigyelik, ám sze-
rinte az nemzetközi viszonylat-
ban csak átlagosnak tekinthető. 
Emiatt (is) különösen értékes az  
Európa-bajnoki cím.

Az első kört követően még a 
legnagyobb riválisnak számító 
német íjász vezetett, de Gábor 
teljesítménye a második for-
dulóban tovább javult, s ekkor 
már senki sem tudott vele lépést 
tartani. A harmadik körben már 
az is elég volt a sikerhez, hogy a 
tőle elvárható átlagosat lője.

Kovács Gábor nem érzi, hogy 
felért volna a csúcsra. „A követ-
kező világbajnokságot Ausztri-
ában rendezik. Európa-bajnok-
ként talán nem nagyképűség 
kijelentenem, hogy ott is győzni 
akarok!” – mondta.  B. Gy.

Kizakisz volt a legjobb magyar
A korosztályában 12. helyen 
végző Kizakisz Georgiosz Ni-
kolaosz, a szekszárdi Yorgos 
SE asztaliteniszezője szere-
pelt a legjobban a magyar 
fiatalok közül az Euro Mini-
champ's elnevezésű utánpót-
lásverseny idei kiírásán.

Az idén már 13. alkalommal 
rendezték meg a nagyszabású 
tornát, az újoncok (11-12 éve-
sek) nem hivatalos Európa-baj-
nokságát. A franciaországi Schil-
tigheimben ezúttal is szerencsét 
próbált több magyar játékos, 
közülük a válogatott színeiben 
asztalhoz álló Kizakisz Georgi-
osz Nikolaosz jutott a legtovább, 
aki a 11 éves fiúk mezőnyében a 
12. helyen végzett a 115 induló 
közül. A 10 esztendős szekszár-
di tehetségnek négy selejtezőt is 
„túl kellett élnie” a 32-es főtáblá-
ra jutáshoz, ahol előbb egy olasz 

fiút vert ötjátszmás mérkőzésen, 
aztán a nyolcaddöntőben kika-
pott egy román sráctól. Edző 
édesapja ezúton is köszönetet 
mond mindazoknak, akik segí-
tették Nikolaosz nyári felkészü-
lését.  SZV

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(02598)

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
szeptember végétől

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 (02597)

(02613)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
7100 Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: +36–74/412–899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

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

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete 

az idei évben is megrendezi a 
már hagyományossá vált

„SZÜRETI VÉRADÁS”-t
2017. szeptember 16., szombat 

14:00 – 17:00. óráig
Helye: Magyar Vöröskereszt Tol-
na Megyei Szervezet Székháza, 

Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
A véradóinkat egy pohár borral 

várjuk!

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később kö-
zöljük. Előzetes bejelentkezés alap-
ján +36–74/504–102. Szekszárd, 
Piac tér 1. – II. Oktató terem

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Szeptember 12. (kedd) 16:00 – 
17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

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

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

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

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

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

AGÓRA MOZI
Szeptember 10., vasárnap
15:00 – Óriásláb fia 3D
17:00 –  Renegátok
19:00 –  Barry Seal  

– A Beszállító
Szeptember 11., hétfő
15:00 – Óriásláb fia 3D
17:00 –  Pappa Pia
19:00 –  Annabelle 2.  

– A Teremtés
Szeptember 12., kedd
17:00 –  Pappa Pia
19:00 –  Annabelle 2.  

– A Teremtés

Szeptember 13., szerda
17:00 –  Pappa Pia
19:00 –  Annabelle 2.  

– A Teremtés
Szeptember 14., csütörtök
17:00 –  Pappa Pia
19:00 –  Annabelle 2.  

– A Teremtés
Szeptember 15., péntek
17:00 –  Pappa Pia
19:00  – Annabelle 2.  

– A Teremtés
Szeptember 16., szombat
17:00 –  Csábítás
19:00 – Amerikai bérgyilkos

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 10.
(vasárnap)

Szeptember 11.
(hétfő)

Szeptember 12.
(kedd)

Szeptember 13.
(szerda)

Szeptember 14.
(csütörtök)

Szeptember 15.
(péntek)

Szeptember 16.
(szombat)

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

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

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

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

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

Szeptember 15. (péntek) – Enikő, Melitta
Enikő: Vörösmarty Mihály alkotása. jelentése: ünő, szarvastehén.
Melitta: görög eredetű; jelentése: méh, szorgalmas.

Szeptember 16. (szombat) – Edit, Ditta, Ludmilla
Edit: germán eredetű; jelentése: öröklött birtok, örökség, birtok, vagyon + 
harc; gazdag + harc.
Ditta: az Edit és Judit önállósult becézője.
Ludmilla: szláv eredetű; jelentése: a nép körében kedvelt, közkedvelt, nép-
szerű. Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | kb. 1 mm zápor |
szeles nap
max. 29o , min. 16o

zivatar| kb. 3 mm eső | szeles nap
max. 29o , min. 17o

zivatar | kb. 6 mm eső |
hidegfront erős széllel 
max. 23o , min. 16o

zápor | kb. 2 mm eső | szeles nap 
max. 22o, min. 12o

közepesen felhős 
max. 24o , min. 11o

erősen felhős 
max. 23o , min. 12o

zápor
max. 23o , min. 13o

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Szeptember 11., hétfő 09:00  
– Vármegyeháza, folyosóga-
léria
Süsü és barátai – Életre kelt 
mesehősök

Mirr-Murr, Oriza Triznyák, 
Sebaj Tóbiás, a Nagy Ho-ho-
ho horgász, Pom-Pom, Süsü 
a sárkány. A csodás mesebeli 
főszereplők – kilépve a mese-
könyvek, mesefilmek világából 
– e kiállítás keretében most a 
valóságban is megjelennek, tel-

jes „embernagyságban”. Nyitva: 
hétfő-szerda 09:00 – 17:00, csü-
törtök-vasárnap 09:00 – 20:00. 
Belépés díjtalan! Megtekinthe-
tő: szeptember 17-ig.

KIÁLLÍTÁS – Forduló
Nyilas Márta festőművész kiál-
lítása a Bakta Galériában.

Megtekinthető: szeptember 
12-ig. A kiállítás látogatása in-
gyenes. 

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

Pályázható lakások:
Szekszárd, Dienes Valéria u. 4. I. emelet

1 db 40 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. Ifjúsági Ház

2 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

Kizárólag Nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában (Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)

2 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2017. szeptember 22. (péntek) 12:00 óra

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

Szekszárdi Hűtőházba 
RAKTÁROS 

munkatársat keresünk 
kiemelkedő kereseti 

lehetőséggel.
Jelentkezni: 

+36–30/394–4025

(02615)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. GÖRCS RITA

reumatológus szakorvos
Medi Centrum

7100 Szekszárd, Holub u. 12.
Rendelési idő:

szerda 16–19 óra
Bejelentkezés:

munkanapokon 8–17 óráig
tel.: +36–70/395–8041

(02605)

MEGHÍVÓ
A Szekszárd-Újvárosi Római Katolikus Társaskör  

szeptember 13. és 16. között tartja 22. szüreti rendezvényét a 
Szent István Házban (Szekszárd, Rákóczi u. 69.).

PROGRAM: 
Szeptember 13., szerda 19 óra: a Dupla Kávé műsora a Szent István 

Ház udvarán (a részvétel ingyenes).
Szeptember 15., péntek 17 óra: Hálaadó szentmisét celebrál Antal 

Géza pécsváradi apát, a társaskör egyházi elnöke az Újvárosi temp-
lomban. Utána szeretetvendégség a Szent István Házban.

Szeptember 16., szombat 13:30 óra: a Szüreti Felvonulás résztvevői-
ről fénykép- és videofelvétel készül a Szent István Ház előtt. 

14:15 óra: indulás a Szüreti Felvonulásra, ahol felvezetői lesznek a 
résztvevő csoportoknak. 

15:00 óra: a Szüreti Felvonulást követően a társaskör felvonulói a 
Szent István Házba térnek vissza, ahol már készül a vacsora (szüreti 

vadpörkölt és birkapörkölt krumplival).
19:00 óra: Szüreti Bál – a rendezvényt megnyitja Ács Rezső Szek-

szárd polgármestere. A népdalkör táncba hívja a jelenlévőket, majd 
20:00 órakor felszolgálják a vacsorát. 

A zenét a Jukebox zenekar szolgáltatja, a tombolasorsolás fődíja a 
Szüreti Felvonuláson bemutatott szőlőharang.

Érdeklődni és asztalt foglalni Horváthné Editnél lehet (belépő: 800 
Ft) a Batthyány u. 14-ben, vagy a 06–20/524–6820-es telefonon, 

illetve a horvath.janosne.edit@gmail.com e-mail címen.

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 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(02610)

•  Horvátország Trogir egyénileg 
3* szállodában félpanziós ellátással már 93.200 Ft/fő-től (7éj)  

•  Hétvége Disneylandben repülővel 
reggelis ellátással már 98.900 Ft/fő-től+ill.

•  Görögország Zakynthos repülővel 
apartmanban önellátással már 39.900 Ft/fő-től+ ill.

•  Lisszabon városlátogatás repülővel 
3* szállodában reggelis ellátással már 48.990 Ft/fő-től+ill.

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

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

(02606)

Trend Minőség Szakértelem

Óriási kiárusítás!!!
Függöny, sötétítők 
már 1.500,- Ft-tól

Szőnyegek, ülőpárnák
30% kedvezménnyel.
Akció ideje: szeptember 

11–16 között.
További részletek:

facebook.com/fuggonyvilag

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 08:30 – 17:00 

szombat: 09:00 – 11:30

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Telefon: +36–74/312–234

(02611)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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

(02607)

Magyar vállalkozástól, szekszárdi kereskedéstől. 
7100 Szekszárd, Bor u. 2., 74/529–327,

www.karcherstore.hu

STORE CPH

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ PORSZÍVÓK SZIVATTYÚK

SEPRŐ ÉS TAKARÍTÓGÉPEK ABLAKTISZTÍTÓK

(02600)

HÁZTARTÁSI ÉS IPARI
TAKARÍTÓBERENDEZÉSEK
• Dél-Dunántúl legnagyobb választékával
• Saját szervizzel
• Szakértelemmel, tanácsadással
• Ipari felhasználás esetén előzetes helyszíni gépbemutatóval
• Karcher Hungary támogatásával és minősítésével

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02601)

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


