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A TARTALOMBÓL

Borkiválóság
Száznegyvenöt tétel szerepel 
az idei Borkiválóságok vö-
rösboros kiadványában, ám 
csak nyolc kapott TOP mi-
nősítést. Ezek egyike a szek-
szárdi Pósta Borház 2012-es 
cabernet franc bora, amely 
alapvetés a fajta hazai kíná-
latában. → 4. oldal

Otthon-felújítás
Családok Átmeneti Ottho-
na épületének és udvarának 
felújítását teszi lehetővé a 
Nemzetgazdasági Miniszté-
riumnál elnyert pályázat. A 
7,5 millió forintos támogatást 
Szekszárd önkormányzata 
ugyanennyivel egészíti ki.
 → 5. oldal

Könyvtár
A hazai könyvtáros szak-
ma krémje Szekszárdon, a 
Könyvtárellátási Szolgálta-
tó Rendszer Műhelynapok 
rendezvényén olyan prob-
lémákat vetett fel, minthogy 
kevés a szakember és késik 
az anyagi elismerésük.
 → 7. oldal

Múltidézés
Immár nyolc esztendeje, 
hogy az egykori Szekszár-
di Vasas futballistái össze-
jönnek egy kis múltidéző 
beszélgetésre. A nyár végi 
találkozókba öt éve a „pi-
ros-kékek” női kosarasai is 
bekapcsolódtak. → 12. oldal → 9–10. oldal
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Program-kavalkád a Szekszárdi Szüreti Napokon
Népzenei és könnyűzenei 
koncertek, népművészeti 
kiállítás, borszeminárium. 
Hatvannál is több program, 
valamint negyven borászat 
várja a közönséget az idei 
Szekszárdi Szüreti Napokon, 
amelyet szeptember 15-től 
18-ig rendeznek meg a me-
gyeszékhelyen.

A fesztivál szerdai sajtótájékoz-
tatóján Ács Rezső polgármester 
elmondta: négynaposra bővül a 
programsorozat, amely így csü-
törtökön kezdődik a Béla király 
téren. A Szekszárdi Szüreti Na-
pokat szeptember 16-án, pén-
teken 16 órakor a rendezvény 
fővédnöke, Simicskó István 
honvédelmi miniszter nyitja 
meg.

„A leglátványosabb esemé-
nyen, a szombati szüreti felvo-
nuláson várhatóan mintegy fél-
száz hagyományőrző csoport, 
civil szerezet, borrend tagjai 
vesznek részt, összesen mintegy 
kétezren. Tavaly 55-60 ezer láto-
gatót regisztráltak a fesztiválon, 
és idén is legalább ennyi vendé-
get várunk a szüreti napokra” 
– tette hozzá a polgármester. 
Ács Rezső zárásként elmond-
ta: egyre több helyi vállalkozás 
támogatja a Szekszárdi Szüreti 
Napokat, ezért tudnak ilyen 
sok és színvonalas, többségében 
ingyenesen látogatható progra-
mot felvonultató rendezvényt 
szervezni.

A Borudvar ezúttal is a Béla 
király téren várja a közönséget, 

ahol idén negyvenkét kiállító, 
köztük két pálinkaház kínál-
ja borait, párlatait – mondta 
Herrné Szabadi Judit, a Szek-
szárdi Borvidék Nonprofit Kft. 
ügyvezetője. Az egységes pavi-
lonokban a szomszédos tolnai 
borvidék három pincéje is jelen 
lesz elsősorban fehér borokkal, 
míg a szekszárdi résztvevők kö-
zött több kisebb pince és fiatal 
borász első ízben jelenik majd 
meg. A pincészetek 6-8 féle pa-
lackos tétellel várják a vendége-
ket, a kínálatban lesznek új rozé 
borok, emellett persze hangsú-
lyosan szerepelnek a borvidék 
jellegzetes fajtái: a kékfrankos, 
kadarka és bikavér. a Szekszárdi 
borvidékre jellemző vörösbor-
ral várja a vendégeket – mond-
ta Herrné Szabadi Judit, aki 
zárásként hozzátette: a szüreti 
napokon fontos szerep jut majd 
az egy éves szekszárdi közös pa-
lack népszerűsítésének.

Halmai-Nagy Róbert, a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
igazgatója beszámolt arról, hogy 

az idei fesztivál sztárvendége 
az Omega lesz, amely koncert-
körútjának első őszi állomásán 
készülő új lemezéről is játszik 
számokat. A Szent István téri 
színpadon – amelyet a várható 
nagy érdeklődés miatt „eltoltak” 
egy kicsit a vasút felé – szomba-
ton a 30Y, vasárnap este pedig 
a húszéves Hooligans együttes 
szórakoztatja a nagyérdeműt. 
Nem maradnak neves könny-
űzenei előadók nélkül a Borud-
varban, vagy az Ízek utcájában 
szórakozók sem, hiszen a Béla 
király téri színpadon olyan 
formációkat hallhatnak, mint 
ByeAlex és a Slepp, a Cimbali-
band, Emilio, Fehérvári Gábor 
Alfréd „Freddie”, vagy éppen 
Ferenczi György és a Rackajam. 
Rudán Joe akusztikus, Szalóki 
Ági gyermekkoncertet ad, va-
lamint fellép Zsikó Zoltán és 
zenekara is.

A szüreti program része töb-
bek között az I. Kortárs Nép-
művészeti Triennálé, amely 
szombaton nyílik a Művészetek 

Házában, és a pénteki Örökség 
Országos Gyermektánc Feszti-
vál is, amelynek egyik fellépője 
a legújabb testvérváros, Jajce 
(Bosznia-Hercegovina) városi 
néptáncegyüttese. A programot 
tíz kiállítás is színesíti, közte 
többek között a 150 éve szüle-
tett Garay Ákos magángyűjte-
ményekben található műveiből, 
a Vármegyeházán nyíló tárlata. 
 - fl -

Részletes program és térkép 
lapunk 9-10. oldalán, és a 

www.szekszardiszuretinapok.hu 
weboldalon.

Megyenap – kitüntetésekkel
Tolna vármegye 1699-ben e 
napon kapott pecséthaszná-
lati jogot I. Lipóttól, ennek 
emlékére immár 16. alka-
lommal tartották szeptem-
ber elsején a Megyenapot. Az 
ünnepi közgyűlés keretében 
tizenöt díjat adtak át.

A vármegyeházi ünnepségen 
Fehérvári Tamás, a megyei köz-
gyűlés elnöke beszédében emlé-
keztetett: a megyében az oszmán 
uralom gazdasági nyomorúságot 
és kulturális hanyatlást hozott. A 
török kiűzése után az új, egysé-
ges pecsét jelentette a helyben 
élők közös identitásának első 
lenyomatát. Az elnök elmondta: 
mint egykoron, úgy ma is építő 
kezek formálják, gyarapítják me-
gyénket.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere szerint kevés figyelmet 
kapnak megyénk értékei, lehe-
tőségei, nagyszerű emberei és 
hétköznapi hősei. A városveze-
tő hangsúlyozta: Szekszárdon 
a szorgalomból és a munka 
szeretetéből fakadt, hogy a he-
lyiek sorra le tudták küzdeni a 
nehézségeket. A polgármester 
kiemelte: fontos a vonzó váro-
si és vidéki élet megteremtése, 
a munkavállalási lehetőségek 

kiterjesztése. Ennek érdekében 
szakképzett felnőttekre, a lete-
lepedési lehetőségek bővítésére 
van szükség, amelyre választ 
adnak a Modern Városok prog-
ramban lefektetett fejlesztések – 
tette hozzá Ács Rezső.

A rendezvényen tizenöt el-
ismerést osztottak ki. A szek-
szárdi vonatkozású díjazottak 
közül a megyeszékhely és térsé-
ge fejlődéséért, számos, sportot 
érintő beruházás megvalósulása 
érdekében kifejtett kimagasló, 
áldozatos közéleti tevékenysége 
elismeréséül Tolna Megyéért-dí-
jat vehetett át Horváth István or-
szággyűlési képviselő.

Csúcs Endre szekszárdi ke-
ramikus népi iparművész magas 
színvonalú népművészi alkotói 

munkájáért, a Kárpát-meden-
ce történelmi mintakincseinek 
jelenünk kerámia-művészetébe 
történő átörökítésében végzett 
áldozatos munkájáért kapott 
Babits Mihály-díjat kapott.

András Lászlóné Marton 
Zsuzsa, a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum múzeumpeda-
gógusa három évtizede végzett 
közösségformáló és szervező 
tevékenysége elismeréséül vette 
át a Tolna Megye Kiváló Közal-
kalmazottja megyei kitüntetést.

A roma közösség társadalmi 
integrációjáért végzett tevékeny-
ségéért, a megye cigány közössé-
geinek elhívatott támogatásáért 
Daubner Gabriella alezredes 
Tolna Megye Cigányságáért Ní-
vódíjat vehetett át.  Gy. L.
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A bárányos Ízek utcája
A Béla király tér Bíróság és 
Ügyészség közötti szaka-
szán, az Ízek utcájában a 
Vendéglátók Kerekasztala 
Szekszárdért Egyesület gon-
doskodik a tájjellegű és a 
klasszikus fesztivál-étkekről. 
Az Aranykulacs Vendéglő, 
a Papa Borozója, a Stefán 
Ételbár, a Szász Söröző és 
Étterem, valamint a Tosca-
na Étterem étlapján olyan 
finomságok szerepelnek 
majd, mind székelygaluska, 
a vad- és birkapörkölt, a szü-
reti csirkeragu és a rétes, de 
kapható lesz nyársra húzott 
kolbász, malacos batyu és 
persze pecsenye is. Az öt étte-
rem – amelynek mindegyike 
kínál bárányból készült fo-
gást – mintegy 14 ezer adag 
étellel várja a vendégeket.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 11.
(vasárnap)

Szeptember 12.
(hétfő)

Szeptember 13.
(kedd)

Szeptember 14.
(szerda)

Szeptember 15.
(csütörtök)

Szeptember 16.
(péntek)

Szeptember 17.
(szombat)

közepesen felhős
max. 31o , min. 15o

közepesen felhős
max. 30o , min. 16o

gyengén felhős
max. 30o , min. 15o

gyengén felhős
max. 30o , min. 15o

gyengén felhős
max. 30o , min. 14o

gyengén felhős
max. 30o , min. 14o

közepesen felhős
max. 29o , min. 14o

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

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

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

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

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

Szeptember 16. (péntek) – 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, népszerű.

Szeptember 17. (szombat) – Zsófia, Hildegárd
Zsófia:  görög eredetű; jelentése: bölcsesség.
Hildegárd: germán eredetű; jelentése: harc + védett hely, védelem.

Szeptember 19-én 
nyit a fedett

Az új fedett uszoda elkészül-
téig az élményfürdő sátorfe-
déssel téliesített, 25 méteres 
medencéjében biztosít spor-
tolási lehetőséget a nagykö-
zönség számára a Szekszárdi 
Sportközpont NKft.

A sátor szeptember 19-től 
fogadja a verseny- és szaba-
didő-sportolókat is, egyúttal 
közel ezer szekszárdi és kör-
nyékbeli iskolás számára teremti 
meg az úszásoktatás lehetőségét. 
A 16×25 méteres, 8 sávos, 120 
cm vízmélységű medence fölé 
egy világítással ellátott, szigetelt 
és fűtött sátrat állítanak, amiben 
három konténerben biztosíta-
nak öltözési lehetőséget.

Az ideiglenes uszoda – ami 
idén az élményfürdő főbe-
járata felől közelíthető majd 
meg – hétfőtől péntekig 6:00-
tól 17:00 óráig, szombaton és 
vasárnap 7:30-tól 17:00 óráig 
lesz nyitva a nagyközönség 
előtt. Az előző évvel ellentét-
ben a szaunát is használhatják 
majd a vendégek: hétköznap 
16:00 és 20:00, hétvégén pedig 
14:00 és 20:00 óra között.

 SZV
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Megújul a Családok Átmeneti Otthona
Az épület és az udvar felújí-
tását teszi lehetővé a Nem-
zetgazdasági Minisztérium 
pályázatán elnyert támoga-
tás – tudtuk meg dr. Haag Éva 
alpolgármestertől.

A 7,5 millió forintos pályázati 
támogatást Szekszárd önkor-
mányzata ugyanennyivel egé-
szíti ki, így a várhatóan még 
ősszel elinduló felújítás során 
a Csatári utcai Családok Át-
meneti Otthona épületének 
energetikai korszerűsítése mel-
lett térburkolattal látják el az 
udvart. Az udvart, melyen az 
önkormányzat két új játékot is 
felállított a szabadidő tartalma-
sabb eltöltése érdekében.

Erről is beszélt dr. Haag Éva 
egy keddi sajtóeseményen, ahol 
az alpolgármester egy kihívás-
nak is igyekezett megfelelni. 
„Veresné Novák Katalin, az 
EMMI család- és ifjúságügyért 
felelős államtitkára hirdette 
meg a programot, amely felhív-
ja a figyelmet az önkéntesség, az 
önkéntes munka fontosságára. 
A kihívás hozzám Szemereyné 
Pataki Klaudia kecskeméti pol-

gármester asszonytól érkezett, s 
ennek teljesítéséhez a Családok 
Átmeneti Otthonát választot-
tam” – mondta el dr. Haag Éva, 
aki a kihívást Amreinné Gál 
Klaudiának, a kormányhivatal 
főigazgatójának, Appelshoffer 
Ágnes tolnai polgármesternek 
és dr. Nagy Janka Teodóra dé-
kán-helyettesnek adta tovább. 
Az új játékokat birtokba vevő 
gyerekekkel ismerkedő alpol-

gármester nem érkezett üres 
kézzel: két doboznyi új, gyer-
mek- és felnőtt ruhát hozott 
ajándékba, amelyből izgatottan 
válogatottak az otthon lakói.

A Humánszolgáltató Köz-
pont égisze alá tartozó Csalá-
dok Átmeneti Otthona szakmai 
vezetőjétől, Seresné Németh 
Orsolyától megtudtuk, hogy a 
20 férőhelyes otthonban jelen-
leg 6 család él 16 fővel.

„A Család- és Gyermekjó-
léti Központ javaslata alapján 
– elsősorban Szekszárdról és 
környékéről –, jellemzően lak-
hatási probléma miatt érkeznek 
hozzánk, de krízishelyzetben 
lévő várandós kismamát is be-
fogadunk. Sajnos előfordul, 
hogy családon belüli erőszak 
elől menekülnek otthonunkba” 
– mondta el a szakmai vezető. A 
befogadás időtartama legfeljebb 
egy év, amely egy alkalommal 
fél évvel meghosszabbítható. 
Amennyiben egy család két 
éven belül visszakerül az ott-
honba, azt a gyámhatóság felé 
jelezniük kell, akik szükség ese-
tén akár a gyermek védelembe 
vételéről is intézkedhetnek.

„Életvezetési, párkapcsolati 
és gyermeknevelési tanácsok-
kal igyekszünk segíteni az ott-
honban élőket, de az intézmény 
pszichológust és jogászt is biz-
tosít” – tudtuk meg Seresné 
Németh Orsolyától. A szakmai 
vezető hangsúlyozta: a befoga-
dáson túl a maradás feltétele 
az együttműködés és az otthon 
szabályainak betartása. 
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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 (01688)

Pósta cabernet a TOP-on
A Földművelésügyi Minisztéri-
um immár harmadik alkalom-
mal hirdette meg a vörös-
borok országkóstolóját. Az 
idén összesen 274 tételt ne-
veztek a borászatok, ezekből 
mindössze nyolc érdemelte 
ki a legjobb (TOP) minősí-
tést, míg 137 tétel Borki-
válóság címet szerzett. 
A nyolcas toplistában 
egy szekszárdi, a Pós-
ta Borház 2012-es 
Cabernet Franc bora 
szerepel, amelyről úgy 
tartják: alapvetés a faj-
ta hazai kínálatában. 
Mély, vörös gyümöl-
csös, bársonyos. Finom 
fekete ribizli illat, kávés 
jegyekkel a háttérben, 
íze betölti a szájat, érett 
tanninjai simogatóak.

A Borkiválóságok 
vörösboros kötetébe 
tizenöt szekszárdi pincészet 
huszonöt bora került be. Az 

Eszterbauer Borászat és a Tak-
ler Borbirtok három-három, a 

Márkvárt Családi Pincészet, 
Mészáros Pál Pincészete, a 
Pósta Borház, a Veszter-
gombi Pince és a Vida Csa-
ládi Borbirtok két-két bor-
ral, míg a Bodri Pincészet, 

Bősz Adrián Pincészete, 
Dúzsi Tamás és Csa-
ládja Szegzárdi Borá-
szat, a Ferger-Módos 
Borászat, a Hetényi 
Pincészet, a Lajvér 
Avantgarde Borház, a 
Schieber Pincészet és 
a Twickel Szőlőbirtok 
egy-egy tétellel szerepel 
a kötetben.

Tavaly három bor ka-
pott 5 csillagot, ezek kö-
zül kettő szekszárdi volt: 
a Fekete Borpince Mó-
kamester Cuvée 2011 
és a Vesztergombi Pince 

Turul 2012 bora.
 Forrás: kadarka.net

Bakondi György: „Európának meg kell védenie magát”
Dr. Bakondi György, a mi-
niszterelnök belbiztonsági 
szaktanácsadója vázolta fel 
a sokakat foglalkoztató mig-
rációs helyzet aktuális fejle-
ményeit szeptember 3-án, a 
tolnai Duna-parton.

A térség országgyűlési képvi-
selője, Horváth István meghí-
vására érkezett Bakondi György 
hangsúlyozta: a török puccsot 
követően a migrációs mozgás 
ismét növekszik. Csak Görög-
országban mintegy 59 ezer re-
gisztrált, valamint további 120 
ezernyi, zömmel gazdasági be-
vándorló vár arra, hogy Európa 
beengedje. Tavaly másfélmillió-
nyian érkeztek az EU-ba, a szám 
idén akár kétmillióra is rúghat. 
A szaktanácsadó megerősítette: 

hazánk felkészült a jelentősebb 
migrációs nyomásra. A magyar 
fegyveres szervek nyolc kilo-
méteres mélységi határőrizetbe 
kezdtek, amelynek – illetve a 
tranzitzónának – köszönhe-

tően a tavalyi 130 ezerről 26 
ezerre csökkent a beadott me-
nekültügyi kérelmek száma. A 
menekültáradat féken tartására 
a kabinet mintegy 3000 fővel 
kívánja növelni a határőrizetet, 
a magyar-szerb határon pedig 
erősebb kerítés építésébe kezd.
Bakondi leszögezte: a beván-
dorlók szétosztására alapuló 
megoldás nem vezethet célra, 
hiszen annak „soha nem lenne 
vége”. Döbbenetesnek tartja, 
hogy az EU 78 millió forintnyi 
büntetést szabna ki minden be-
vándorló után azokra a tagálla-
mokra, akik nem hajlandóak a 
kényszerbetelepítésre. A tanács-
adó kritizálta néhány ellenzéki 
párt migrációs ügyben tanúsí-
tott nemzetellenes hozzáállását 
is. „Itt az alkalom, hogy a ma-

gyarok a saját jövőjükről nyilat-
kozzanak!” – mondta Bakondi 
az október 2-i kvótaellenes nép-
szavazásról, majd emlékezetett: 
a migránsok által elkövetett ter-
rorcselekmények csak idén júli-
us 14. és 26. között száz európai 
áldozatot követeltek...
A tanácsadó szerint Európá-
nak meg kell védenie magát és 
nem engedheti meg, hogy Tö-
rökország zsarolásának legyen 
kiszolgáltatva. A tanácsadó saj-
nálatosnak nevezte, hogy a kö-
zös uniós katonaságra, illetve 
a Líbiában történő uniós part-
raszállásra vonatkozó magyar 
tervekre nincs fogadókészség. 
Bakondi György szerint az EU-s 
titkosszolgálati háttér összehan-
golása is jócskán javítana Euró-
pa helyzetén.  Gy. L.

Közel félezer elsős a Karon
Idén 457 diák nyert felvételt a 
PTE Kultúratudományi- Peda-
gógusképző és Vidékfejlesz-
tési Karára, amely mintegy 
1300 hallgatóval kezdi meg a 
2016/17-es tanévet.

A gólyatáborosok közül sokan 
látogattak el szeptember 6-án 
este, a Vármegyeháza udvarán 
álló Borkúthoz. A hallgatókat 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere és prof. dr. Horváth 

Béla, az egyetemi kar dékánja 
köszöntötte hazánk egyetlen 
bort kínáló szobránál.

„Köszönöm, hogy Szekszár-
dot választottátok. Lakjátok be a 
várost, használjátok ki az általa 
nyújtott lehetőségeket” – szólt a 
városvezető a gólyákhoz, majd 
arra buzdította őket, hogy hoza-
kodjanak elő javaslataikkal, a vá-

ros ugyanis nyitott a fiatalok felé. 
A polgármester reményét fejezte 
ki, hogy a diploma megszerzése 
után minél többen visszatérnek 
majd Szekszárdra és annak jö-
vőjét gazdagítják. „Olyan kör-
nyezetet tudunk biztosítani, 
amelyben, aki akarja, jól érezheti 
magát” – fogalmazott Ács Rezső.

Dr. Horváth Béla dékán arról 
beszélt, hogy a diákok nem is te-
hették volna jobban, minthogy 
a két képzési helyszínnel – egy 

szekszárdival és egy pécsivel – 
rendelkező PTE KPVK-t válasz-
tották. „Karunk emberléptékű, 
ahol mind a hallgatók gondjaira, 
mind a tehetséggondozásra nagy 
figyelmet szentelünk” – mondta . 

A hagyományos koccintás 
közben a Decsi Hagyományőr-
ző Férfikórus adott ízelítőt a kör-
nyék népdalkincséből.  Gy. L.

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

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI RÓMAI KATOLIKUS
TÁRSASKÖR 21. SZÜRETI RENDEZVÉNYE

SZENT ISTVÁN HÁZ (7100 Szekszárd, Rákóczi u. 69.)

Szeptember 14., szerda 
19:00: A Sramlikings fergeteges műsora a Szent István Ház udvarán.

Szeptember 16., péntek 
17:00: Hálaadó szentmisét mutat be Antal Géza pécsváradi apát, a tár-

saskör egyházi elnöke az újvárosi templomban, megemlékezéssel az 
év közben elhunyt társasköri tagokról. A szentmise után a Szent István 

Házban pogácsával és borral kínáljuk a vendégeinket.
Szeptember 17., szombat 

13:30: A Szüreti Felvonulás résztvevőiről fénykép- és videofelvétel 
készül a Szent István Ház előtt.

14.15: Elindul a társaskör a Béla király térre, ahol felvezetői lesz-
nek a szüreti felvonuláson résztvevő csoportoknak.

15:00: Szüreti Felvonulás, mely után a társaskör felvonulói a Szent 
István Házba térnek vissza.

19:00: Szüreti Bál. 
A bált megnyitja Ács Rezső, Szekszárd polgármestere. A Népdal-

kör táncba hívja a jelenlévőket és kezdődik a Bál.
20:00: Vacsora (szüreti vadpörkölt és birkapörkölt, 800 Ft). A ze-
nét a Sláger zenekar szolgáltatja, a bál ideje alatt büfé áll a vendé-
gek rendelkezésére. A tombolasorsolás főnyereménye a felvonulá-

son bemutatott szőlőharang.

Érdeklődni és asztalt foglalni Horváthné Editnél lehet.
(Szekszárd, Batthyány u. 14., tel: 20/524-6820, 

horvath.janosne.edit@citromail.hu).

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
Tisztelettel meghívja Önt, Családtagjait és Ismerőseit

a Szekszárdi Szüreti Napok társrendezvényeként
megrendezésre kerülő

„Szeretet Lángja” 2016 Segítséggel Élők és Barátaik szemlélet-
formáló kulturális rendezvényére.

Helyszín: Szekszárd, Béla király téri színpad
Időpont: 2016. szeptember 15. (csütörtök) 14:30 óra

Megnyitó beszédet mond a „Szeretet Lángja” 2016 
szemléletformáló kulturális rendezvény Fővédnöke

Horváth István, Országgyűlési Képviselő.
Köszönti a résztvevőket Ács Rezső Szekszárd Megyei Jogú Város 

Polgármestere.
Program:

14:30 – 16:45 Segítséggel Élő Fiatalok és Egészséges Barátaik 
kulturális műsora

17:00 órától Csepregi Éva koncert

Szeretettel várjuk a rendezvényre!
Az Ügyes Kezek asztalainál kézműves foglalkozások, origami, 

arcfestés és kerámiázás várja a gyerekeket!

ÉRTESÍTÉS
A DDKK Tolna Megyei Szolgáltatási Központja értesíti a Tisztelt Uta-
zóközönséget, hogy a Szekszárdi Szüreti Napok rendezvényei miatt 
egyes helyi járatok terelő úton közlekednek.

Szeptember 13-án (kedd) üzemkezdettől szeptember 19-én (hét-
fő) 24:00 óráig a Béla király téren forgalomkorlátozás lesz, a járatok a 
megállóhelyet nem érintik. Szeptember 15-én (csütörtök) 04:00 órától 
szeptember 19-én (hétfő) 05:00 óráig a Szent István tér is le lesz zárva. 
Ez idő alatt a járatok nem érintik a Szent István téri, a Liszt Ferenc téri 
megállót, az 5-ös, 5Y, 6-os és 6Y vonal járatai a Nyomda megállót. Az 
autóbuszok terelő útvonalon közlekednek.

Szeptember 17-én (szombat) a szüreti felvonulás miatt 14:00 
órától várhatóan 17:00 óráig a Béla király tér, valamint a Bezerédj 
u. – Széchenyi u. – Szent László u. útvonal is lezárásra kerül. Ez idő 
alatt a járatok terelő útvonalon közlekednek, az 1-es vonalon az autó-
busz-állomásról 14:40 és 16:40 órakor, illetve a Hosszú-völgyből 14:57 
és 16:57 órakor induló járatok nem közlekednek.

Részletes információ a www. szekszardiszuretinapok.hu

Hungarológia
A PTE KPVK szekszárdi campu-
sa adott otthont augusztus 25-én 
a VIII. Nemzetközi Hungaroló-
giai Kongresszus Regionalitás és 
kultúra című szimpóziumának. 
A „PTE650 Jubileum” program-
sorozat felvezető évének esemé-
nyeként, a Pécsi Tudományegye-
temen megrendezett kongresszus 
szekszárdi programján az erdélyi 
Babes-Bolyai és Sapientia, az Új-
vidéki, az Eötvös Loránd Egye-
tem és a PTE kutatói, oktatói 
tartottak előadást.

A tanácskozás témaválasztásá-
ban fontos szerepet játszott, hogy 
korunkban a kultúrában is felér-
tékelődött a regionalitás – mond-
ta el prof. dr. Horváth Béla iroda-
lomtörténész, a KPVK dékánja, a 
szimpózium délelőtti programjá-
nak üléselnöke, aki „Szekszárd és 
képe Babits műveiben” címmel 
maga is tartott előadást. Kollégá-
ja, dr. Fekete Richárd adjunktus 
„Poétika, nemzedék, régió. A 
közelmúlt magyar költészetének 
elbeszélési lehetőségei” címmel 
értekezett. SZV

Már a könyvtáros is hiányszakma
Pesszimista hangot ütött 
meg a hazai könyvtáros szak-
ma krémje Szekszárdon, a 
Könyvtárellátási Szolgáltató 
Rendszer Műhelynapok ren-
dezvényének keretében. A 
problémafelvetések a kevés 
szakember, a szakképesítések, 
illetve a bérezés körül forogtak.

A kétnapos ankét kezdetén 
Liebhauser János, az Illyés 
Gyula Megyei Könyvtár igaz-
gatója köszöntötte a szakma-
belieket szeptember 6-án, a 
Hotel Merops Mészárosban. A 
rendezvényt megnyitó dr. Haag 
Éva emlékeztetett: a Modern 
Városok program keretében 
hamarosan 21. századi, inter-
aktív könyvtár valósulhat meg 
Szekszárdon – a megyei levél-
tárral azonos épületegyüttes-
ben. „Akkor jó egy könyvtár, 
ha a hagyományos elemeket az 
új dolgokkal ötvözi” – fogalma-
zott az alpolgármester, méltatva 
egyúttal a könyvtári dolgozók 
áldozatos munkáját.

Az előadók, így például dr. 
Vígh Annamária, az EMMI 
közgyűjteményi főosztályának 
vezetője, a könyvtárak helyzetét 
firtatva azonnali lépéskényszer-
ről beszélt, felemelve hangját a 
szakemberek helyben maradásá-
nak ösztönzése mellett. Úgy véli, 
a települési önkormányzatok 
megszólítása elengedhetetlen, 
hiszen fontos, hogy a munkaerő 
megfelelő szinten biztosítva le-
gyen. A főosztályvezető a meg-

oldást a jogszabályalkotásban, 
a minőségbiztosításban, a szak-
mai ellenőrzésben, valamint a 
továbbképzési lehetőségekben 
látja. Derűlátó volt a községi 
könyvtárak gyarapodása ügyé-
ben, sajnálatának adott hangot 
ugyanakkor, hogy öt évre vissza-
tekintve mind a könyvtárosok, 
mind a könyvtárt látogatók szá-
mában csökkenés tapasztalható.

A főfoglalkoztatású közal-
kalmazottak arányának növe-
léséről beszélt Ramháb Mária, 
a Bács-Kiskun Megyei Katona 
József Könyvtár vezetője, aki 
képzett szakemberek anyagi 
megbecsülését is szorgalmazta. 
A könyvtárak országos átlagban 
heti három és fél napot, mintegy 
15,5 órát tartanak nyitva (az át-
lagot a kistelepülések biblioté-
kái rontják), amelyen sürgősen 
változtatni kell – véli a KSZR 
munkabizottság elnöke. A közsé-
gi könyvtáraknál a feladatkörök 
bővítését, például a gyermekfog-
lalkoztatást tartja célravezetőnek. 
 Gy. L.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

FOTÓ: SZV

MEGHÍVÓ
„Székelyföld madártávlatból” címmel 

dr. Fodor István fül- orr- gégész főorvos, 
fotóművész kiállítása nyílik 

a Vármegyeháza előcsarnokában
Időpont: szeptember 12., hétfő, 17:00 óra

A tárlatot megnyitja: Kasó Zoltán, a Garay Gimnázium tanára 
és Ferencz Zoltán önkormányzati képviselő.

A kiállítás október 7-ig, a Vármegyeháza nyitvatartási idejében 
megtekinthető.

Augusztus utolsó hétvégé-
jén megemlékezést tartottak 
Mohácson, a vész 490. évfor-
dulója alkalmából.

Az emlékhelyen dr. Simicskó 
István honvédelmi miniszter tar-
tott ünnepi beszédet, közös imát 
és áldást dr. Bíró László tábori 
püspök és Markovics Milán Mór 
százados mondott. A mindenol-
dalúan biztosított katonai jelen-
létet – a rendező Duna-Dráva 
Nemzeti Park és a Honvédelmi 
Minisztérium felkérésére, a vitéz 
Kovács János nyugállományú 
honvéd alezredes vezette Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület Szek-
szárdi Tagozata szervezésével – a 
Magyar Nemzetőrök Országos 
Szövetsége Baranya és Tolna me-
gyei szervezetei adták, Tóth János 
és Kamenszky Tamás nemzetőr 
parancsnokok irányításával. Az 

ünnepséget követően dr. Simics-
kó István köszönetet mondott 
az alakias, katonás helytállásért, 
majd aláírásával látta el a szerve-
zetek csapatzászlóit.

Az évforduló alkalmából a 
Honvéd Kulturális Egyesület ke-
rékpáros zarándoklatot szerve-
zett. A résztvevők augusztus 23-
án indultak Érd-Ófaluból, majd 
sorra felkeresték a Hadtörténeti 
Múzeum kezdeményezésére 
1926. és 1928. között állított em-
léktáblákat. A kerékpáros zarán-
dokok augusztus 25-én érkeztek 
Szekszárdra. A Béla király téren 
dr. Máté István önkormányzati 
képviselő – aki Tolnától maga is 
két keréken tette meg az utat – 
köszöntötte a vendégeket, majd 
emlékező gondolatait követően 
nemzetiszín szalagot helyeztek el 
a Vármegyeháza falán található 
emléktáblánál.    - fl -

Mohács: 490 Tárlat nyílt az Obsitosról
A filmbéli Obsitos kocsmának 
helyet adó Garay Élménypin-
cében berendezett kiállítás 
bemutatja a közösségi já-
tékfilm és készítésének egyes 
jellegzetes pillanatait, vala-
mint a szereplőket. 

A nemrég életre hívott tárlat be-
rendezési tárgyait kimondottan 
az Élménypincében megtekinthe-
tő kiállítás kedvéért tervezték meg 
és gyártották le – mondta el Bálint 
Zoltán, a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft. ügyvezető igazgatója.

A Háry János alakját megfor-
máló Mikó István úgy tartja, a 
színvonalas tárlat kiválóan bemu-
tatja a szekszárdi közösségi film, és 
készítésének egyes részleteit. „Ér-
demes megnézni, mindenkinek 
csak ajánlani tudom” – mondta a 
Jászai Mari-díjas színművész.

A szeptember végéig látható 
tárlatra mindössze 700 forint a 
belépőjegy, ami mellé a látogató 
– a saját igénye szerint – egy po-

hár szekszárdi bort, vagy kávét, 
üdítőt választhat. A vendégek 
emellett megkóstolhatják a he-
lyi különlegességet: az Obsitos 
fröccsöt, és a Huszárlépést is.

A több száz éves, nemrég tel-
jesen felújított Garay Élmény-
pincébe nem csak az Obsitos 
kiállítás miatt érdemes betérni. A 
látogatók egy a szekszárdi borkul-
túrához szintén szorosan kötődő 
másik kiállítást, Czirok Róbert 
vinorelljeit, vagyis borral készült 
festményeit is megtekinthetik.

Az Obsitos tárlatnak és a 
Czirok Róbert vinorelljeinek is 
helyet adó Garay Élménypincét 
a szeptember 15. és szeptem-
ber 18. között megrendezendő 
Szekszárdi Szüreti Napok ideje 
alatt is érdemes felkeresni a Ga-
ray tér 19. szám alatt. A pince 
hétfőtől csütörtökig 11:00 és 
18:00, pénteken és szombaton 
11:00 és 23:00, míg vasárnap 
10:00 és 18:00 óra között tart 
nyitva.  Forrás: kadarka.net

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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„BORSZEMINÁRIUM”
SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK 

2016. 
kóstolóval egybekötött 

előadássorozat
Előadások időpontja:
szeptember 16., péntek
17:00 – Twickel Szőlőbirtok
18:00 – Németh János Pincészet
19:00 – Toronyi Pince

szeptember 17., szombat
16:00 – Pastor Pince
17:00 – Fekete Borpince
18:00 – Brill Pálinkaház
19:00 – Virághegyi Bor

szeptember 18., vasárnap
16:00 – Bősz Adrián
17:00 – Sebestyén Pince
18:00 – Bodri Pincészet
Helyszín: Szekszárdi Római Katoli-
kus Plébánia Közösségi Terme,
Béla király tér.

Jegyek kaphatók szeptember 
1-től elővételben, a Garay Élmény-
pincében (Garay tér) és a Szekszárd 
Borvidék Kft. irodájában (Táncsics 
u. 3.), illetve az előadások előtt a 
helyszínen.

Jegyár: 1300 Ft/előadás.

Információ:
Telefon: 74/673-709,
e-mail: szekszardborvidek@tolna.net   
web: www.szekszardibor.com

BORUDVAR 2016
1. pavilon: Brill Pálinkaház (pa-
vilon jobb oldala), Ribling Pince, 
Ferger – Módos Borászat
2. pavilon: Virághegyi Bor, Bodri 
Pincészet
3. pavilon: Pastor Pince, Illyés 
Kúria, Prantner Pince
4. pavilon: Tüske Pince, Hetényi 
Pincészet
5. pavilon: Sárosdi Pince, Tűzkő 
Birtok
6. pavilon: Schieber Pincészet,  
Dániel Pince
7. pavilon: Vida Családi Borbirtok, 
Remete Bor
8. pavilon: Twickel Szőlőbirtok, 
Bernát Pince, Danubiana
9. pavilon: Mészáros Pál Borház és 
Pince, Bősz Adrián
10. pavilon: Fekete Borpince,  
Garai Pincészet
11. pavilon: Eszterbauer Borászat, 
Heimann Családi Birtok
12. pavilon: Vesztergombi Pince, 
Dúzsi Tamás Pincéje
13. pavilon: Ifj. Márkvárt János,  
Szent Gaál Pincészet
14. pavilon: Neiner Családi Pince, 
Lajvér Borbirtok
15. pavilon: Németh János Pincészet, 
Posta Borház
16. pavilon: Fritz Borház, Tringa 
Borpince
17. pavilon: Herr Pince, Ferenczi 
Szőlőbirtok
18. pavilon: Takler Borbirtok,  
Sebestyén Pince
19. pavilon: Szeleshát Szőlőbirtok, 
Szoboszlay Pince, Savanya Pálin-
kaház (pavilon bal oldala)

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

(01684)

Június 20-tól új nyitvatartási idő:
Hétfő – péntek: 07:30 – 16:30 óráig
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Szeptember 4-ei rejtvényünk megfejtése: A város napja. Hirling Ádám
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Gellér Beáta. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 15-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Bölccsé teszlek és megtanít-
lak téged az útra, a melyen 
járj; szemeimmel tanácsollak 
téged.”  (Zsoltárok 32:8)

Az első teljes iskolai hét áll mö-
göttünk. Az utcák megteltek há-
tizsákos lurkókkal, akik közül 
sokan szüleik kezét fogva lelke-
sen vagy félénken, mások unot-
tan vagy már felnőttes rutinnal 
sietnek az iskolába. A munkába 
igyekvők célirányos sietsége a 
gyermekek áradatával együtt 
átszínezte a hétköznapok reg-
geli utcaképét. Olyan határozott 
és magabiztos a látvány. E for-
gatagban figyeltem az arcokat, 
s újra rácsodálkoztam, mennyi 
láthatatlan, mégis valóságos 
tekintet kíséri életünk futásait. 
Az édesanya óvó tekintete az is-
kolakapun belépő kicsiket, a ta-

nító kutató, irányt adó, simogató 
tekintete az iskolákban. A tanár 
számonkérő, de erősítő, feddő, de 
a jövőt sejtő tekintete, a főnök el-
ismerő, vagy ellenőrző, érdekte-
len vagy számító, lelkesítő vagy 
gépies tekintete. A szomszédok 
fürkésző vagy kedvedet-leső, 
segítő tekintete, és sorolhatjuk 
hosszan, hogy hányan, hány 
féle képen figyelik, értékelik vagy 
becsmérlik útjainkat, igyekeze-
tünket, botladozásainkat.

A Zsoltáros egy olyan tekin-
tetről ír, mely nem részleteit lát-
ja futásunknak, hanem egészen 
valóságosan kíséri minden lépé-
sünket, s nem csak kíséri, hanem 
e tekintet egyben vezet, tanácsol, 
meggazdagít – „bölccsé tesz”. 
Mint az édesanya óvó tekintete, az 
édesapa biztonságot adó tekintete, 
mint a tanár jövőt remélő tekinte-

te, mint a főnök lelkesítő tekintete, 
a szomszéd segítő tekintete – egy-
beolvasztva és megtisztítva min-
den szennyeződéstől: Isten teljes 
szeretetével kíséri életünk futása-
it. S e kísérés nem öncélú, a „vi-
gyázz, Isten szeme mindent lát!” 
ijesztgetése, hanem a megtartás, 
bátorítás, irányt-adás, elfogadás 
és megbocsátás tekintete. A Zsol-
tárok könyvének szavaival Isten 
Dávid királyt emeli fel a porból, 
aki súlyosan vétkezett ember és 
Isten ellen, de bűne miatt térdre 
rogyott. Az Atya Isten számonké-
rése rehabilitáció, bűnbocsánat, s 
új irány, új kezdet, új élet lehetősé-
gének felmutatása. Az Ő tekintete 
megtartó tekintet, munkálkodó és 
valóságos tekintet. „Szemeimmel 
tanácsollak téged!” – súgja, har-
sogja az Úr minden embernek, 
hiszen az élet útvesztőiben szük-

ségünk van irányra, útbaigazí-
tásra, sokszor pedig bátorításra és 
erőadásra. Nem nélkülözhetjük 
az őszinte intést és figyelmeztetést 
sem, és Isten tekintetében mindez 
benne van.

Sokan lehajtott fővel futnak az 
utcán, belemerülve saját tekin-
tetükbe. Sokan lehajtott élettel 
tengődnek, mások túl messzire 
néznek, némelyek meg csak azt 
látják, ami a szemük előtt van. 
Milyen jó volna megsejteni a 
minket kísérő, szeretettel a sze-
münkbe néző Isten közelségét, 
hogy futásunk, életünk, igyeke-
zetünk minden szegletén igaz 
lehessen az Ő ígérete: „Bölccsé 
teszlek és megtanítlak téged az 
útra, a melyen járj; szemeimmel 
tanácsollak téged.” Ámen

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

KATEKUMENÁTUS
Akik szeretnének

felnőttként
megkeresztelkedni

(elsőáldozni, bérmálkozni), 
jöjjenek

szeptember 12-én, hétfőn 
18:45 órára a 

Katolikus Plébániára
(Szekszárd, Béla király tér 9.,

tel.:74/510-892)

SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK 
2016. TÁMOGATÓI
„BIKAVÉR” KIEMELT 
FŐTÁMOGATÓ:
• Tolnagro Kft.
• Duna Aszfalt Kft.
• Nemzeti Kulturális Alap
• Tarr Kft.
• Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
„BIKAVÉR” KIEMELT
TÁMOGATÓK:
• Alisca Agrárház 2010. Kft.
• Szerencsejáték Zrt.
• Tolnatej Zrt.
•  Tesco Global Áruházak Zrt. 

Szekszárd
• V&Periko Kft.

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

Korzó Áruház parkoló
•  Ipar-, és népművészeti kirakodó-

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

KIÁLLÍTÁSOK:
•  Tolna Megyei Autentikus Kor-

társ Népművészeti Triennálé 
kiállítás – Művészetek Háza

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

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

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

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

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

•  „Szüreti hangulatban” kiállítás 
Törő György fafaragó népi ipar-
művész és Törő Ani tűzzománc 
munkáiból – Belvárosi Plébánia 
Közösségi Ház – Szekszárd

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

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

SZEPTEMBER 15., CSÜTÖRTÖK
• 14:30 – Szeretet lángja Szerve-
ző: Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete. Sztárfellépő 
17 órakor: Csepregi Éva – Béla 
király téri színpad 
• 15:00 – Szatmári Juhos László 
szobrászművész „Bor-mámor” 
című kiállítás megnyitó – Babits 
Mihály Kulturális Központ, Fia-
talok utcája
• 15:00 – Szatmári Juhos Lász-
ló szobrászművész „Van képem 
hozzá” című kiállítás megnyitója 
– Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Mozi előtere
• 17:00 – Magyar borhoz magyar 
nóta, a Szekszárdi Magyarnótaked-
velők Baráti Körének nótaestje, 
jegyár: 1500 Ft. – Babits Mihály Kul-
turális Központ, Rendezvényterem

• 18:30 – Tücsök Zenés Színpad 
koncertje – Béla király téri színpad
• 19:00 – ExperiDance: Ezeregyév, 
jegyár: 4400 Ft. – Babits Mihály 
Kulturális Központ, Színházterem
• 19:30 – Alisca Brass Band kon-
cert – Béla király téri színpad
• 21:00 – Cimbaliband koncert 
a Fricska Táncegyüttessel – Béla 
király téri színpad

SZEPTEMBER 16., PÉNTEK
• 10:30 – Fabula Zenekar koncert 
– Béla király téri színpad
• 15:00 – Szekszárdi Ifjúsági Fú-
vószenekar koncert – Béla király 
téri színpad
• 16:00 – Szekszárdi Szüreti Na-
pok ünnepélyes megnyitója – 
Béla király tér, Országzászló
A Szüreti Napokat megnyitja dr. 
Simicskó István honvédelmi mi-
niszter, a fesztivál fővédnöke. 

Köszöntőt mondanak a ren-
dezvény védnökei, dr. Hoppál 
Péter az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának kultúráért felelős 
államtitkára, Kis Miklós Zsolt a 
Miniszterelnökség agrár-vidék-
fejlesztésért felelős államtitkára 
és Győrffy Balázs a Nemzeti Ag-
rárgazdasági Kamara elnöke, dr. 
Dorkota Lajosa Magyar Energeti-
kai és Közmű-szabályozási Hiva-
tal elnöke valamint a rendezvény 
házigazdája Ács Rezső Szekszárd 
Megyei Jogú Város polgármestere.
• 17:30 – Örökség Országos 
Gyermektánc Fesztivál Gála – 
Béla király téri színpad
• 18:00 – Grecsó Krisztián: Jel-
mezbál könyvbemutató – Vár-
megyeháza, Pollack Kávézó
• 19:00 – 10 éves a Muslinca Kó-
rus Mikó István – Kis Pál István: 
A VIDÁM BORISSZÁK – bor-
virág-kantáta. Jegyár: 2500 Ft. – 
Babits Mihály Kulturális Központ, 
Színházterem
• 20:00 – Szekszárdi Gitárkvartett 
és Wessely Ágnes zenés előadása 
– Vármegyeháza, Pollack Kávézó
• 20:00 – Operaházy Borlovagok 
– Béla király téri színpad
• 21:00 – Omega koncert – Szent 
István téri nagyszínpad
• 22:00 – Emilio koncert – Béla 
király téri színpad
24:00 – Fehérvári Gábor Alfréd 
„Freddie” koncert – Béla király 
téri színpad

SZEPTEMBER 17., SZOMBAT
• 10:00 – 18:00 – Bartha Kata 
Molyoldája kreatív kézműves 
műhely – Vármegyeháza kert
• 10:00 – 20:00 – Kádár Ferkó Fo-
tószínháza – vásári fotózás – Béla 
király tér

• 10:00 – 16:00 – Paprika Jancsi 
csúzlizdája – Béla király tér, Or-
szágzászló
• 10:00 – Harcművészeti bemuta-
tók – Béla király téri színpad
(Leung Ting Wing Tsun Egyesü-
let, Alisca Taekwondo Klub, Kaze 
Shinkendo Dojo Japán Szamuráj 
Kardművészek)
• 11:00 – Bartha Tóni Bábszínhá-
za Paprika Jancsi – Béla király téri 
színpad
• 11:00 – Szalóki Ági: Körforgás 
– gyermek koncert. Jegyár: 1800, 
2000, 2200 Ft. – Babits Mihály 
Kulturális Központ, Színházterem
• 11:00 – I. Kortárs Népművészeti 
Triennálé megnyitó – Művészetek 
Háza
• 13:00 – Szüreti Nemzetiségi 
Kórustalálkozó – Vármegyeháza 
udvara
• 13:00 – Bemutatkoznak a Szek-
szárdi Járás települései – Béla ki-
rály téri színpad
• 14:00 – Véradás – Magyar Vö-
röskereszt Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.
• 15:00 – Szüreti felvonulás – 
Béla király tér, Bezerédj utca, 
Széchenyi utca 
• 16:00 – Borrendi avató – Béla 
király téri színpad
• 17:00 – „Must jön a java” – Fol-
klórműsor. Benne a „A Szüret 
táncos párja” választás. – Béla 
király téri színpad
• 18:00 – Háy Come Beck-Háy 
János és Beck Zoltán közös estje 
– Vármegyeháza udvara
• 19:30 – Fűszeres Trió koncert 
– Vármegyeháza udvara
• 20:30 – Csurgó zenekar koncert 
– Béla király téri színpad
• 21:00 – 30Y koncert – Szent Ist-
ván téri nagyszínpad
• 22:30 – ByeAlex és a Slepp kon-
cert – Béla király téri színpad
• 00:30 – Ferenczi György és a 
Rackajam koncert – Béla király 
téri színpad

SZEPTEMBER 18., VASÁRNAP
• 10:00 – 18:00 – Bartha Kata 
Molyoldája – kreatív kézműves 
műhely – Vármegyeháza kert
• 10:00 – 16:00 – Paprika Jancsi 
csúzlizdája – Béla király tér, Or-
szágzászló
• 10:00 – Tücsök Zenés Színpad 
gyermek műsora – Béla király téri 
színpad
• 11:00 – Mozgásművészeti be-
mutatók – Béla király téri színpad
(Szekszárdi Mozgásművészeti 
Stúdió, PTE IGY Gyakorló Isko-
la Táncművészeti Tagozat, FITT 
Fittness, Mozduljunk Együtt 
Szekszárdért Egyesület, Iberi-

can Táncegyesület, Paksi Csil-
lagshow Táncegyesület, Szöcske 
Akrobatikus R'N'R, Gemenc 
TáncSport Egyesület)
• 14:00 – Bartha Tóni Bábszínhá-
za Paprika Jancsi visszatér – Béla 
király téri színpad
• 15:30 – Junior Stars Big Band 
koncert – Béla király téri színpad
• 17:00 – Zsikó Zoltán és Zeneka-
ra koncert – Béla király tér
• 18:00 – PAD Irodalmi és Művé-
szeti folyóirat lapszámbemutatója  
– Vármegyeháza, Pollack Kávézó
• 18:30 – Hooligans 20 éves jubi-
leumi koncert – Szent István téri 
nagyszínpad
• 19:00 – Rudán Joe akusztik – 
Béla király téri színpad

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

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

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

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

A MŰSORVÁLTOZÁS JOGÁT A RENDEZŐSÉG FENNTARTJA!

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

(01675)

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. (01676)
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap szept. 12-től szept. 16-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 12. szeptember 13. szeptember 14. szeptember 15. szeptember 16.

„A”
950 Ft

Hamis halászlé Kertészleves Almaleves Brokkolikrémleves Csontleves

Túrós csusza
tepertővel

Rántott csirke-
comb� lé, 1/2 rizs,

1/2 majonézes 
kukorica

Babfőzelék,
sült kolbász

Csirkepörkölt,
tészta,

savanyúság

Gyros,
pirított burgonya,

tzatziki

„B”
950 Ft

Paradicsomleves Kertészleves Almaleves Brokkolikrémleves Húsgombóc leves

Fűszeres
csirkeszárny,
francia rakott 

burgonya

Temesvári
tokány,
tészta

Resztelt máj,
főtt burgonya,

savanyúság

Natúr sertésborda,
karottás rizs,
savanyúság

Meggyes-mákos 
nudli,

vanília sodó

Napi
ajánlat
890 Ft

Csirkemell � lé 
rántva, steak 

burgonya,
 mexikói saláta

Csirkemell � lé 
rántva, steak 

burgonya,
 mexikói saláta

Csirkemell � lé 
rántva, steak 

burgonya,
 mexikói saláta

Csirkemell � lé 
rántva, steak 

burgonya,
 mexikói saláta

Csirkemell � lé 
rántva, steak 

burgonya,
 mexikói saláta

(01680)

Volt egyszer egy Szekszárdi Vasas...
Immár nyolc esztendeje, hogy az egyko-
ri Szekszárdi Vasas futballistái összejön-
nek egy kis múltidéző beszélgetésre. A 
találkozóba öt éve a „piros-kékek” női 
kosarasai is bekapcsolódtak.

Majsai, Topor, Fehér, Bognár, Fiáth, Tesz-
ler, Arató – néhány név a hatvanas években 
alakult és a hetvenes évek végéig működő 
Szekszárdi Vasas labdarúgó csapatából. 
Olykor a „dózsás lilából” szívesen átvedlett 
piros-kékbe a két Zoli, Dobos és Tárnok, 
valamint Lelovics Laci is. Játszott a Vasas-
ban a B válogatottig jutó, az egykori Pécsi 
Dózsában karriert befutó, majd Szekszárdra 
visszatérő Török Bálint is, aki ezúttal nem 
tudott eljönni.

A felsoroltak csak nem hiánytalanul ott 
voltak az augusztus végi összejövetelen, 
az egykori Vasas futballistáit „összerántó” 
főszervező, Fiáth Tamás hangulatos dom-
bori nyaralójában, amelynek kerthelyiség-
ben akár ötvenen is elférnek. Kell is ekkora 
hely, tekintettel arra, hogy ötödik éve már a 
néhai Vasas női kosárlabdázói is résztvevői 
a rendezvénynek. Az első hívó szóra jöttek 
annak a csapatnak a tagjai, akik Vasas-szí-
nekben harcolták ki 1975 és 1978 között 
az élvonalbeli szereplést a szekszárdi női 
kosárlabda számára. Addigra, amikorra az 
NB III-ban is szerepelt Szekszárdi Vasas fo-
cicsapata már megszűnt.

Buttás Pál, a Vasas-lányok fiatal edzője, aki 
komoly karriert futott be különböző élcsapa-
toknál (MAFC, BEAC), s aki szinte minden 
találkozóra eljött – a csapatban szerepelt fe-
leségével együtt – amondó, hogy ezt a sikert, 
s az ahhoz vezető utat pályafutásában többre 

tartja, mint amit már a fővárosi kluboknál, 
saját nevelésű játékosokból álló csapatával, 
Balogh Judit vezérletével elért a nyolcva-
nas évek végén. „Nem csak Dönci (Szabó 
Ödön mesteredző – A szerk.) távozott, de 
több meghatározó játékos is. Így vettem át a 
csapatot” – emlékezett vissza Buttás Pál arra 
az időre. „Mondogatták a vezetők: legalább 
maradjunk bent. Már fiatal edzőként érez-
tem, ennél azért jóval több van a csapatban, 
és ennek szellemében dolgoztunk. Nagyon 
egymásra találva a lányokkal – mutat körbe 
az udvaron a Tanár úr –, így a harmadik év 
végére megnyertük az NB II-es bajnokságot!”

A focisták mellett a kosaras „lányok” 
közül  is sokan ott ültek az asztaloknál, 
köszönhetően Sáfrány Editnek, a bajnok-
csapat egyik játékosának, aki sikeresen 
mozgósította az egykori csapattársakat.

„Akik nincsenek itt, azok mind igazoltan 
hiányoznak, és mindegyikük jelezte, hogy 
jövőre mindenképpen eljönnek. Így példá-
ul Falvai Mari, Csuka Kati, Sabján Zsuzsi. 

Hogy mi van Skoda Erikával, aki fontos 
tagja volt ennek a csapatnak? Nos, ő még 
az elején eljött az egyik találkozónkra, aztán 
az utóbbi években különböző problémák 
miatt már nem tudott itt lenni. Az idősebb 
szurkolók közül sokan emlékezhetnek Fili-
povicsra, aki Sopronban él, és még nem volt 
itt köztünk egyszer sem az elmúlt öt évben. 
Örült a megkeresésnek, és ígérte: jövőre le-
küzdi a távolságot” – említi lelkesen Sáfrány 
Edit, a kosárlabdázókat mozgósító egykori 
játékos.

Az csak természetes, hogy a sikercsapat 
Szekszárdon, illetve annak környékén élő 
tagjai, így például Harsányi Mária, Stierné 
Jankovics Mária – a mai szekszárdi klub 
utánpótlás edzői – sem csináltak más prog-
ramot ezen a napon maguknak.

Rég volt, s nem csak egyszerűen szép volt. 
Az, hogy ennyi év után is minden évben 
újra találkoznak, nem csak egyedi esemény, 
lélekemelővé teszi – a kívülálló számára is – 
a Szekszárdi Vasas-sztorit.   B. Gy.

FO
TÓ

: S
ZV

FO
TÓ

: S
ZV

Újabb vb-érem
Több mint húsz ország részvéte-
lével Gyulán rendezték meg az 
első Történelmi Íjász vébét. Ott 
voltak az indulók között az Alis-
ca Nyilai ÍE sportolói is: a friss 
3D-s világbajnok Barta Niko-
lett, vb-ezüstérmes húga, Vik-
tória, valamint a felnőtt hölgyek 
között induló Varga Alexandra. 
A viadalon mindhárman meg-
lőtték a rangsorolóhoz szük-
séges pontokat, így bizakodva 
várhatták a szombati döntőt.

Itt Barta Nikolett íjcserére 
kényszerült, ám bebizonyította, 
hogy így is verhetetlen: remek 
versenyzéssel újabb világbajno-
ki címet szerzett. Viktória sem 
akart lemaradni testvére mögött, 
így a kisebbik Barta-lány nyakába 
ezüstérem került. Varga Alexand-
ra a rangsorolóra kissé elfáradt, 
így a 15. helyen végzett.  SZV

Keressék a Muskétásokat!
A magyar vívók sikeresen sze-
repeltek Rióban: Szász Emese 
párbajtőröző és Szilágyi Áron 
kardozó is olimpiai bajnok 
lett. A Szekszárdi Kórház SK 
vívószakosztálya szeretné a 
fiatalok figyelmét ráirányíta-
ni e különleges sportágra.

Szeptemberben ismét fogadják 
a gyerekeket, akik kipróbálhat-
ják a sportágat és csatlakozhat-
nak az ősszel induló képzések-
hez. A napokban megtartott 
vívóbemutatón közel 20 kisgye-
rek vett részt.

Garay Előd, a szakosztály 
egyik edzője elmondta: a város 
általános iskoláiba is ellátogat-
nak majd, hogy a gyerekek kö-
zelről ismerkedhessenek meg a 
fegyverekkel, a felszereléssel. A 
Dienes iskola kis tornatermé-

ben tartott edzésekre pedig a 
9-15 év közötti fiatalok mellett 
felnőtteket is várnak. Az edzése-
ken megtanulják a vívás szabá-
lyait, gyakorolják a lépéseket, a 
támadást, a speciális technikát és 
taktikát, mely számos készséget 
fejleszt. Jelentkezni a www.szek-
szardivivas.hu honlapon, vagy 
személyesen a helyszínen lehet. 
További információ a 06-20/92-
67-437-es telefonszámon.

A Szekszárdi Szüreti Fesztivál 
ideje alatt – szeptember 18-án, 
vasárnap – még egy játékos, ám 
rendhagyó bemutatóra is sor 
kerül: 10-15 éves fiatalokat vár-
nak, akik megvívhatnak valame-
lyik edzővel. A feladat: keressék 
a Muskétás jelmezbe öltözött 
vívókat (edzőket és tanítványo-
kat), és hívják ki őket párbajra! 
Aki sikerrel jár, jutalmat kap!

Európa-bajnok a Sió-kupára készülő KSC-ben
Két szlovén válogatott után 
egy Európa-bajnok kosa-
rassal erősödött az Atom-
erőmű-KSC Szekszárd NB 
I-es csapata, amelyet legkö-
zelebb a jövő hétvégén, a 47. 
Sió-kupán láthat közönsége.

Nem, a szekszárdiak nem iga-
zoltak újabb játékost a nyáron 
érkezett Bálint Réka, Gereben 
Lívia, Eva Lisec és Maja Er-
kics mellé. „Mindössze” annyi 
történt, hogy Theodoreán Ale-
xandra a kontinens legjobbja 
lett a magyar B33-as válogatott 
tagjaként. Az atomos gárda 
kapitánya Medgyessy Dóra, 
Ruják Nóra és Szabó Petra tár-
saságában utazott a romániai 
Európa-bajnokságra, ahol – az 
utcai kosárlabdához (streetball) 
hasonlóan – három a három el-
len, egy palánkra zajlott a játék.

A mieink a csoportkörben 
előbb Belgiumot (18-7), majd 
a házigazda románokat ver-
ték (17-13). A nyolc között a 
spanyolokat (19-16), az elő-
döntőben az oroszokat múlták 
felül (17-12). A fináléban ismét 

Románia volt az ellenfél, amely 
másodszor is fejet hajtott a mi-
eink előtt (21-14).

– Két felkészülési tornán, és 
az andorrai Eb-selejtezőn át ve-
zetett az út Bukarestbe – mondja 
Theodoreán Alexandra (képün-
kön), majd elárulja, hogy egy jó 
B33-as együttes csak igazi csa-
patjátékosokból állhat, akik ezen 
túl egyénileg képzettek, gyorsak, 
jól védekeznek és kellően vagá-
nyak is. Sikerükkel a mieink ki-
vívták az október közepén sorra 
kerülő világbajnokságon való 
részvételt. A KSC kapitánya sze-

rencsésnek tartja magát, hogy a 
„komolyra fordult” B33-as kar-
rierjében támogatja klubja, így 
ő is ott lehet majd Kínában.

Mint ahogy ott lesz a szeptem-
ber 15. és 17. között Szekszárdon 
immár 47. alkalommal megren-
dezésre kerülő Sió-kupán is. (A 
nemzetközi felkészülési tornáról 
lapzártakor tartott sajtótájé-
koztatót a klub vezetése, ahol 
bemutatták a két szlovén légióst 
is, Ács Rezső polgármester pedig 
a város ajándékát nyújtotta át a 
friss Európa-bajnok csapatkapi-
ténynak.)

Djokics Zseljko vezetőedző 
csapata a Sió-kupa A-csoportjá-
ban kapott helyet a román baj-
nok és címvédő ASC Sepsi-SIC 
és a CMB CARGO UNI Győr 
mellett, a B jelű hármasban pe-
dig a szlovén ZKK Athlete Celje, 
a PEAC-Pécs és a PINKK-Pécsi 
424. A szekszárdiak pénteken 
18:30 órakor a Sepsiszentgyörgy, 
másnap 18:30-kor a Győr ellen 
lépnek majd pályára. A vasár-
napi helyosztók 9:15-kor kez-
dődnek, a döntőt 13:15 órakor 
rendezik.   - fl -

MK: UFC-Paks
Az MLSZ-ben elkészítették a 
labdarúgó Magyar Kupa 1. for-
dulójának párosítását. A me-
zőny már az első fordulóban 
teljes: a 12 NB I-es és 20 NB II-
es klub mindegyike pályára lép. 

A Szekszárdi UFC NB III-as 
csapata – amely a bajnokságban 
7 ponttal a 10. helyen áll – a 
szomszédvár Paksi FC-t fogad-
ja szerda délután. A továbbjutás 
egy mérkőzésen dől el,   SZV

Duatlon váltó
Családi és baráti duatlon váltót 
rendez a Dynamic TC szeptember 
18-án, 11:00 órától a városi sport-
csarnoknál. A Berta Tibor emlék-
verseny távja (500 m futás, 6 km 
kerékpározás, 1 km futás) teljesít-
hető baráti társaságok és családok 
részére váltóban, vagy egyénileg is. 
Helyszíni nevezés 10:30-10.55 
között. Előnevezés: szeptember 
16-án éjfélig a szelne.agnes@dy-
namictc.hu címen. Nevezési díj: 
600 Ft/egyéni induló, illetve 750 
Ft/családi, vagy baráti csapat.

Díjazás: kategóriánként az 
I-III. helyezett oklevélben ré-
szesül. Minden érdeklődőt sze-
retettel várnak!  SZV

Kispályás foci
Premier League, Bundesliga, 
Serie A? A legnagyobb ligákban 
már rúgják a bőrt, de szeptember 
22-én a Szekszárd Városi Kispá-
lyás Labdarúgó Bajnokságban is 
elhangzik a kezdő sípszó!

Néhány hónap telt csak el az-
óta, hogy a D-Logistic csapata 
átvehette az első helyezettnek 
járó kupát, és már indul is a 
2016/2017-es szezon, melyre a 
csapatok szeptember 15-én (csü-
törtök) 16:00 óráig tudnak nevez-
ni. Érdemes elolvasni a Szekszár-
di Sportközpont NKft. honlapján 
(www.szekszardisport.hu) a rész-
letes kiírást, mert idén gyökeres 
változások vannak a részvétel 
feltételeit illetően!  SZV(Ö00124)
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ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptember 5-én tartotta 14–16  
óra között. Előzetes bejelentkezés 
alapján, telefon: +36-74/504-102.
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Szeptember 13. (kedd) 16 óra.
Garay J. Általános Iskola és 
AMI (Zrínyi u. 78)

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 
17–18 óráig. I. Béla 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
A hónap második keddjén 17–
18 óráig. Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület

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

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

AGÓRA MOZI
Szeptember 11., vasárnap
15:00 –  Kilenc élet
16:30 –  Suicide Squad –  

Öngyilkos osztag 3D
19:00 –  Sully – Csoda a 

Hudson folyónál
Szeptember 12., hétfő
15:00 –  Kilenc élet
19:00 –  Sully – Csoda a 

Hudson folyónál
Szeptember 13., kedd
15:00 –  Kilenc élet
19:00 –  Sully – Csoda a 

Hudson folyónál
Szeptember 14., szerda
15:00 –  Kilenc élet

19:00 –  Sully – Csoda a 
Hudson folyónál

Szeptember 15., csütörtök

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

Szeptember 16., péntek
15:00 –  Kis kedvencek titkos 

élete 3D
16:30 –  Bridget Jones babát vár
19:00 –  Bridget Jones babát vár
Szeptember 17., szombat
15:00 –  Kis kedvencek titkos 

élete 3D
16:30 –  Bridget Jones babát vár
19:00 –  Bridget Jones babát vár

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi Nyugdíjas 
Alapszervezete és a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége által meghirdetett

alma megrendelés szállításának
ideje: 2016. szeptember 15-én (csütörtök) 07:00 – 09:00

burgonya megrendelés szállításának 
ideje: 2015. szeptember 29-én (csütörtök) 07:00 – 10:00
Helye: Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége,

Szekszárd, Hunyadi u. 4. (PARKOLÓ)

MEGHÍVÓ
A Magyar Rákellenes Liga Szekszárdi Alapszervezete 

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

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

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

A Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár a 
Szekszárdi Szüreti Napokhoz kapcsolódó programjai:

2016. szeptember 14. (szerda) 17:00 óra
„Az a híres Simonyi óbester” – Garay Ákos illusztrációi c. 

kiállítás megnyitója
2016. szeptember 15. (csütörtök) 17:00 óra Pollack Kávézó

„Borok újsága – Újságok bora”
Beszélgetés Tompa Imre (Borigo) és 

Győrffy Zoltán (Pécsi Borozó) szakújságírókkal.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!

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

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

Helye:  Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezet Székháza

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

bort kap!

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI
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A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Szeptember 15., csütörtök
19:00 – ExperiDance:
Ezeregyév
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Színházterem. A történe-
lem extázisa 21 táncképben. A 
darab, amellyel Magyarország 
az ezredfordulót ünnepelte. 

Jegyár: 4400 Ft.

Szeptember 16., péntek
19:00 – 10 éves a Muslinca Kórus
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Színházterem. Mikó Ist-
ván – Kis Pál István: A VIDÁM 
BORISSZÁK – borvirág-kan-
táta. Közreműködnek: Mikó 
István, Győri Péter, Rusz Milán, 
Suha Kálmán, valamint a Mus-
linca Kórus énekes szólistái. 
Művészeti vezető: Lányi Péter. 

Az együttes 2006 tavaszán 
alakult Matókné Kapási Júlia 
és Lányi Péter ötlete alapján, 
Szekszárd énekelni szerető 
férfiúiból. Bemutatkozásuk az 
akkori Szekszárdi Szüreti Na-
pokon történt, melynek azóta 
is visszatérő fellépői. Tavaly 
a város közgyűlése kiemelke-
dő jelentőségű tevékenységük 
elismeréseként a „Szekszárd 
javáért” kitüntető címet ado-
mányozta az együttesnek.

A 2013-as szüreti napok je-
lentős bemutatója volt Mikó 
István–Kis Pál István: Vidám 
borisszák című borvirág kantá-
tája, a művet azóta több helyütt 
is nagy sikerrel adták elő. 

Jegyár: 2500 Ft.

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

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

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

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

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

a Mentálhigiénés Műhely irodájában a Babits Mihály Kulturális Központban.

FIGYELEM! – Útlezárások a Szekszárdi Szüreti Napokon
 
A Szekszárdi Szüreti Napok 
ideje alatt a belváros teljes te-
rületén útlezárásokra, forga-
lomkorlátozásokra és parkolási 
tilalomra lehet számítani. A 
közlekedésre vonatkozó kor-
látozások a város lakóinak za-
vartalan, nyugodt szórakozását 
szolgálják.

Útlezárások:
•  Szeptember 13. (kedd) 05:00 

órától szeptember 19. (hét-
fő) 24:00 óráig a Béla király 
tér teljes területe az Okmá-
nyirodától a Bartina ABC-ig, 
buszforduló is le lesz zárva. 

Ez idő alatt a Bezerédj utca 
zsák utca lesz. Szombaton a 
Felvonulás miatt a Bezerédj 
utcában nem lehet megállni 
reggel 05:00 órától a Felvonu-
lás végéig. A Vörösmarty ut-
cába csak a célforgalom lesz 
beengedve, a Vöröskereszt-
nél az út lezárva. A Garay tér 
felől nem lehet a Béla király 
térre felhajtani.

•  Szeptember 15. (csütörtök) 
05:00 órától szeptember 19. 
(hétfő) 05:00 óráig a Szent 
István tér a Zeneiskolától a 
Múzeum sarkáig illetve a Mi-
kes utca a Csokonai utcai sar-

káig lesz lezárva. Ugyanez idő 
alatt az Augusz Imre utca a 
160 lakásos parkoló bejáratá-
tól az Arany János utca a Gim-
názium sarkáig lesz lezárva.

•  A Korzó áruház mögötti 
parkoló szeptember 14-én 
(szerda) 12:00 órától szep-
tember 19-én (hétfő) 16:00 
óráig lesz lezárva.

•  Szeptember 16-án (péntek) 
18:00 órától szeptember 18-
án (vasárnap) 24:00 óráig a 
Széchenyi utca a Lottózótól 
az ÁNTSZ székházig lesz le-
zárva. A Piac miatt szeptem-
ber 17-én (szombat) 03:00 

órától 11:00 óráig az útzár 
feloldásra kerül.

•  Szeptember 17-én (szombat) 
14:30 órától kb. 17:00 óráig a 
felvonulás miatt a szülészettől a 
volt Skála áruházig le lesz zár-
va az út. A becsatlakozó utak 
(Szentgáli Gyula, Ybl Miklós, 
Várköz, Kisiparos udvar) ez 
idő alatt lezárva. A Rákóczi 
utca forgalma az Újváros felől 
a Mátyás király utcába lesz te-
relve. A Szent László utca for-
galmát is elterelik.

•  A Gemenc Volán autóbuszai 
a fesztivál ideje alatt terelőút-
vonalon közlekednek.

MEGHÍVÓ LAKOSSÁGI FÓRUMRA

„Migrációs válság és az európai válaszok!”
Előadó: Nógrádi György, biztonságpolitikai szakértő

Időpont: 2016. szeptember 13. (kedd) 18:30 óra
Helyszín: Szekszárd, Babits Mihály Kulturális Központ

Tisztelettel várjuk Önöket!



2016. szeptember 11.16

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!

(01683)

ÁLLANDÓ
KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

ANHUR TEMETKEZÉS
7100 Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411–912 
www.anhurtemetkezes.hu

(01670)

(01673)

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  (01678)

(01687)

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

Vásár a Tisza Cipőboltban!
Női-, férfi  papucsok
10% – 30%,
SZAMOS gyermek 

formatalpas szandálok
(nem supinált)

30% kedvezménnyel!
Folyamatosan érkeznek

az őszi cipők!

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

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(01674)

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


