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Modellkísérlet
Több mint kétmilliárd forintból 
modellkísérleti program indul a 
gyermekjóléti szolgálatok szo-
ciális segítő tevékenységének 
fejlesztésére – hangzott el a té-
mában szeptember 21-én meg-
tartott sajtótájékoztatón, Szek-
szárdon.
 → 2. oldal

Szüreti napok
Hatvanezernél is több vendég 
látogatott el idén a Szekszárdi 
Szüreti Napokra. A város leg-
nagyobb, országosan is elis-
mert fesztiválja ezúttal is gaz-
dag programkínálattal, kiváló 
borokkal és ételekkel várta a 
vendégeket.
 → 3–6. oldal

Autómentes nap
Hagyományosan biciklis túrá-
val hívta fel a figyelmet a kör-
nyezetkímélőbb és egészsé-
gesebb közlekedési módra, a 
kerékpározásra az Autómen-
tes Nap mintegy 100 szekszár-
di résztvevője szeptember 20-
án, szerdán.
 → 9. oldal

Fókuszban az Euroliga
A felkészülés szempontjából 
két rendkívül hasznos mérkő-
zést játszott a 48. Sió-kupán 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 
együttese. Djokics Zseljko csa-
pata tornagyőzelemmel „han-
golt” a szeptember 26-i Eurol-
iga-selejtezőre. → 13. oldal → 3–6. oldal
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A város közösségének legnagyobb ünnepe
A város borával, a Sebestyén 
Pince 2015-ös Iván-völgyi 
Bikavérével koccintottak a a 
Szekszárdi Szüreti Napok pén-
teki megnyitójának meghívott 
vendégei a Béla király téren.

„Bárhol kóstoltam is borokat, 
egyik sem ízlett úgy, mint a 
szekszárdiak” – ismerte el a me-
gyeszékhely nedűinek kiválósá-
gát Süli János, a Szekszárdi Szü-
reti Napok fővédnöke. A paksi 
atomerőmű bővítéséért felelős 
tárca nélküli miniszter kiemelte, 
amely értékek helyileg a földben 
rejtve vannak, azt meg kell mu-
tatni a közönségnek. „Lényeges, 
hogy a jó szőlőt jó hordókba és 
okosan fejtsék, a jó gazda gon-
dosságával kezeljék a borászok” 
– hangsúlyozta Süli János.

A rendezvény egyik védnöke, 
Győrffy Balázs beszédében mél-
tatta a város atmoszféráját, amely 
akkor is összetéveszthetetlen han-
gulattal bír, ha nincs rendezvény. 
A Nemzeti Agrárgazdasági Kama-
ra elnöke úgy tapasztalta, a helyi 
borászok hosszú távra terveznek, 
s ehhez a kormányzatnak is hozzá 
kell járulnia. Az elmúlt esztendők-
ben több, mint ezer milliárd fo-
rinttal segítette a magyar agrárium 
fejlődését „egy erősödő gazdaság 
és vidék érdekében”.

Idén ugyan dallal nem, vers-
sel viszont megörvendeztette a 
megnyitó résztvevőit dr. Hoppál 
Péter kultúráért felelős államtit-
kár. A fesztivál védnöke úgy vél-
te, a szekszárdi emberek a sok-
sok fáradtságot megérdemelten 
változtatják ünneppé. A város 
kitűnő borászai sok kockázatot 
vállalva, megannyi kihívással 
néznek szembe annak érdeké-
ben, hogy a legjobb eredménye-
ket produkálják – tette hozzá. A 
bortermelésről úgy fogalmazott: 
az „a múzsák találkozásának 
szférájánál lebeg”. Kultúránk 
része a borfogyasztás, míg a kul-
túrával való találkozás életminő-
ségünket emeli – hangsúlyozta 
az államtitkár, majd a minőségi 
borok fogyasztására ösztönözte 
a hallgatóságot.

Horváth István, a térség par-
lamenti képviselője beszédében 
a történelmi borvidék múltjá-
nak fontos mozzanatait tárta fel 
a római kortól a török időkön, 
a filoxérajárványon és a szocia-
lizmus okozta károkon át a mai 
családi pincékig, amelyek tovább 

vitték a tradíciót, felemelték a 
borvidéket, s tették sikertörté-
netté azt a rendszerváltás után. 
„A szekszárdi nem csak Magyar-
ország, de Európa, sőt a világ 
legkiválóbb szőlőtermő területe, 
amely mára hazánk legeredmé-
nyesebb borvidékévé vált.” Büsz-
kék lehetünk borászainkra, akik 
közül már öten érdemelték ki Az 
Év Bortermelője díjat.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere beszédében arra emlé-
keztetett: 1987. október 30-án 
Szekszárd a szőlő és bor nem-
zetközi városává vált. Az azóta 
eltelt idő bebizonyította, nem 
kerülhetett volna jobb helyre 
ez a cím. A polgármester hang-
súlyozta: a város közösségének 
legnagyobb ünnepe a Szekszárdi 
Szüreti Napok „Csütörtökön mi, 
szekszárdiak magunk között ün-
nepeltünk, a hétvége viszont az 
ide látogatóké” – tette hozzá Ács 
Rezső. A városvezető is hang-
súlyozta: fontos, hogy a fiatalok 
megismerkedjenek a kulturált 
borfogyasztás szokásával.

Zárásként a fesztivál védnö-
kei és a megnyitó meghívott 
vendégei Szekszárd város borá-
val, a Sebestyén Pince 2015-ös 
Iván-völgyi bikavérével koccin-
tottak. 

 Gy. L.
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Hétmilliós korszerűsítés a Wunderland óvodában
Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma és a Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat együttműködésé-
nek köszönhetően megújult 
a Wunderland óvoda vízve-
zeték rendszere, és a cso-
portszobák után az irodákat 
is klimatizálták.

Évről-évre igyekszik a Wun-
derland óvodát fenntartó Szek-
szárdi Német Nemzetiségi Ön-
kormányzat forrást találni az 
intézmény korszerűsítésére. Idén 
a vízvezeték hálózat felújítása volt 
a cél, amelyet sikerült is kivitelez-
ni. Dr. Józan-Jilling Mihály, az 
önkormányzat elnöke elmondta, 
korábban támogatási igényt nyúj-
tottak be az Emberi Erőforrások 
Minisztériumához (EMMI). A 
sikeres pályázat eredményeként 

a szaktárca az elöregedett és ezért 
visszatérően csőtöréseket pro-
dukáló gerincvezeték cseréjére 
3,6 millió, a nemzetiségi önkor-
mányzat működési költségeinek 
kiegészítő támogatására pedig 
1,3 millió forint vissza nem térí-
tendő támogatást biztosított. Az 

önkormányzat ezt az összeget is 
az óvoda felújítására fordította, 
emellett sikerült klimatizálni az 
irodákat, és vásároltak egy mo-
sogatógépet is.

Tircsi Richárd, az EMMI 
Egyházi, Nemzetiségi és Civil 
Társadalmi Kapcsolatokért Fe-

lelős Államtitkárság Nemzetiségi 
Főosztályának osztályvezetője a 
beruházás avató ünnepségén 
Fésűs Éva „Ki a leghasznosabb?” 
című meséjével köszöntötte a 
gyerekeket, majd elmondta: a 
minisztérium a jövőben is szíve-
sen támogatja a nemzetiségi ön-
kormányzat törekvését az óvoda 
korszerűsítésére. A főosztály-
vezető kiemelte: míg 2010-ben 
csupán 12 intézmény működött 
az országban nemzetiségi ön-
kormányzatok fenntartásában, 
mára ez a szám meghaladt a 
nyolcvanat. Az EMMI jövőre 
100 millióról 270 millió forint-
ra emeli a felújítások támoga-
tására fenntartott keretet, így a 
szekszárdi óvoda is bizakodhat, 
hogy a bútorok tervezett cseréje 
megvalósulhat 2018-ban. 

 - mwj -

Szekszárdi minta a gyermekjóléti szolgálatok fejlesztéséhez
Több mint kétmilliárd forint-
ból modellkísérleti program 
indul a gyermekjóléti szol-
gálatok szociális segítő te-
vékenységének fejlesztésére 
– mondta Czibere Károly csü-
törtökön, a Placcon tartott 
sajtótájékoztatóján.

Az Emberi Erőforrások Minisz-
tériumának (EMMI) szociális 
ügyekért és társadalmi felzárkó-
zásért felelős államtitkára – aki 
az „Óvodai és iskolai szociális 
segítő tevékenység fejlesztése a 
Szekszárdi Járásban” című pá-
lyázat nyitó konferenciájára ér-
kezett Szekszárdra – emlékezte-
tett: jövő szeptembertől kötelező 
feladat lesz az óvodai és iskolai 
segítő tevékenység megszervezé-
se az ország 197 járásában.

Czibere szerint nem véletlen, 
hogy a program indulását éppen 
Szekszárdon jelentik be, hiszen a 
tolnai megyeszékhely immár két 
évtizede működik iskolai szoci-
ális segítő tevékenység. Ebből a 
tudásból is merítettek, amikor 
2015 őszén kiírták a pályázatot. 
A most induló modellkísérleti 

program keretében 48 gyer-
mekjóléti központ 20-40 millió 
forintos támogatásból 12 hóna-
pon keresztül alkalmaz szociális 
munkás szakembereket, s ké-
szíti fel az intézményeket az új 
feladatra, amire a kormány jövő 
szeptembertől 5,6 milliárd forin-
tot biztosít évente – tette hozzá.

Az államtitkár szerint a prog-
ram azt szolgálja, hogy a szol-
gálatok időben feltárják és ki-
szűrjék a gyermekek biztonságát 
veszélyeztető körülményeket, a 
bántalmazást, elhanyagolást, és 
megelőzhető legyen a gyermek 
kiemelése a családból. Czibere 

Károly hangsúlyozta: a kormány 
elkötelezett abban, hogy minden 
gyermek számára erős, bizton-
ságos kezdést nyújtson. „Bizto-
sítanunk kell a feltételeket, hogy 
szellemi, testi, lelki fejlődésük, 
óvodai és iskolai előmenetelük 
zavartalan legyen” – fogalmazott.

Az elmúlt években a kormány-
zat többszörösére emelte a „Biztos 
kezdet” gyermekházak számát, 
bevezették a három éves kortól 
kötelező óvodai ellátást, kiterjesz-
tették az ingyenes gyermekétkez-
tetést és a tankönyvek is díjmen-
tesek, miközben 48-ról 197-re 
emelték a gyermekjóléti közpon-

tok számát és megerősítették a 
gyermekvédelmi jelzőrendszert.

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere elmondta: a helyszín-
választás elismerése a város és 
szakmai szervezetei eddigi mun-
kájának. A városvezető emlékez-
tetett: Szekszárd önkormányzata 
évente 130 millió forintot fordít 
a szociális ellátó rendszer fenn-
tartására. „Tartjuk: egy település 
szempontjából a gyermekek, a 
családok a legfontosabbak” – 
fogalmazott Ács Rezső, majd 
hozzátette: a programnak kö-
szönhetően a szekszárdi járás tíz 
intézményében több mint három-
ezer gyerekkel foglalkoznak majd.

Szabó János, a Magyar Család-
segítők- és Gyermekjóléti Szolgá-
latok Országos Egyesületének al-
elnöke közölte: becslésük szerint 
a szolgálatoknak ezer gyerme-
kenként egy új munkatársra lesz 
szükségük a feladat ellátásához.

Mint arról lapunk is írt, a 
Szekszárdi Humánszolgáltató 
Központ 30 millió forintot nyert 
óvodai és iskola szociális ellátás 
fejlesztésére a szekszárdi járás 
területén.   (FL/MTI)

Nem erodálódott a három évtizede kiérdemelt cím
„Szekszárd 30. éve a szőlő 
és a bor nemzetközi városa“ 
címmel rendeztek szakmai 
konferenciát szeptember 15-
én, a Művészetek Házában.

A Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamara és a szekszárdi ön-
kormányzat közös rendezvé-
nyének résztvevőit Ács Rezső 
köszöntötte. 

A megyeszékhely polgármes-
tere példaértékűnek nevezte a 
város és a borászok együtt-
működését. Győrffy Balázs, a 
Nemzeti Agrárgazdasági Ka-
mara elnöke kiemelte: az 1987 
októberében elnyert cím az 

elmúlt 30 évben nem erodáló-
dott, az ma is élő érték.

Dr. Kiss Eliza, a Földműve-
lésügyi Minisztérium kiemelt 
borászati feladatokért felelős 
miniszteri biztosa köszöntőjé-
ben egyebek közt arról beszélt, 
hogy a szőlő- és borágazat még 
ma is strukturális problémák-
kal küzd, az elmúlt öt év mun-
kája ellenére nagyon sok érdek-
rendszer van jelen.

A miniszteri biztos kitért arra 
is, hogy a szőlőtermesztés nem 
magas jövedelmet termelő ága-
zat, ezért fontosnak tartja, hogy 
a termelők számára legyen 
stabilitás. Szintén fontosnak 

nevezte a fiatalok érdeklődésé-
nek felkeltését a mezőgazdaság 
iránt, mint mondta, Szekszárd 
ezen a téren jól áll, hiszen van 
egyetemi borászati képzés a vá-
rosban.

A konferencián Kővári Lász-
ló, a szekszárdi közgyűlés Gaz-
dasági Bizottságának elnöke 
adott áttekintést az elmúlt 30 
esztendőről, majd a NAK szak-
emberei tartottak előadást. Éder 
Tamás az élelmiszergazdasági 
együttműködésekről, Keleti 
Marcell a pályázati tapasztala-
tokról, míg dr. Sidlovits Diána a 
borpiaci aktualitásokról beszélt. 
 - fl -
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Összművészeti fesztivál a Szekszárdi Szüreti Napokon
Irodalmi rendezvények, ki-
állítások, színdarabok – a 
„magaskultúra” kedvelői is 
bőven találhattak maguknak 
programot az idei Szekszárdi 
Szüreti Napokon. Itt volt a 
népszerű író, Darvasi László, 
de bemutatták városunk köl-
tője, Kis Pál István darabját is.

Darvasi nem először vendé-
geskedett Szekszárdon. Tavaly 
diákoknak tartott előadást, 
idén pedig a Szekszárdi Szüreti 
Napokon beszélgetett Ágoston 
Zoltánnal, a Jelenkor folyóirat 
főszerkesztőjével. A Vármegye-
háza kávézójában a népszerű 
író előadását a Szekszárdi Gi-
tárkvartett koncertje követte. 
A Szekszárdi Bormámor című 
koncertre alig fértek be az ér-
deklődők, csaknem 100 fő hall-
gatta Szekszárd kiemelt művé-
szeti együttesének koncertjét. A 
Szekszárdi Gitárkvartett hangu-
latos zenéje a város híres-neves 
költőinek és külhoni verselők-
nek lírájával csendült össze.

A megyeháza udvarán más-
nap Grecsó Krisztián és Hrutka 
Róbert „Libikóka” című előa-
dását láthatták az érdeklődők. 
Az ismert író és a népszerű ze-
neszerző közös estjén anyáink, 
apáink történetei elevenedtek 
meg dalban, mesében elmond-
va. Sokakat vonzott az előadás, 
miként nagyon népszerű volt a 
szekszárdi Kis Pál István „Háry 
vagyok az angyalát!” című ze-
nés színpadi játéka, amelynek 
főszereplője Mikó István volt. 
A darab az Obsitos vendéglő fő-

pincérének történeteit mutatja 
be. Anekdoták a honfoglalástól 
egészen napjainkig a négysze-
replős színpadi játékban.

A Szekszárdi Szüreti Napo-
kon emellett rengeteg kiállítást 

is megnézhettek az érdeklő-
dők. A Babits Mihály Kulturá-
lis Központ Bakta galériájában 
országos gyermek- és ifjúsági 
népi kézműves kiállítás, a Már-

ványtermeben lapunk fotóri-
portere, Kiss Albert „Záridő” 
című tárlata, a folyosó galérián 
a Szekszárdi Fotóklub kiállítása, 
míg a mozi előterében a „Szőlő 
és a bor bélyegeken” című tárlat 
várta az érdeklődőket. Czirok 
Róbert boroscímke-terveit a 
megyei könyvtár galériájában 
tekinthették meg a látogatók, a 
Belvárosi Kávéházban Molnár 
Jánosné Marika foltvarró mun-
káiban gyönyörködhetünk. A 
Vármegyeházán „Kavicsok 
fényben, haikuk és akvarellek” 
címmel Kerti Károly György 
kiállítása nyílt meg szeptem-
ber 14-én, míg a Bormúzeum-
ban Forrai Ferenc és barátai 
munkáiból „10 nő és egy férfi 
a bikavérről” címmel rendeztek 
tárlatot.

A Művészetek Házában „Bo-
ron innen, boron túl” címmel 
a Magyar Alkotóművészek 
Országos Egyesülete (MAOE) 
Képzőművészeti Tagozata 31 
alkotójának változatos mun-
káiban merenghetnek el a 
képzőművészet szerelmesei. 
A Triennálé szeptember 16-i 
megnyitóján a tárlat kurátora, 
Varga-Amár László festőmű-
vész, a tagozat elnöke arról be-
szélt, hogy „bő húsz éve lokál-
patriótája Szekszárd a modern 
művészeteknek”. A megnyitón 
Szekszárd város jóvoltából Guti 
J. Soma és Móder Rezső vehe-
tett át díjat művészeti tevékeny-
ségük elismeréseként. 

 M. W. J. - Gy. L.

Hatvanezernél is több látogató a Szekszárdi Szüreti Napokon
A megyeszékhely legna-
gyobb, országosan ismert és 
elismert fesztiválját immár 
13. alkalommal rendezte meg 
a Babits Mihály Kulturális 
Központ. A gazdag program-
kínálatból mindenki kedvére 
válogathatott: a kiváló borok 
mellett 27 koncert, kiállítá-
sok, színházi előadások, iro-
dalmi-, gyermek- és hagyo-
mányőrző programok várták 
a Szekszárdi Szüreti Napok 
több mint 60 ezer vendégét.

Még a néha eleredő eső sem tud-
ta letörölni a mosolyt a fesztivá-
lozók arcáról, a finom boroknak 
és ételeknek, no és a színvonalas 
programoknak köszönhetően jó 
hangulatban telt a szeptember 
14. és 17. közötti hosszú hétvé-
ge. A Borudvarban – ahol idén 

10058 poharat értékesítettek – 
42 pincészet kínálta a hegy levél. 
A szekszárdi borászatok mellett 
a Tolnai borvidék és az erdélyi 
Ménesi birtokon gazdálkodó 
Balla Géza is bemutatta borait. 
A vendégek kóstolhattak új ro-
zét 300 forintért, vagy díjnyertes 
Bordeaux-i házasítást kétezerért, 
de akadt olyan csak palackban 
értékesített tétel, amelyért 49 
ezer forintot kértek...

A finom falatokról a Vendég-
látók Kerekasztala Szekszárdért 
Egyesület gondoskodott: az 
Ízek utcájában több mint tíze-
zer adag ételt szolgáltak fel az 
Amarillys Étterem, az Aranyku-
lacs Kisvendéglő, a Papa Boro-
zója, a Stefán Ételbár, valamint 

a Szász és a Toscana Étterem 
pavilonjában.

A kézműves vásárban négy 
hazai népművészeti egyesület 
is képviseltette magát, így iga-
zán szép és különleges népi-, 
és iparművészeti termékekből 
válogathattak a vásárlók.

A leglátogatottabb esemény-
nek – a Borudvar mellett persze 
– ezúttal is a szombati szüreti fel-
vonulás és az azt követő „Must 
jön a java” folklórműsor, vala-
mint a Szent István téri nagykon-
certek bizonyultak. Sokan voltak 
kíváncsiak az Experidance „Fer-
geteges” című táncelőadására, 
a Band Of StreetS utcazenéjére 
és a Dongaverda játszóház is 
rendszerint teltházzal „üzemelt”. 
Az idei fesztivál sztárvendégei 
közül a legkedveltebb a Magna 
Cum Laude pénteki és a Well-
hello vasárnapi koncertje volt, 
de ezrek hallgatták az Anna and 
the Barbies, a Group and Swing, 
Tóth Vera, az Intimtorna Illegál 
és Zoltán Erika fellépését is.

Szüreti felvonulás

A szombat délutáni hagyomá-
nyos Szüreti felvonulás résztve-
vői szokás szerint a Béla király 
térről indultak, majd a Bezerédj 
utcán illetve a Széchenyi utcán 
haladtak végig a Szent László 
utca sarkáig. A felvonulókat 
több ezres nézősereg ünnepelte 
az útvonal mentén.

A menetet az idén is ostorral 
pattogtató betyárok és „hóri-
horgas” gólyalábasok vezették 
fel, őket a Huszárbandérium 
lovasai követték. A szüreti idő-
szakot jelképező „szőlőharang” 
nyomában önkormányzati kép-
viselők, illetve a város vendégei 
haladtak, majd a Szekszárdi 
Borászok Céhe és az Alisca 
Borrend, valamint az ország 
megannyi borrendjének tagjai 
vonultak fel.

A szüreti menetben számta-
lan szebbnél-szebb fogat haladt. 
A szekszárdi civil szervezetek – 
mint a Szekszárd-Újvárosi Ró-
mai Katolikus Társaskör, illetve 

az Alsóvárosi Római Katolikus 
Közhasznú Egyesület – mellett 
több helyi, illetve Tolna megyei 
település hagyományőrző cso-
portja vonult fel népviseletben. 
A legnagyobb sikert a szekszár-
di Bartina Néptánc Egyesület 
hét csoportja aratta.

Hőgyészről, Alsónyékről, 
Bátáról, Kisdorogról, Nagymá-
nyokról, Sióagárdról és Őcsény-
ből is érkeztek csoportok, s az 
idén vajdasági táncegyüttesek is 
felvonultak. Nem hiányoztak a 
szekszárdi óvódások, általános- 
és középiskolások sem a „szüreti 
menetből”, amely az idén 48 cso-
portból tevődött össze, és össze-
sen mintegy kétezren vonultak 
fel több mint egy órán keresztül.

A szüreti felvonulást kísérő 
esti folklórműsorban a társadal-
mi zsűri megválasztotta a Szü-

ret táncos párját, így a jövő évi 
Szekszárdi Szüreti Napok arcai 
a nagymányoki Gungl Brigitta 
és Zsók Máté lesznek. 

 S. V. - F. L.

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

Örökség Gyermektánc 
Fesztivál
Tizenkettedik alkalommal 
rendezték meg a szüreti napok 
társrendezvényeként az Örök-
ség Országos Gyermektánc 
Fesztivált szeptember 15-én 
és 16-án. A programra az or-
szág minden részéről érkeztek 
az Örökség Gyermek Népmű-
vészeti Egyesület gyermektánc 
csoportjai, akik gálaműsor ke-
retében mutatkozhattak be a 
Béla király téri színpadon.

A táncosok között termé-
szetesen ott voltak a Bartina 
csoportjai is: az Előképző, a 
Töpörtyűk, az Aprók, a Gye-
rek és az Utánpótlás csoport 
is részt vett a rendezvényen. 
Színpadra léptek továbbá 
a Szekszárdon is nagyon 
népszerű Szennai Zselic 
Táncegyüttes Csiperke, Ha-
jadonna, Kányafi és vegyes 
csoportjainak tagjai. Itt volt 
Szerbiából a Szabadkai Nép-
kör Magyar Művelődési Köz-
pont Ropogós Táncegyüttese 
és a Tisza Mente Közműve-
lődési és Népművészeti Egye-
sület is. A tánccsoportok részt 
vettek a szüreti felvonuláson 
is, és végigtáncolták az utat 
a Béla király tértől egészen a 
Rákóczi utcáig.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A hozzáadott érték növelése jelenti a borvidék jövőjét
„Boregyetemek, borrégiók 
nemzetközi találkozója” cím-
mel tartottak konferenciát 
szeptember 14-én a PTE szek-
szárdi karán. A rendezvényen 
jeles európai és hazai szak-
emberek tartottak előadást.

A konferencia kettős évforduló 
jegyében született meg. A Pécsi 
Tudományegyetem, Magyar-
ország legrégebbi egyeteme az 
idén 650 éves, a szekszárdi kar 
pedig 40 éve jött létre – tudat-
ta köszöntőjében dr. Horváth 
Béla, a PTE KPVK dékánja. 
Mint azt elmondta, Tolna me-
gye egyetlen felsőoktatási intéz-
ményében 2016-ban indult el a 
szőlész-borász képzés.

Heimann Zoltán borász, a 
Szekszárd Borvidék Kft. elnöke 
a borvidék jelenéről, jövőjéről 
angol nyelven megtartott előa-
dásában többek között arról 
szólt, hogy a kétezer hektáros 
borvidéken – ahol mintegy ké-
tezren készítenek bort főként 
maguknak – az átlagos bir-
tokméret mindössze egy hek-

tár. Hozzátette, a nagyobbnak 
nevezhető pincészetek száma 
negyven körül alakul.

Egy 15 ezer fős mintán el-
végzett kutatásra alapozva azt 
is megosztotta, hogy amíg a 
Tokaji borvidéket a válaszadók 
58, az egrit 52 százaléka keresné 
fel szívesen, addig Szekszárdra 
mindössze a feleletadók 7 szá-
zaléka látogatna el. A borász 
elmondta: büszkék arra, hogy 
divatos lett a szekszárdi bor, 
de a fenti eredményt figyelem-

be véve a borvidék még mesz-
sze van attól az elismertségtől, 
amit a borkészítők maguktól 
elvárnak. „Sok munka áll még 
előttünk” – fogalmazott Hei-
mann Zoltán.

Kérdés persze, hogy a borvi-
dék milyen irányba mozduljon 
el. Az elnök szerint egyik út 
a mennyiség növelése, a má-
sik pedig a minőség emelése, 
a hozzáadott érték növelése. 
A termőterület mérete miatt 
az előbbi út nem járható, így 

a borvidék számára a hozzá-
adott érték növelése jelent-
heti a jövőt. Heimann Zoltán 
hangsúlyozta: lényeges, hogy 
a borvidék borászai konszen-
zusra jussanak, és közös stra-
tégiát alkossanak. Zárásként 
elmondta, az Ő generációja 
csak az első lépést tette meg, a 
minőség és a hozzáadott érték 
további emelése a következő 
borászgeneráció tagjaira vár.

A konferencia célja a nemzet-
közi szintű szőlész-borász kép-
zést segítő, országos szakmai 
platform létrehozása, a magyar 
kutatás-fejlesztési és innovációs 
programokhoz nélkülözhetet-
len kapcsolathálózat bővítése 
volt. Az esemény előadói kö-
zött neves európai és magyar 
szakembereket találhattunk. A 
nemzetközi hírű, nagy borá-
szatok mellett sikeres kézműves 
családi termelők és bioborásza-
tok is bemutatkoztak. Előadást 
tartott többek között Mészáros 
Pál szekszárdi-, Gere Attila és 
Bock József villányi borász is. 
 Forrás: kadarka.net
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Újvárosi társaskör: mindent úgy, ahogy akkor volt
Nem véletlenül kapta a cso-
portokat felvezető szerepet 
a Szekszárdi Szüreti Napok 
kiemelt rendezvényén, a régi 
idők hangulatát visszahozó 
szüreti felvonuláson a Szek-
szárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör.

Az elmúlt évek tapasztalatából 
a szervezők jól tudják: ami az 
eredetiséget, az autentikusságot 
illeti, igazán kitesz magáért a 
civil szervezet, így az ő jelen-
létük, népes felvonulásuk üde 
színfoltja a legnagyobb érdek-
lődést kiváltó szombat délutáni 
eseménynek.

Mint azt Gyurkovics János-
tól, a társaskör világi elnökétől 
megtudtuk: már gyakorlatilag 
csütörtöktől erre készülnek. A 
kalácssütéstől egészen a szüreti 
bál tombolatárgyainak beszer-

zéséig. A hagyományok meg-
jelenítése mindenekfelett áll. 
Már nem egy-két hintó állt elő 
a társas kör otthonában, a Szent 
István Házban, hanem mindjárt 
öt. Kettő vitte az ez alakalomra 
felkért bírót és bírónét, no és a 
jegyzőt és jegyzőnét, a másik 
két hintón a társaskör életében 
fontos szerepet játszó tagok 

utaztak, míg előttük-mellettük 
népviseletbe öltözött asszonyok, 
lányok vonultak.  Ahogy az egy 
szüret idején lenni szokott, a 
hölgyek a kis kosarukból ka-
láccsal kínálták a közönséget, 
miközben a társaskör kék-kö-
tényesen is roppant fess férfi 
tagjai az ötödik hintón található 
méretes hordóból „kilopózott” 

jófajta újvárosi „gazdaborokat” 
kóstoltatták. Az eseményeket 
néprajzos aspektusból figyelő 
szakember is elégedetten cset-
tintett volna...

Azok után meg főleg, ha az esti 
bálban a szüreti gasztronómi-
ának is részese volt, és kóstolta 
a birkát és a vadat, amit a mes-
terszakácsokat megszégyenítően 
készített el Taksonyi József. Két-
százan aligha lehettünk elfogul-
tak ezzel kapcsolatban... A va-
csorát követően aztán nyomban 
„kitört” a báli hangulat.

Minden úgy történt, mint 
egykor. A szervezők vissza-
csempésztek valamit az elmúlt 
század szekszárdi szüreteiből 
– egészen a harmincas évekre 
visszanyúlva. Bál volt! Olyan bál 
volt, amiről sokan csak hajnal-
ban tértek nyugovóra...

  B. Gy.

MEGHÍVÓ

Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete 
tisztelettel meghívja Önt és 

minden kedves érdeklődőt a 
városi rendőrkapitányság, a 
Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság és a szek-

szárdi mentőállomás munka-
társainak „Életet menthet…”

című előadásra.
Előadás helyszíne: Babits 

Mihály Kulturális Központ, 
Csatár terem 

(Szekszárd, Szent I. tér 10.).
Előadás időpontja: 

2017. szeptember 28. 
(csütörtök) 16:30 óra

Kanadáig repítette a tücsköket a zene
Kanadában járt a szekszárdi 
Tücsök Zenés Színpad kis csa-
pata. A tücskök egy évekkel 
korábbi meghívásnak tettek 
eleget: a Magyarokért Kana-
dában Egyesület invitálására 
ültek repülőre és utaztak el a 
távoli országba. 

„Éheznek a magyar szóra” – 
mondta Béresné Kollár Éva, a 
Tücsök Zenés Színpad vezető-
je a kanadai magyarok alkotta 
közönségről. Államalapításunk 
ünnepén jártak a szekszárdiak 
a tengerentúlon, összesen ti-
zennégy gyerek felnőtt kísérők-
kel szállt repülőre és szelte át a 
fél világot. A zenés színpadot a 
Magyarokért Kanadában Egye-
sület hívta meg. Béresné Kollár 
Éva azt mondja, már korábban 
is szívesen eleget tettek volna 
a meghívásnak, ám az utazás 
nagyon drága, így hosszú hó-
napokon át gyűjtöttek azért, 
hogy a csoport egy része eljut-
hasson Kanadába. Mindennek 
és a szekszárdi mecénásoknak, 
valamint a város önkormányza-
tának köszönhetően végül ösz-
szejött a pénz és a szekszárdiak 
elrepülhettek Kanadába, hogy 
ott is szálljon a tücsökzene.

Mindjárt, érkezésük napján, 
Kitchener város Magyarság 
Házában annyira tetszett a 
közönségnek a produkciójuk, 

hogy egy két és fél órás ráadás-
sal örvendeztették meg a pub-
likumot. Sok műsort adtak, 
volt olyan nap, amikor ezer ki-
lométert is utaztak, hogy több 
városban is színpadra állhassa-
nak, megmutathassák tudásuk, 
egyúttal öregbítsék Szekszárd 
hírnevét. A tücsköket elkísér-
te Máté István önkormányzati 
képviselő is, aki több kanadai 
városban is köszöntötte a kon-

certek résztvevőit, emellett 
pedig „nagy gonddal fuvaroz-
ta egyik városból a másikba a 
tücsköket, ugyanis a bérelt au-
tókat valakinek vezetni is kel-
lett, így az egyiket a képviselő, 
a másikat egy apuka, a harma-
dikat pedig Kathy Takacs, a 
tücskök vendéglátója vezette” 
– mondta Béresné Kollár Éva.

Miközben beszélgetünk, lá-
tom a művészeti vezetőn, hogy 

alig tud válogatni az emlékek 
közül. Kiderül, hogy az egyik 
legemlékezetesebb fellépés egy 
parkban történt, ahol egy 92 
esztendős, 1956–ban Kanadába 
menekült néni ölelte-csókolta 
meg könnyek közepette a cso-
port tagjait a fellépés után. A 
néninek ott helyben külön kon-
certet is adtak a tücskök. Éne-
keltek még acapella egy kaszinó 
bejárta előtt, a biztonsági őrnek. 
Volt, ahol kirakták a bőröndöt is. 
Erről – hála a telefonoknak – vi-
deót is mutat Béresné Kollár Éva. 
Két óriási termelői piacon is volt 
lehetőségük utcazenélésre, a ka-
nadaiak pedig díjazták a tücskök 
kiállását: akadt, aki táncra per-
dült, mások tapssal jutalmazták 
a színvonalas produkciókat.

Torontóban a „Hana bőrönd-
je” című, a Holokauszt tragé-
diáját feldolgozó műsort mu-
tatták be nagy sikerrel, másutt 
könnyűzenei dalokat énekeltek. 
A magyar virtust egy kis gaszt-
ronómiával is kiegészítették: 
vendéglátójuk, Kathy néni lak-
helyén, a kitchenerbeli nyugdí-
jasházában gulyáslevessel kínál-
ták a lakókat. A zene és az étel 
is osztatlan sikert aratott. Jövőre 
visszavárják a csapatot. Béresné 
Kollár Éva megerősíti a gondo-
latomat: nagyon szívesen men-
nének 2018-ban is Kanadába.

 - mwj -

Segítsen, ha teheti!

Három darab új vagy jó álla-
potban levő hordozható számí-
tógépre lenne szüksége három 
alig látó, vak diáknak. Ameny-
nyiben a számítástechnikai 
eszközök beszerzéséhez hozzá 
tud járulni pénzadománnyal, 
úgy a következő számlaszámra 
történő utalással, befizetéssel 
tud segíteni: Hungária Takarék 
71900058–10004074. Köszön-
jük szépen!

Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete (7100 
Szekszárd, Hunyadi u. 4., tel.: 
74/512–355, www.tolname-
gyeivakok.hu).

A világ minden tájáról – többek között Dél-Amerikából – érkezett 
szakújságírók ismerkedtek a Samsonite új szekszárdi üzemével és 
az ott készülő kiváló minőségű bőröndökkel, szeptember 20-án. Az 
eseményen részt vett dr. Pana Petra, külgazdasági ügyekért felelős 
helyettes államtitkár és Ács Rezső Szekszárd polgármestere is.
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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 25-től szeptember 29-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02647)

MENÜ Szeptember 
25.

Szeptember 
26.

Szeptember 
27.

Szeptember 
28.

Szeptember 
29.

„A”
1050 Ft

Babgulyás Tarhonya-
leves Almaleves Gombaleves Paradicsom-

leves

Csokis
gombóc

Parajfőzelék,
virslis

omlett

Csirkepörkölt,
tészta,

savanyúság

Halfilé magvas 
bundában,
majonézes-

burgonyasaláta

Tavaszi
rizseshús,

céklasaláta

„B”
1050 Ft

Babgulyás Tarhonya-
leves Almaleves Gombaleves Paradicsom-

leves

Kolbászos- 
tarhonyás 

lecsó

Roston 
csirkemell, 
zöldséges 

bulgur

Rakott
karfiol

Pásztor-
tarhonya, 

savanyúság

Füstölt 
sajttal töltött 

csirkemell, friss 
saláta, steak 

burgonya

Napi
ajánlat
950 Ft

Csirkemellfilé 
rántva tepsis 

burgonya, 
kovászos 
uborka

Csirkemellfilé 
rántva tepsis 

burgonya, 
kovászos 
uborka

Csirkemellfilé 
rántva tepsis 

burgonya, 
kovászos 
uborka

Csirkemellfilé 
rántva tepsis 

burgonya, 
kovászos 
uborka

Csirkemellfilé 
rántva tepsis 

burgonya, 
kovászos 
uborka

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Mustáros 
sertésjava 

roston sütve, 
vitaminsaláta

Mustáros 
sertésjava 

roston sütve, 
vitaminsaláta

Mustáros 
sertésjava 

roston sütve, 
vitaminsaláta

Mustáros 
sertésjava 

roston sütve, 
vitaminsaláta

Mustáros 
sertésjava 

roston sütve, 
vitaminsaláta

Közel százan pattantak bringára az Autómentes Napon
Hagyományosan túrával hív-
ták fel a figyelmet a környe-
zetkímélőbb és egészsége-
sebb közlekedési módra, a 
kerékpározásra az Autómen-
tes Nap szekszárdi résztvevői 
szeptember 20-án, szerdán 
délután.

Az esemény – melyet Szek-
szárd város önkormányzata, 
a Szekszárdi Klímakör és a 
Zöldtárs Alapítvány közösen 
szervez – rajtjánál dr. Máté 
István képviselő a szekszár-
di kerékpárutak bővítéséről 
szólt. Hangsúlyozta: a me-
gyeszékhelyen jelentős fej-
lesztések kezdődtek, s ugyan 
a kísérleti jelleggel bevezetett 
újvárosi bicikliút vitát kavart, 
Szekszárd sok szempontból 
bizonyos keretek közé van 
szorítva. Mindezek ellenére a 
városvezetés igyekszik opti-
mális megoldásokat keresni a 
kérdésben. Máté István szerint 

öröm látni, hogy ilyen sok fi-
atal részt vesz az eseményen, 
ám jobb lenne, ha több felnőtt 
is csatlakozna a kezdeménye-
zéshez.

A Zöldtárs Alapítvány és Szek-
szárdi Klímakör részéről Baka 
György elnök a Garay szobortól 
induló kerekesek előtt emlékez-
tetett: programjukat 2009 óta 
szervezik közösen a várossal, a 

cél pedig, hogy minél többen 
bringázzanak vagy gyalogolja-
nak, s mind kevesebben üljenek 
gépkocsiba. Hogy a város mellett 
a megye is az ügy mellé állt, jól 
példázza, hogy Fehérvári Tamás 
is kerékpárra pattant. A megyei 
közgyűlés elnöke azt javasolta 
a kicsiknek és a nagyobbaknak: 
tartsák meg jó szokásukat, és ke-
rekezzenek minél többet.

A sokakat vonzó esemény 
egy 42 és egy 34 kilométeres 
túrát kínált a résztvevőknek. 
A hosszabb távot választók a 
szekszárd-szőlőhegyi körfor-
galomtól Őcsényt, a Keselyűsi 
úti körforgalmat és a Sió zsili-
pet érintették. Az árvízkapunál 
aztán 15 perc pihenőt tartottak, 
majd a Keselyűsi úton át tértek 
vissza a Garay térre. A rövidebb 
távon tekerők a Keselyűsi úton 
„csak” a kisvasút állomásáig 
bringáztak, onnan tekertek visz-
sza Szekszárdra.

A programon legnagyobb lét-
számmal résztvevő osztály ván-
dorserleggel gyarapodott. Ezt a 
PTE Illyés Gyula Gyakorlóisko-
la és AMI 4. a osztálya (osztály-
főnök Aczél Ildikó) nyerte el.

Az autómentes napon ingyen 
ásványvízzel olthatták szomju-
kat a résztvevők, míg Eckert Rita 
családi gazdasága almát ajánlott 
fel a bringázók számára. 

 Gy. L. 
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Társastánc tanfolyam felnőtteknek
szeptember 29-től, 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 (02641)

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

(02642)

ISTENISMERET

Wolf József teológiai 
előadásai Szekszárdon
2017. szeptember  30-án 

15:00 órától.
Szekszárd, Rákóczi u. 26.

(Gospel Centrum 
rendezvényterem)

Minden érdeklődőt várunk!
(02652)

Borvacsora Lajvér-módra
A szálkai Lajvér Borbirtokon 
– a Szekszárdi Szüreti Napok-
hoz kapcsolódva – borvacso-
rát tartottak a hétvégén.

A szombat esti rendezvény 
vendégszakácsa Wossala Rozi-
na étteremtulajdonos, a Kony-
hafőnök zsűritagja és korábbi 
versenyzője volt, aki Sipos Nor-
bert séffel közösen készítette el 
a menüt.

A borvacsora során a szerve-
zők természetesen szem előtt 
tartották, hogy az ételek és a 
kínált italok összhangja teljes 
legyen. Üdvözlőitalként Cuvée 
Blanc 2016 került a poharakba, 
amelyet 2016-os évjáratú Pinot 
Noir követett. Utóbbi remekül 
harmonizált a kacsamájjal töl-
tött, aszalt gyümölcslekváros 
nyúltekerccsel.

A rozé kacsamell, édesbur-
gonya püré és káposztaropogós 
kombinációját 2014-es Merlot 
tette teljessé, míg desszertként 

kékfrankossal posírozott, ka-
kaóföld ágyon, erdei gyümöl-
csökkel tálalt körte került az 
asztalra, s mellé a 2012-es Kék-
frankos Selection szolgáltatott 
zamatos alapot.

A vendégek a 26. Budapesti 
Borfesztiválon nagy sikert ara-
tott, egyedülálló 2017-es rozét is 
megízlelhették, így elégedetten 
távozhattak az est végén.  SZV

Megújuló templom és kápolna
Másfél milliárd forint értékű 
turisztikai fejlesztés kezdődik 
a Pécsi Egyházmegyében, en-
nek keretében templomokat, 
kápolnákat újítanak fel négy 
településen.

A projekt célja egy olyan vallási 
turisztikai hálózat létrehozása 
Báta, Bátaszék, Mohács és Szek-
szárd között, amely a kulturális 
és vallási turizmus igényei sze-
rint segíti a kulturális értékek 
bemutatását – közölte az egy-
házmegye. A még idén induló és 
várhatóan 2019-ben befejeződő 
fejlesztések részeként felújítják 
a szekszárdi belvárosi római ka-
tolikus templomot és a Remete 
kápolnát, valamint a bátai Szent 
Vér kegytemplomot, a bátaszéki 
Szent Orbán és a mohácsi foga-
dalmi emléktemplomot.

Szekszárdon, a Béla király té-
ren álló 1805-ben épült Urunk 
mennybemenetele templomot 
– melynek freskóit is restaurál-

ják – Közép-Európa legnagyobb 
egyhajós templomaként tartják 
számon.

Az európai uniós program 
forrásaiból Bátán szabadtéri 
oltár és a középkori apátsági 
templom falrekonstrukciója 
épül meg, felújítják a plébánia 
épületét, és zarándokokat fo-
gadó szálláshelyet hoznak létre 
– áll a közleményben. A Szent 
Vér kegyhelyeket Európa-szerte 
nagy érdeklődés övezi, különö-
sen a vallási turisztikai céllal ér-
kezők között.

A bátai kegyhelyhez 2015-
ben, fennállása 600. évfor-
dulóján szerveztek országos 
zarándoklatot. A templom a 
török időkig a szent vérrel kap-
csolatos egyedüli kegyhely volt 
Magyarországon. A helyet egy 
– valószínűleg a 14–15. század 
fordulója körül történt – csoda 
tette ismertté: a hívek szerint a 
szent ostyában Krisztus kiömlő 
vére jelent meg.  (MTI)
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Szeptember 17-ei rejtvényünk megfejtése: Tamási Áron: Tündöklő Jeromos
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bognár Jenőné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 28-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Ne ítéljetek és nem ítéltettek, 
ne kárhoztassatok és nem lesz 
kárhoztatásotok! Bocsássatok 
meg, és nektek is megbocsát-
tatik!”  (Lk 6,37)
Kárhoztatni azt jelenti, hogy mint 
egy bíró, felelőssé teszem a másik 
embert a hibáért, amit elkövetett. 
Teljes felelősségem tudatában – 
mintha bíróság előtt hirdetnék íté-
letet – rábizonyítom és tanúsítom, 
hogy igen, ő tette, bűnhődnie kell. 
Ő a hibás. Bűnhődnie kell! Veszé-
lyes dolog Isten székébe ülni...

Sokszor az ítélet, a kritika fe-
lületes és egyáltalán nem arról 
szól, aki jelen van. A könyörte-
len rágalmazó szavak mérgező 
hatásukkal rombolják a kapcso-

latokat, még akkor is, ha titok-
ban hangzanak el. A nem vállalt 
és nem rendezett nézeteltérések 
és viták keserűséget szülnek és 
tönkreteszik az éltető kapcsola-
tot, az emberi közösséget. Csak 
kicsúszik a szánkon, és ha kint 
van, akkor burjánzik.

Kárhoztató szavaink Jézus sza-
vainak a fényében visszahatnak 
ránk. Amíg egy ujjal a másikra 
mutogatunk, három ujjunk ma-
gunk felé mutat. A másik sze-
mében a szálkát keresem, az én 
szememben gerenda van. Amíg a 
felismerés és a bűnbánat könnyei 
nem mossák ki a szememből a ge-
rendámat, képmutató magatartá-
sommal háromszorosan mindig 

csak magamra mutatok. Az egy-
másra mutogatás, a másik hibáz-
tatása nem gyógyít, és nem javít 
meg semmit. Folyamatos kárhoz-
tatásunk, megsemmisítő kritikánk 
arról beszél, hogy a saját bűneink 
nincsenek lerendezve, nem eleven 
az számunkra, hogy milyen az, ha 
nekünk megbocsátanak.

Átélni a bocsánatot és aztán 
tovább adni. Irgalmat találni és 
irgalmat adni. Erre bíztat ben-
nünket Jézus. A megbocsátás azt 
is jelenti, hogy viselem a másik 
bűnének következményeit, Jézus-
sal, aki a mi sebeinket hordozta és 
akit, a mi vétkeinkért törtek össze.  

 Gyurkó Donát
 metodista lelkész

MEGHÍVÓ

Szeretettel hívjuk a  
szabadegyetem V. évfolyamának
6. előadására és beszélgetésére, 

melynek témája:
CSAK SEMMI PÁNIK!

avagy Amit a pánikbetegségről 
tudni kell
Előadó: 

Mátisné Orsós Julianna
klinikai szakpszichológus

Időpont: 2017. szeptember 27. 
(szerda) 17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ (Szekszárd, 

Szent I. tér 10.), Csatár terem 
(I. emelet).

Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigiénés 

Műhely elnöke
Információ: +36–20/473–0644, 

+36–74/511–721
www.mentalmuhely.hu

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

(02648)

Az Alpha kurzus egy lehetőség, 
hogy együtt gondolkodjunk a 

következő kérdésekről:
Létezik-e Isten?

Lehet-e közöm a kereszténységhez?
Van-e mélyebb értelme, célja az 

életemnek?
MEGHÍVÓ ALPHA KURZUSRA
Várunk szeretettel, és egy vacso-
rával 2017. október 3-án 19:00 
órakor  a Plébánia közösségi 

házában. (Szekszárd, Béla király 
tér 9.)

Részvételi szándékodat 
feltétlenül jelezd legkésőbb 

2017. szeptember 30-ig a 
30/848–6774-es telefonszámon.

http://vpd.hu/kozossegek/ 
alpha-kurzus/
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KSC: kupasikerrel hangoltak az Euroliga-selejtezőre
A felkészülés szempontjából 
két rendkívül hasznos mérkő-
zést játszott az Atomerőmű 
KSC Szekszárd együttese a 
48. Sió-kupán. Djokics Zselj-
ko csapata nem mellékesen 
jó játékkal és tornagyőzelem-
mel „hangolt” a szeptember 
26-i Euroliga-selejtezőre.

Az ezúttal négy csapatos nem-
zetközi felkészülési tornán a 
szekszárdiak előbb a szlovén 
bajnok Celje ellen nyertek 
magabiztosan (89–63, leg-
jobb dobók: Erkic 15/3, Krn-
jics 14, Gereben 13, Studer Á. 
12/6, Theodoreán 11/6), majd 
a döntőben az öt amerikaival 
felálló román bajnok Sepsi-
szentgyörgynél is jobbnak bizo-
nyultak (71–57, ld: McCall 17/3, 
Krnjics 14, Erkic 11/3). A KSC 
ezzel a Sió-kupa 48 éve íródó 
történetében ötödik alkalom-

mal hódította el a győztesnek 
járó trófeát.

„Ez a két mérkőzés különle-
gesen hasznos volt számunkra, 
mert az elmúlt időszakban a sé-
rülések miatt nem tudtunk öt-
öt ellen gyakorolni – nyilatkoz-
ta Djokics Zseljko vezetőedző. 
– Ezekre a találkozókra egyfajta 
extra edzésként tekintettünk. 
Próbáltam úgy cserélni, hogy 

mindenki huszonöt-harminc 
percet játsszon, mert az álló-
képesség fejlesztésén még dol-
goznunk kell. Emellett a torna 
előtt érkezett Erica McCall-t is 
igyekeztünk beépíteni a rend-
szerünkbe. A védekezésünkkel 
elégedett voltam, és támadás-
ban is voltak szép megoldása-
ink. Gratulálok a csapatomnak, 
hogy megnyerte a tornát, és kö-
szönöm a szurkolóknak, hogy 
bajnoki mérkőzést idéző han-
gulatot teremtettek.

A szekszárdiak utolsó felké-
szülési mérkőzésükön – csü-
törtök este (lapzártánk után) 
– a montenegrói Buducsnoszt 
Podgorica együttesével játszot-
tak. Az utolsó „simításokat” kö-
vetően a KSC – remélhetőleg a 
sérüléséből felépült Teja Oblak-
kal és Kiss Virággal a soraiban 

– szeptember 26-án, kedden 
este Euroliga-selejtezőn fogad-
ja a rutinos játékosokkal felálló 
francia Montpellier csapatát. 

 - fl -

Lányokra is fókuszálnak a Gemenc JK edzőtermében
A szekszárdi cselgáncssport 
újkori történelmében sokáig 
úgy alakult, hogy az utánpót-
láskorú lányok képzése nem 
fért fel a Tartsay utcai edző-
terem amúgy sem túl tágas 
tatamijára. Ennek azonban 
immár néhány éve vége…

A kilencvenes évek végétől egyre 
csak szaporodott azon ifjú titá-
nok száma, akik lekötötték az 
edzői stáb figyelmét. Komoly 
sikerekre vágytak, s ez idővel 
be is következett. Azután meg 
helyet kellett szorítani az egy-
kori versenyzőknek, akik visz-
szajárva már önmaguk kedvéért 
dzsúdóztak, de olykor edzőpart-
nerként is besegítettek. Amióta 
Szepesi József vezetőedző fia, 
Dávid válogatott versenyzőből a 
Gemenc Judo Klub meghatározó 
trénerévé vált, komoly lobbistá-
ja lett a leány dzsúdónak. Fel is 
vállalta az ezzel járó feladatokat, 
s immáron szinte minden hét-
köznap találkozhattunk fiatal 
hölgyekkel az edzőteremben. 
Eljött, eljöhet az ő idejük...

– Már régebb óta mondogat-
tam, hogy lányokkal, hölgyekkel 
is érdemes lenne foglalkozni ko-
molyabban – mondta elöljáró-
ban Szepesi Dávid. – Ha azokat 
a technikákat, amiket a sportági 
felfogásunk szerint meghonosí-
tottunk, a lányok is megtudják 

tanulni, akkor bizonyára velük is 
szép eredményeket lehetne elérni.

Mintegy tíz lány túl van már 
az alapok elsajátításán. Az idő-
sebbek közül hárman már ko-
molyabb versenyeredményekkel, 
sikerélményekkel is rendelkez-
nek, s ennélfogva nagyon várják 
már az őszi rangosabb versenye-
ket, köztük a serdülő országos 
bajnokságot is. Képzettségük, 
elszántságuk alapján igazán szép 
eredmények is születhetnek.

Hunyadi Panna az a verseny-
ző, aki cseppet sem óvatoskodik, 
amikor az esélyekről kérdezzük. 
„Meg szeretném nyerni az orszá-
gos bajnokságot, s ezzel kijutni a 
következő Európa-bajnokságra” 
– jegyezte meg önbizalomtól 
duzzadva. A név persze „köte-
lez”: egy ízig-vérig dzsúdós csa-
lád tagja. Édesapja, fiútestvére is 
a tatamin ért el remek eredmé-

nyeket, és Panna is roppant mo-
tivált – már négy és fél évesen 
lehozták az edzőterembe. Megy 
neki a „kaszáló csípő” és a „hát-
só gáncs” is, de a földharcban is 
feltalálja magát. „Erőnlétben és 
fizikálisan még fejlődnöm kell, 
mert közel 10 főre tehető a ko-
moly ellenfelek száma” – tette 
hozzá a szekszárdiak egyik nagy 
reménysége.

Vaskó Kamillát az elmúlt egy 
évben „vonzotta el” a cselgáncs 
a kosárlabdától. Sajnálja, hogy 
ez nem előbb történt, de úgy 
gondolja, még nem késett el, és 
tartogat számára szép eredmé-
nyeket ez a sportág. „Támasztott 
gáncs, kontrák, földharc, aztán 
ott vannak a forgatások” – sorolja 
kedvenceit az erő(nlét) dolgában 
jól álló újonc. A dzsúdóban nél-
külözhetetlen belső comb tech-
nikát is gyakorolja, ami olimpiai 

bajnokunk, Kovács Antal egyik 
kedvenc dobása volt. Van már 
ezüstje régiós versenyről, de a 
legkomolyabb viadalok most 
következnek Kamilla számára.

Miképpen a harmadik re-
ménységnek, Trunk Zitának 
is, aki már ovis korában meg-
ismerkedett a sportággal, de 
valami mindig közbejött, hogy 
komolyabban belevesse magát a 
dzsúdóba. Elhárultak az akadá-
lyok, s a diákolimpián elért ötö-
dik hely kellő motiváció ahhoz, 
hogy még szebbet és többet mer-
jen álmodni. A technikás stílus áll 
hozzá közelebb, lábbal már most 
sokat akciózik. „Szerintem van 
esélyem még nagy versenyeket 
is megnyerni, de ehhez még so-
kat kell tanulnom. Szerencsére az 
edzőim is sokat segítenek ebben” 
– mondta bölcsen Zita, és fontos-
nak tartotta megjegyezni: „Alig-
hanem most már életem fontos 
részévé vált a sportág.”

Szepesi Dávid nem fogalmaz 
meg konkrét helyezéseket az 
országos versenyekkel kapcsola-
tosan, de úgy látja: tudásuk alap-
ján már bennük van az igazán jó 
eredmény is. „Két nyári edzőtá-
borban elvégzett munka is segí-
tette a fejlődésüket, s ha mentá-
lisan erősek lesznek, akkor igen 
szép eredményeket születhetnek 
már az idén” – mondta a lányok 
edzését is irányító tréner.   B. Gy.

NŐI ŐSZI - TÉLI 

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás, fájós lábakra!

Egyes termékek 3.900,- Ft-tól

Bütykös, kalapácsujjas láb nem akadály
SZEKSZÁRD, Domino Üzletház (bejárat a Mátyás király 

utca felöl) Euronics műszaki áruház mellett)
Szeptember 28., csütörök 09:00 – 12:00 óráig

(02655)

A szedresi Lovas Udvarház & Panzió
felvételt hirdet az alábbi 
munkakörök betöltésére:

■  Élelmezésvezető-gondnok
Feltétel: Szakirányú vendéglátó ipari végzettség vagy minimum érettségi. 
Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat előnyt jelent!

■  Felszolgáló
Feltétel: Szakirányú végzettség vagy érettségi. Hasonló munkakörben 
szerzett tapasztalat előnyt jelent!

■  Takarító-szobaasszony
Feltétel: Szálloda-, hotel- vagy iroda takarítói tapasztalat szükséges a 
munkakör betöltéséhez. 

■  Részmunkaidős konyhai kisegítő
Feltétel: Hasonló munkakörben szerzett tapasztalat.

Jelentkezni fényképpel ellátott szakmai önéletrajzzal az alábbi 
e-mail címen, illetve postacímen lehet: 

e-mail: info@lovasudvarhaz.hu
levélcím: 7056 Szedres, Apáti puszta 043/96. hrsz.

A pályázatok benyújtásával kapcsolatban információ a +36–30/257–4612
 telefonszámon, munkanapokon 08:00 és 16:00 óra között kérhető.

(02658)

A 48. Sió Kupa
végeredménye: 
1. Atomerőmű KSC Szek-
szárd, 2. ACS Sepsi-SIC 
(romániai), 3. PINKK-Pé-
csi 424, 4. ZKK Cinkarna 
Celje (szlovén). A torna leg-
jobb játékosa: Maja Erkic 
(KSC Szekszárd). A torna 
legeredményesebb játékosa: 
Adrienne Webb (ACS Sep-
si-SIC) 36 ponttal. A torna 
legjobb középjátékosa: Erica 
McCall (KSC Szekszárd). 
Különdíjat kapott a győztes 
csapat edzője, Djokics Zselj-
ko, valamint a csapatok leg-
jobbjai: Krnjics Szara (Szek-
szárd), A. Webb (Sepsi), Ivey 
Slaughter (PINKK) és Larisa 
Ocvirk (Celje) is.

Az elmúlt szezon legjobb 
szekszárdi játékosának járó 
Szabó Ödön vándor- és örö-
kös díjat Bálint Réka, míg a 
legtöbbet fejlődő szekszárdit 
illető dr. Pető Gyula díjat 
Studer Ágnes érdemelte ki.

Császár Valéria volt a legeredményesebb
Több mint két évtized után 
ismét Magyarország rendez-
hette a gyorstávírászok vi-
lágbajnokságát. A 20 ország 
100-nál is több versenyzőjét 
felvonultató esztergomi via-
dalon ezúttal is voltak szek-
szárdi indulók.

A korábbi évtizedekben megszo-
kott módon a Szekszárdi Rádió 
Klub is képviseltette magát az 
eseményen: Császár Valéria, Fe-
rencz József és Lakatos László 
versenyzőként, Pitman Zoltán 
nemzetközi bíróként, míg Weisz 
László a rendezőgárda tagjaként.

A kétnapos viadalon a szek-
szárdiak közül Császár Valéria 
volt a legsikeresebb, aki az adás 

és vétel számokban negyedik, 
egyéni összetettben pedig ha-
todik helyezést ért el. Lakatos 

László hatodik hely (vétel) mel-
lett összetettben nyolcadik, míg 
Ferencz József kilencedik lett a 
kategóriájában.

Idén nem jutott magyar ver-
senyzőnek a legfényesebb érem-
ből – a néhai Hudanik Antal 
többszörös is nyert vb-aranyat 
–, de a hat bronzérem jelzi, 
hogy válogatottunk továbbra is 
ott van a világ élvonalában. Ösz-
szesítésben Magyarország ismét 
negyedik lett. A Nemzetközi 
Rádióamatőr Szövetség tagja 
kiválóra értékelte a rendezést, 
amely alátámasztja, hogy Ma-
gyarország sikeres nemzetközi 
sportrendezvények a magas 
színvonalú lebonyolításában. 
 SZV
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, 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.

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
A következő időpontot később kö-
zöljük. 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 24., vasárnap

15:00 –  Fantasztikus utazás  
Óz birodalmába 3D

17:00 – Újra otthon
19:00 – Amityville – Az ébredés
Szeptember 25., hétfő

17:00 – Újra otthon
19:00 –  Terminátor 2. – Az 

ítélet napja 3D
Szeptember 26., kedd

17:00 – Újra otthon
19:00 –  Terminátor 2. – Az 

ítélet napja 3D
Szeptember 27., szerda

17:00 – Újra otthon
19:00 –  Terminátor 2. – Az 

ítélet napja 3D

Szeptember 28., csütörtök

15:00 – Lego ninjago 3D

17:00 –  Viktória királynő és 

Abdul

19:00 – Kingsman: Az aranykör

Szeptember 29., péntek

15:00 – Lego ninjago 3D

17:00 –  Viktória királynő és 

Abdul

19:00 – Kingsman: Az aranykör

Szeptember 30., szombat

15:00 – Lego ninjago 3D

17:00 –  Viktória királynő és 

Abdul

19:00 – Kingsman: Az aranykör

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 24.
(vasárnap)

Szeptember 25.
(hétfő)

Szeptember 26.
(kedd)

Szeptember 27.
(szerda)

Szeptember 28.
(csütörtök)

Szeptember 29.
(péntek)

Szeptember 30.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 24. (vasárnap) – Gellért, Mercédesz
Gellért: német eredetű; jelentése: gerely + kemény.

Mercédesz: spanyol eredetű; jelentése: fogolykiváltó.

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

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

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

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

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

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

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

Médea:  görög eredetű; jelentése: bölcs asszony. Forrás: idokep.hu/szekszard

borult | kb. 1 mm zápor
max. 17o , min. 10o

zápor| kb. 10 mm eső
max. 18o , min. 10o

közepesen felhős | kb. 2 mm 
zápor | széles nap
max. 22o , min. 11o

közepesen felhős
max. 23o , min. 12o

közepesen felhős
max. 22o , min. 10o

gyengén felhős
max. 21o , min. 9o

gyengén felhős
max. 20o , min. 8o

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 

45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal 

Jogi Igazgatóság Stratégiai Tervezési Osztályán
pályázati referens munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, 
a Közügyek/Állás menüpontban tekinthető meg.

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

Érdekszövetsége által meghirdetett
burgonya megrendelések szállításának

Ideje: 2017. szeptember 28. (csütörtök) 07:00 – 10:00 óráig.
Helye: Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége, 

Szekszárd, Hunyadi u. 4. (PARKOLÓ)

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Szeptember 25. (hétfő) 18:00 
– Rendezvényterem
Nyitott Akadémia. Az önbecsülés 
és a küzdőképesség megalapozá-
sa gyermekkorban – dr. Kádár 
Annamária interaktív előadása. 

Jegyár: 2.300,- Ft.

Szeptember 28. (csütörtök) 
18:00 – Művészetek Háza
PTE Kamaramuzsika. Dr. Váradi 
Marianna és növendékeinek hang-
versenye. Fellépnek: dr. Váradi 
Marianna (szoprán), Amer Lem-
ja (mezzoszoprán), Szabó Réka 
(mezzoszoprán), Páris Alexandra 
(fuvola), Orvos Krisztina (zongo-
ra). Házigazda: Kircsi László. 

A belépés ingyenes!

Szeptember 30. (szombat)
A Magyar Népmese Napja. Prog-
ramsorozat: gyermekszínház, csa-
ládi vetélkedő és filmvetítés.
10:00–14:00 – Agóra Mozi
Magyar népmesék epizódjai. 

A belépés ingyenes.
10:30 – Rendezvényterem
Rózsavitéz – kalotaszegi nép-
mese. Szereposztás: Illés Dániel 
(Rózsavitéz), Mester Nikolett 
(Tulipánvirág), Zanotta Veronika 
(Tündérkirálynő, Mákvirág), Ba-
lázsi István (Tündérkirály, Muki). 
Rendező: Rumi László. 

Jegyár: 1.000,- Ft.
14:00 – Hétpróba mesevetélkedő 
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont vetélkedőt szervez a Magyar 
Népmese Napja alkalmából. A 
Hétpróbán családok mérhetik 
össze népmesei ismereteiket, a 
belváros különböző pontjain ta-
lálható játékállomásokon, mint 
Bergengócia, Tündérország, 
vagy a nagyabonyi csárda. A je-
lentkezők (legfeljebb 20 csapat) 
e-mailben kapnak értesítést arról, 
melyek azok a mesék, amelyek 

ismeretére szükség lesz a felada-
tok során. Esőhelyszín: Babits 
Mihály Kulturális Központ. In-
formációk és jelentkezés: varga.
dalma@szekszardagora.hu. 

A részvétel ingyenes.

Október 1. (vasárnap) – Belváros
A Zene Világnapja. Ünnepelj ve-
lünk a Zene Világnapján! Ha tehe-
ted, gyere ki az utcára egy kis élő-
zene-hallgatásra! Több helyszínen 
várunk városszerte. Ha közben 
szerzel egy Zene Világnapja-út-
levelet és lepecsételteted legalább 
két helyszínen, nyerhetsz.

Közreműködnek: A Liszt Fe-
rencz Zeneiskola tanárai és nö-
vendékei, Kovács Gergő, a Junior 
Stars, a Tücsök Zenés Színpad és 
még sokan mások.
18:00 Ünnepi hangverseny – 
Művészetek Háza

Közreműködik: a Szekszárdi 
Kamarazenekar (művészeti veze-
tő: Földesi Lajos hegedűművész), 
szekszárdi és Szekszárdról elszár-
mazott muzsikusok. 

A hangverseny ingyenesen lá-
togatható.

Október 2. (hétfő) 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegye-
tem. Dr. Aknai Tamás professzor, 
művészettörténész előadása. Sza-
badon bocsátó parancs... – mű-
vészet a forradalmak korában. A 
belépés ingyenes.

Október 6. (péntek) 10:30 
– Béla király tér
Az aradi vértanúk emlékünne-
pe. Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának megemléke-
zése. Az irodalmi műsorral köz-
reműködnek a Szekszárdi Dienes 
Valéria Általános Iskola diákjai.

Pályázati felhívás
Mecénás Tehetséggondoz támogatásra

Pályázat megnevezése: Mecénás Tehetséggondozó Támogatás

Pályázat témaköre:

A kiemelkedő képességű, a városi köznevelési intéz-
ményekben tanulmányaikat folytató fiatalok és fel-
készítőik teljesítményének elismerése. (2016/2017-es 
tanév)
A támogatásból a tudományok, a szaktárgyak, és a 
sport terén tehetséget mutató és bizonyító diákok 
részesedhetnek. Ugyancsak jutalomban részesíthe-
tőek az előzőekben megjelölt személyek felkészítő 
tanárai és edzői is. 

Pályázat útján támogatható:

•  Az Oktatási Közlönyben megjelent országos ta-
nulmányi versenyek 1–6. helyezettje és felkészítő 
tanára.

•  Az Országos diákolimpia 1–3. helyezettje és felké-
szítő tanára.

•  A Helikon Középiskolások Művészeti Versenyén ki-
emelkedő eredményt elért tanulója és felkészítő 
tanára.

•  A Szakma Kiváló Tanulója, valamint az Országos 
Szakmai Tanulmányi Versenyek 1–6. helyezettje és 
felkészítő tanára.

•  Egyéb kiemelkedő országos tanulmányi-, művészeti-, és 
kulturális versenyek 1–3. helyezettje és felkészítő tanára.

Támogató: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
Közgyűlésének Humán Bizottsága

Pályázók köre: Szekszárdi székhelyű köznevelési intézmény

Keretösszeg 3.500.000,- Ft

Beadási határidő: 2017. október 6. (péntek)

Elbírálás határideje: 2017. október 31. (kedd)

Pályázat közzétételének a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala (7100 Szekszárd Béla király tér 8.) Ügyfél-
szolgálati irodáján,

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hiva-
talos honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának módja:

Pályázni kizárólag a pályázati adatlap hiánytalan kitöl-
tésével lehet. Formanyomtatvány, adóazonosító jel, 
illetve bankszámlaszám hiányában a bizottság formai 
hiba miatt bírálat nélkül elutasítja a pályázatot.

Pályázat benyújtásának helye: Személyesen: Szekszárd, Béla király tér 8.
(Humán Osztály; 5 számú iroda)
Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
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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!

(02649)

Telefon: +36–30/254–5440 • www.aranycsillag7.hu

Ásványékszer
webáruháza! 

• Kineziológia,
• párkapcsolati tanácsadás
• alternatív szexuálterápia
• mediáció (békés konfliktuskezelés),

• Theta Healing,
•  egyéb terápiák a boldogabb 

életért.

Dékány Tímea

(02659)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Gázipari Műszaki Biztonsági Felülvizsgálat – azonnal!
(gázmérő leszerelése, valamint felülvizsgálat esetén)

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(02656)

ELÉRHETŐSÉGEK:
+36 74/446 308
+36 30/288 8440
+36 30/984 9506
+36 30/814 9592
+36 20/528 6276

(02657)

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02644)

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

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

(02650)


