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→ 3. oldal és a 8–10. oldal

A TARTALOMBÓL

Rezsicsökkentés
A Kormány úgy döntött, hogy 
azoknak a háztartásoknak is tá-
mogatja a téli rezsikiadásait, ame-
lyek eddig azért nem részesültek 
ilyen típusú támogatásban, mert 
vezetékes gáz- vagy távfűtéstől el-
térő fűtőanyaggal – például tűzi-
fával, szénnel – fűtenek.
 → 2. oldal

Tanévnyitó
Szeptember 3-án hétfőn több 
ezer szekszárdi – és a város-
ba járó környékbeli – általános 
és középiskolás diák számára 
csöngettek be: megkezdődött 
a 2018/2019-es tanév. Az első 
osztályokban 358 kisgyermek 
kezdte meg tanulmányait.
 → 5. oldal

Mustgáz
A szüreti időszak jellemző ve-
szélyforrására, a hétközna-
pi nyelven csak mustgázként 
emlegetett szén-dioxid által 
jelentett veszélyre hívta fel a 
figyelmet a Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szekszárdon, a Heimann Csa-
ládi Birtokon. → 6. oldal

Fekete Gólyák
A győztesnek járó serleg mellett 
két különdíjat is otthon tartott a 
saját rendezésű tornáján az NB 
I/B-s kézilabda bajnokság rajt-
jára készülő Szekszárdi Fekete 
Gólyák KC. A szekszárdiak át-
alakult, megfiatalított kerettel 
várják az új szezont.
 → 13. oldal 
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Útlezárások
A Szekszárdi Szüreti Napok 
rendezvényei idején – és már 
az előkészületek során is – a 
belváros több pontján teljes 
vagy részleges útlezárásra 
kell számítani szeptember 
11-én (kedd) reggeltől egé-
szen szeptember 17-én (hét-
fő) késő estig, a Béla király 
tértől a Szent István térig. 

Szekszárdi Szüreti Napok: nem engednek a minőségből
A méltán elismert színvonal 
további emelése a célja a 
szeptember 13. és 16. között 
megrendezendő Szekszárdi 
Szüreti Napok szervezőinek. 

A Szekszárdi Szüreti Napok 
színvonala az elmúlt tíz évben 
jelentős mértékben nőtt, így ma-
gasra került a léc – fogalmazott 
Ács Rezső a sajtótájékoztatón. 
A polgármester hangsúlyozta, 
az idén is szeretnék „megug-
rani” a lécet, egy kicsit többet 
nyújtani, mint az előző évben. A 
négynapos rendezvénysorozat 
alkalmával 65 program, közte 
40 színpadi produkció lesz lát-
ható és hallható, ami több mint 
a tavalyi. A színpadok az idén 
is a Szent István téren, a Béla 
király téren és a Vármegyeháza 
udvarán kapnak helyet.

A városvezető kiemelte, na-
gyot léptek előre a rendezvény 
arculatának egységesítése te-
rén. Az árusok nagy része már 
egységes faházakból kínálja 
portékáit. Hozzátette, az árusok 
– közte 81 kézműves vásáros – 
kibővült területen kapnak he-
lyet. Szintén újdonság az étkes 
udvar, mely a Liszt Ferenc téren 
lesz megtalálható és ahol „street 
food” jellegű ételeket kínálnak.

A polgármester kiemelte, a 
rendezvénysorozatot több mint 
harminc – többségében helyi 
kötődésű – vállalkozás támo-
gatja, ennek köszönhetően a 
programok túlnyomó többsége 
ingyenes. Zárásként tudatta: a 
fesztivál hivatalos megnyitóját 
pénteken 18:30 órakor tartják a 
Béla király téren.

Zsikó Zoltán, a kulturális 
központ ügyvezető igazgatója 
felhívta a figyelmet, a program-
sorozat már szerda délután kez-
detét veszi a Szüreti Hangulatok 
című kiállítás megnyitójával, az 
Experidance látvány- és tánc-
színháza pedig a kulturális köz-
pontban lép színpadra.

A csütörtöki programok közül  
kiemelte Tóth Gabi koncertjét, 

péntekről pedig a Váradi Roma 
Café, Péterfy Bori & Love Band, 
illetve Szabó Balázs és Bandája 
fellépését, Kiss Albert fotómű-
vész „Boron Át” című kiállítá-
sának megnyitóját. A szombati 
programok közül a Művészetek 
Házában „Digitális Agóra 2018” 
címmel megnyíló tárlatot, vala-
mint a szüreti napok leglátvá-
nyosabb elemét, a felvonulást. 
Népszerűnek ígérkezik a Halott 
Pénz, az Irie Maffia koncertje is, 
miként vasárnap is tömegeket 
várnak az EDDA Művek és Ba-
lázs Fecó fellépésére.

A Béla király téri Borudvarban 
az idén 36 pincészet és 2 pálinka-
ház lesz megtalálható – mondta 
el Herrné Szabadi Judit. A Szek-
szárd Borvidék Nkft. ügyvezető-

je hozzátette, a borászatok közül 
31 a Szekszárdi, 4 pedig a Tolnai 
borvidékről érkezik. Az idei év 
vendége a Törley Pezsgőpincé-
szet lesz.

Az Ízek Utcájában öt vendéglá-
tóhely (Aranykulacs Kisvendég-
lő, Papa Borozója, Stefán Ételbár, 
Szász Étterem, Toscana Étterem) 
kínálja majd ételeit – tudatta 
Schilling Péter. A Vendéglátók 
Kerekasztala Szekszárdért Egye-
sület alelnöke elmondta, az Ízek 
Utcájában a tipikus szüreti ételek, 
például pörköltek mellett egészen 
különleges fogásokat is kínálnak 
majd. Ilyen többek között a vad-
disznó aprópecsenye áfonyamár-
tással, a szarvas gulyás, a harcsá-
ból készült nyárs, vagy a grillezett 
kecskesajt.   S. V.
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Már beadható a rezsicsökkentés-igénylés
A Kormány az 1364/2018. 
(VII.27.) számú határozatával 
úgy döntött, hogy azoknak a 
háztartásoknak is támogatja a 
téli rezsikiadásait, amelyek ed-
dig azért nem részesültek ilyen 
típusú támogatásban, mert ve-
zetékes gáz- vagy távfűtéstől 
eltérő fűtőanyaggal – például 
tűzifával, szénnel – fűtenek.

A döntés szerint ezek a háztar-
tások egyszeri természetbeni 
támogatásban részesülnek. Az 
igénybejelentéseket az önkor-
mányzat fogadja, összesíti és to-
vábbítja a Belügyminisztérium 
felé – mondta el lapunk kérdé-
sére dr. Molnár Kata, Szekszárd 
város jegyzője.

– Milyen fűtőanyagokra igé-
nyelhető a támogatás?

– A természetbeni támoga-
tás tűzifa, szén, propán-bután 
palackos és tartályos gáz, fű-
tőolaj, pellet/brikett fűtőanya-
gokra igényelhető. A támogatás 
azonban nem fedezi az egyéb, 
például a szállítási, darabolási 
költségeket.

– Hol szerezhető be az igény-
léshez szükséges nyomtatvány?

– Az igénybejelentő és az an-
nak mellékletét képező „Adatke-
zelői Információk” nyomtatvány 

személyesen átvehető munkana-
pokon Szekszárd Megyei Jogú 
Város Polgármesteri Hivatala 
Szociális Irodájának portaszolgá-
latán (Vörösmarty utca 5.) 8:00 és 
16:00 óra között, pénteken 14:00 
óráig, valamint Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatalának portaszolgálatán 
(Béla király tér 8.), naponta 8:00 
és 17:30 óra között. A nyomtat-
vány letölthető a város honlapjá-
ról (www.szekszard.hu) is.

– Hol és meddig lehet benyúj-
tani az igényléseket?

– A kitöltött igénybejelentőt 
postán a Szekszárd MJV Pol-
gármesteri Hivatal, 7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8. címre 
kell feladni. Az igénybejelentés 
végső határideje október 15. 
napja, mely határidő jogvesztő. 
A várhatóan nagy ügyfélfor-

galomra tekintettel kibővített 
ügyfélfogadási időben állunk az 
igénylők rendelkezésére. Mind-
ez azt jelenti, hogy az igényeket 
személyesen 2018. szeptember 
14-ig minden munkanapon, az 
ügyfélfogadási időtől függetle-
nül, teljes munkaidőben fogad-
juk az Ügyfélszolgálaton. Ezt 
követően egészen október 15-
ig az igénybejelentéseket ügy-
félfogadási időben (hétfőn és 
szerdán 8:00 – 12:00 és 13:00 – 

16:00 óra között, pénteken 8:00 
és 12:00 óra között) tudjuk fo-
gadni ugyanitt. De természete-
sen mód van a postai úton, illet-
ve az ügyfélkapuval rendelkező 
ügyfelek esetében az elektroni-
kus úton történő benyújtásra is. 
Tájékoztatás a Szociális Irodán 
személyesen és a 74/311–630 
telefonszámon kérhető. 

– Mit kell még tudni az igény-
lésről?

– Egy háztartásból egy igény-
bejelentő nyilatkozat fogadható 
be. Háztartásnak az egy lakás-
ban együttlakó, ott bejelentett, 
szekszárdi lakóhellyel vagy tar-
tózkodási hellyel rendelkező 
személyek közösségét kell te-
kinteni. Az igénybejelentő nyi-
latkozaton rögzíteni szükséges 
az igényelt fűtőanyag fajtáját, 
amely később nem módosítható.

– Ki nem igényelhet támoga-
tást?

– Nem felel meg a feltételek-
nek az a háztartás, amely a téli 
rezsicsökkentés korábbi intéz-
kedéseiben már részesült, me-
lyet a BM Országos Katasztró-
favédelmi Igazgatóság jogosult 
ellenőrizni. Nem jogosultak 
továbbá a támogatásra a kizá-
rólag elektromos fűtési móddal 
rendelkező háztartások.

A benyújtott igényekről az 
Önkormányzat október 17-ig ad 
tájékoztatást a Belügyminisztéri-
um felé, mely alapján a Kormány 
október 31. után hoz döntést. A 
tüzelőanyag átvételének részlete-
iről a támogatásra jogosultakat 
az önkormányzat a döntést kö-
vetően tájékoztatni fogja. 

 SZV

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 9. (vasárnap) – Ádám
Ádám: sumér-héber eredetű; jelentése: atyám.

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

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

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

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

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 9.
(vasárnap)

Szeptember 10.
(hétfő)

Szeptember 11.
(kedd)

Szeptember 12.
(szerda)

Szeptember 13.
(csütörtök)

Szeptember 14.
(péntek)

Szeptember 15.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | szeles nap
max. 28o , min. 15o

gyengén felhős | szeles nap
max. 26o , min. 15o

gyengén felhős
max. 27o , min. 15o

közepesen felhős | szeles nap
max. 28o , min. 15o

derült
max. 27o , min. 14o

közepesen felhős
max. 27o , min. 15o

zápor
max. 28o , min. 16o

Megyenap
Kakasdon tartotta múlt szomba-
ton ünnepi közgyűlését a megyei 
önkormányzat. Az ünnepségen 
Gulyás Gergely kancellária mi-
niszter hangsúlyozta, a nemzet 
felemelkedéséhez mindenkinek 
lehetőséget kell kapnia a tovább-
lépésre: a fiataloknak a tanulás-
ra, a felnőtteknek a munkába 
állásra, a nyugdíjasoknak a biz-
tonságban élt tisztes öregkorra.

Itt adták át az idei megyei 
kitüntetéseket is. A Sipos Már-
ton-díjat a sportélet terén tanú-
sított szervezői tevékenységé-
ért Márkus István, a Bezerédj 
István-díjat dr. Szily Ferenc, a 
Röntgendiagnosztikai Osztály 
főorvosa vehette át.  S. V.

Augusztus utolsó hétvégéjén 
Nyíregyháza adott otthont a 
Megyei Jogú Városok XVI. 
Sporttalálkozójának. Az önkor-
mányzatok és intézményeinek 
dolgozói által alkotott csapa-
tok erdei öttusa, vízi öttusa, 
mini foci, strandröplabda és 
teke versenyszámokban, illetve 
városismereti vetélkedőben és 
sárkányhajózásban mérték ösz-
sze felkészültségüket.

A szekszárdi csapat (dr. Kajos 
Nikolett, dr. Holczer Mónika, 
Rozinka Attila, Sipos Gergő, 
Bordán Anna, Farkas Mónika, 
Hollósy Kunó, Szakács László, 
Fekete Eszter, Szunyogh Gábor, 
Kiss János, Ganczerné Lencsés 

Ildikó, Bognárné Schell Gabriel-
la, Böröcz Máté, Csanda Gyön-
gyi, Majnay Gábor) a második 
helyen zárta a viadalt, s mivel 

a győztes Debrecen már volt 
rendező, jövőre Szekszárd lesz 
a sporttalálkozó házigazdája. 
 SZV

Szekszárdi siker a sporttalálkozón
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Tanévnyitó: több ezer (kis)diáknak csengettek be 
Szeptember 3-án hétfőn több 
ezer szekszárdi – és a városba 
járó környékbeli – általános 
és középiskolás diák számára 
csöngettek be: megkezdő-
dött a 2018/2019-es tanév.

Stílszerűen magyar és német 
nyelvű verssel, énekkel, és vi-
dám zenés produkcióval tárta ki 
kapuit a nyári szünetet követő-
en a Szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola és Grundschu-
le. Az intézmény szeptember 
2-i tanévnyitóján összesereglett 
diákok és szüleik előtt – immár 
tradicionálisan – a nyolcadiko-
sok tűzték fel az iskola jelvényét 
az első osztályosoknak. Az év-
nyitón az iskola vezetése, tanári 
kara mellett Máté Péter polgár-
mesteri tanácsos is jelen volt.

– Holnaptól vége a nyárnak, ám 
a szünidő vége okozta csalódott-
ságot feledteti az osztálytársakkal 
való találkozás öröme – köszön-
tötte Simon Andrea igazgató a 
nebulókat. Az intézményvezető 
az első osztályosoknak sok ügye-
sedést, okosodást, barátokat, a 
nyolcadikosoknak pedig szor-
galmat, kitartást, és a Dienesben 

megszerzett tudás hasznosítását 
kívánta útravalóként.

Az intézménybe 545 gyerek jár, 
velük 49 pedagógus foglalkozik. 
Ez már a második esztendő, hogy 

a tankönyveiket térítésmentesen 
kapják kézhez a gyerekek: az első 
két évfolyam a köteteket saját 
tulajdonban használhatja, míg a 
3–8. osztályosok a munkafüzetet 

kapják „örökbe”, a könyveket a 
könyvtárból kölcsönzik.

– Célunk, hogy esélyt teremt-
sünk az eredményes tanuláshoz, 
a tehetség felszínre kerüléséhez 
– jelentette ki Simon Andrea, 
méltatva a szülők hozzájárulását 
terveik megvalósításához.

Az intézményvezető elmond-
ta, a mosdók felújítása hama-
rosan befejeződik, addig is az 
udvaron elhelyezett konténeres 
vizesblokkok helyettesítik az 
iskolai helyiségeket. Az igazga-
tó végezetül sok erőt, kitartást, 
egyúttal sikeres tanévet kívánt a 
tanulóknak, szülőknek és peda-
gógusoknak egyaránt.  Gy. L.

A város ajándéka az elsősöknek
Szép hagyomány Szekszárdon, 
hogy az önkormányzat ajándék-
kal kedveskedik az általános isko-
lák első osztályosai számára. Ács 
Rezső polgármester hétfőn reggel 
a Dienesbe vitte el személyesen a 
„meglepetéseket”, ahol három első 
osztályába összesen 57 gyermek 
jár. A város új logójával ellátott 
tornazsákot nem csak ők, de a 
város általános iskoláiban tanul-

mányaikat most kezdő mind a 
358 kisdiák megkapta.

„Őszintén bízom benne, hogy 
a tornazsák – azon túl, hogy 
Szekszárdhoz, egy közösséghez 
tartozást jelképez és erősít – 
hasznos ajándéknak bizonyul. 
A diákoknak eredményes évet, 
a pedagógusoknak pedig jó 
munkát és türelmet kívánok” – 
mondta el Ács Rezső.

A masszázs az emberiség 
egyik legrégebbi gyógyító el-
járása. Feladata az adott test-
rész feszes, kötött izomzatá-
nak fellazítása. Hatására javul 
a vérkeringés, a kezelt terüle-
ten csökken a fájdalom, to-
vábbá a kezelés helyreállítja 
a bőr és az izomzat rugalmas-
ságát. Izomlazító hatása mi-
att az egyik legkedveltebb 
terápiás mód.

A masszázs technika titka 
a simító, gyúró, dörzsölő, 

ütögető és rezegtető fogá-
sokban rejlik, illetve abban, 
hogy a masszőr kezével 

olyan ingerülete-
ket kelt a szöve-
tek érzékelő ideg-
végződéseiben , 
amelyek ideigle-
nesen gátolják, 
csökkentik a kró-
nikus fájdalom el-

jutását az agyba; illetve az 
agyat endorfin kiválasztá-
sára serkenti, ami 
gyógyszerek hasz-
nálata nélkül eny-
híti a fájdalmat.

Kiváló szakembe-
rekkel (gyógymasz-
szőrök, �zikoterá-
piás asszisztensek, 
gyógytornászok) 

várunk minden kedves gyó-
gyulni és pihenni vágyót! 
 (03591)

A FRISSÍTŐ KEZELÉSEK ÉS AROMATERÁPIÁS MASSZÁZSOK 
ORVOSI BEUTALÓ NÉLKÜL IS IGÉNYBE VEHETŐK!

(03205)

PAKSI GYÓGYÁSZATI

KÖZPONT

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.

Telefon: +36–75/830–830;

Fax: +36–75/519–447

www.paksigyogyfurdo.hu

A gyógyfürdő nyitvatartási

ideje:

Hétfő – péntek: 08:00 – 20:00

Szombat – vasárnap:

09:00 – 20:00

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Szeptember 10-től szeptember 14-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03584)

MENÜ Szeptember 
10.

Szeptember 
11.

Szeptember 
12.

Szeptember 
13. Szeptember 14.

„A”
1050 Ft

Tárkonyos 
raguleves Karfiolleves Marhahús-

leves
Zöldborsó-

leves Zellerkrémleves

Burgonyás 
nudli,

barackíz

Hal� lé ropogós 
bundában, 

rizs,
tartármártás

Főtt marha-
szelet,

paradicsom-
mártás,

főtt burgonya

Csirke-
paprikás, 

tészta

Fokhagymás 
sertéssült, 
hagymás 

törtburgonya, 
savanyúság

„B”
1050 Ft

Tárkonyos 
raguleves Karfiolleves Marhahús-

leves
Zöldborsó-

leves Zellerkrémleves

Ketchupos 
csirkecomb, 
kemencés
burgonya,

savanyúság

Rakott
burgonya,

savanyúság

Carbonara 
penne

Füstölt 
sajttal töltött 
sertésborda, 
kukoricás rizs

Csirkés-
kéksajtos 
lasagne

Napi
ajánlat
950 Ft

Trappista sajt 
rántva,
rizi-bizi,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,
rizi-bizi,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,
rizi-bizi,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,
rizi-bizi,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva,
rizi-bizi,

tartármártás

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Vastagon
sült karaj,
grillezett

zöldségekkel

Vastagon
sült karaj,
grillezett

zöldségekkel

Vastagon
sült karaj,
grillezett

zöldségekkel

Vastagon
sült karaj,
grillezett

zöldségekkel

Vastagon
sült karaj,
grillezett

zöldségekkel

Mindennapi kérdésekre nyitott értelmiségieket képeznek
A Pécsi Tudományegyetem 
(PTE) célja, hogy a hallgatók 
kreatívan gondolkodó, a min-
dennapi kérdésekre nyitott 
értelmiségiként kapják meg 
a diplomájukat – hangzott el 
a PTE KPVK hétfő délelőtti, 
2018/2019-es tanévet meg-
nyitó ünnepségén, melyen 
köszöntötték az első szemesz-
terüket megkezdő diákokat.

Szekszárd nem csak a bor váro-
sa, de egyetemi város is egyben – 
mondta köszöntőjében dr. Haag 
Éva. Szekszárd alpolgármestere 
kiemelte, reméli, hogy ez még 
sokáig így is lesz, az önkormány-
zat és a PTE pedig hosszú időre 
megtalálta azokat a kapcsolódási 
pontokat, ami erre biztosítékot 
kínál. Hozzátette, bízik abban, 

hogy az egyetemi tanulmányaik 
befejeztével sokan a városban 
maradnak majd.

Prof. dr. Gábriel Róbert, a 
PTE rektorhelyettese beszédé-
ben hangsúlyozta, a diákok az 

egyetemi éveik alatt olyan út-
ravalót kapnak, mely egy egész 
életre felkészíti őket szakmájuk, 
hivatásuk művelésére.

„A boldog élet feltétele az 
állandó tudásgyarapítás” – fo-

galmazott prof. dr. habil Szécsi 
Gábor, a PTE KPVK új dékán-
ja. Az egyetem célja, hogy a di-
ákok kreatívan gondolkodó, a 
mindennapi kérdésekre nyitott 
értelmiségiként kapják meg a 
diplomájukat – fűzte hozzá.

Ennek érdekében a KPVK 
gyakorlatorientált tudásanya-
got, érdekes, inspiratív előa-
dásokat, tanórán kívüli is-
meretszerzési lehetőségeket, 
külföldi tanulmányutakat és 
fejlődő, modern létesítményi 
hátteret kínál – tudatta a dé-
kán, aki az ünnepségen oktatói 
kinevezésekhez gratulált, jubi-
leumi emléklapokat adott át. A 
tanévnyitó a diákok ünnepélyes 
fogadalomtételével és egyete-
mi polgárrá fogadásával zárult.  
 Forrás: kadarka.net
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Vérüket adták – sört és virslit kaptak
Közel százan vettek részt 
szeptember 3-án a hagyomá-
nyos Retro Véradáson, ahol a 
mottó szerint a vér nem vízzé, 
hanem sörré vált.

Adni jó, s ha ezzel emberek 
életét is megmenthetjük, ak-
kor aztán duplán. Vannak, akik 
rendszeresen vért adnak, ezzel 
segítve azokat, akiknek nagy 
szükségük van rá. Ők és új vé-
radók is voltak a szekszárdi Ret-
ro Véradáson, amely egy orszá-
gos akció része volt. Szeptember 
3-án az Országos Vérellátó Szol-
gálat köszönetképpen sör-virsli 
menüvel és hamisíthatatlan ret-
ro életérzéssel várta a segíteni 
vágyókat.

A Retro Véradás célja az volt, 
hogy a nosztalgikus hangulat 
megteremtése mellett felhívja 
a figyelmet: a gyógyítás és élet-
mentés érdekében kiemelten 

fontos a vérkészletek stabilan 
tartása. Szekszárdon már reggel 
8 órától várták a véradókat a vé-
rellátó központban, és egészen 
este 7 óráig „nyújthatták a kar-
jukat” a jó ügyért.

Dr. Pászthy Vera, a vérellá-
tó vezető főorvosa elmondta, 
csaknem 20 %-kal magasabb 
volt a részvétel a vártnál, s ami 
még ennél is fontosabb: a régiek 
mellett szép számmal jöttek új 

véradók is. Közel 400 liter vér 
gyűlt össze a különleges akció 
keretében Szekszárdon, amely-
lyel sok-sok ember életét ment-
hetik meg az orvosok. 

 - mwj -

A kórház traumatológiai osztályának gyűjtöttek
A völgységi Bonyheart zene-
kar adott jótékonysági koncer-
tet augusztus 30-án, a Babits 
Mihály Kulturális Központban. 
A nemes cél ezúttal a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
Traumatológiai osztályának 
támogatása volt, méghozzá 
személyes indíttatásból.

A Bonyheart együttes tagjai 
még bonyhádi gimnazistaként 
kezdtek el együtt zenélni, majd 
az évek másfelé sodorták őket. 
Végül újra találkoztak, és négy 
éve saját örömükre ismét zenél-
ni kezdtek. Repertoárjukban 
klasszikusok – Bach, Vivaldi, 
Paganini – művei is szerepelnek 
sajátos feldolgozásban, az 1970-
es évek rockzenéjének stílusá-
ban, emellett pedig kiváló saját 
szerzeményeket is hallhat tőlük 
a közönség.

Így volt ez Szekszárdon is, 
ahol augusztus 30-án jótékony-
sági koncertet adtak. A zenekar 
több szervezetnek gyűjtött már, 
ezúttal a Tolna Megyei Balassa 

János Kórház Traumatológiai 
osztályának segítettek. Az ok 
egyszerű: a dr. Andriska István 
vezette osztály munkatársai 
mindent megtettek azért, hogy 
a zenekar dobosa súlyos balese-
te után felépüljön. Fazekas Jó-
zsef az osztály gondoskodását 
akarta meghálálni a jótékony-
sági koncerttel.

A koncert hallgatósága a hely-
színen is adakozott, de van egy 

alapítvány is, amely folyama-
tosan fogadja a felajánlásokat 
az osztály részére. Most éppen 
egy térdmozgató készülék a cél, 
de szakmai továbbképzésekre 
is fordítanák a befolyt összeget, 
valamint pótolnák a hiányzó, az 
életmentésben nélkülözhetetlen 
eszközöket. A Tolna Megyei Bal-
eseti Alapítvány számlaszáma: 
10104617-46871400-01000007.  
 - mwj -

Mustgáz: figyeljünk, nehogy tragédia történjen!
A szüreti időszak jellemző 
veszélyforrására, a hétközna-
pi nyelven csak mustgázként 
emlegetett szén-dioxid által 
jelentett veszélyre hívta fel a 
figyelmet a Tolna Megyei Ka-
tasztrófavédelmi Igazgató-
ság Szekszárdon, a Heimann 
Családi Birtokon.

Heimann Zoltán a sajtótájékoz-
tatón arról szólt, hogy a must-
gáz főként ott okoz veszélyt, 
ahol hagyományos eljárással ké-
szítenek bort. „A kedvtelésből 
bort készítők gyakran egyedül 
végzik ezt a tevékenységet, ami 
veszélyes, mert ha baj történik, 
és az ember elveszíti az eszméle-
tét a pincében, akkor nincs, aki 
segíthetne.” A borász azt taná-
csolta, hogy a must erjedésének 
idején lehetőleg senki se egye-
dül menjen ki tanyájára.

Az erjedése során szén-dioxid, 
hétköznapi nevén mustgáz ke-
letkezik. A színtelen és szagta-

lan gáz nehezebb a levegőnél, 
így alulról kezdve telíti meg 
a helyiséget. Hatására annak 
belélegzője előbb elveszíti cse-
lekvőképességét, ami könnyen 
végzetes lehet – mondta el dr. 
Balázs Gábor. A megyei kataszt-
rófavédelmi igazgatóság vezetője 

a  hozzátette: az elmúlt öt évben 
ketten vesztették életüket must-
gáz-mérgezés következtében 
Tolnában, a legutóbbi eset 2015-
ben történt Szekszárdon.

Az igazgató megelőzésképp a 
régi és jól bevált gyertyás mód-
szert javasolta. Azt tanácsolta a 
borkészítőknek, hogy a gyertyát 
– lehetőleg egy nyélre rögzítve – 
maguk előtt, a talajtól egy méter 
magasan tartva lépjenek a pin-
cébe, s ha kialszik a láng, minél 
előbb hagyják el a helyiséget. Dr. 
Balázs Gábor felhívta a figyelmet, 
senki se kezdjen egyedül a pincé-

ben magatehetetlenné vált sze-
mély mentésébe, hanem értesítse 
a tűzoltókat. Az eszméletlen sze-
mélyt a tűzoltók átadják a men-
tőknek, akik szükség esetén meg-
kezdik az újraélesztést, melynek 
folyamatáról Heidt János mentő 
szakápoló, a Szekszárdi Mentőál-
lomás munkatársa tájékoztatott.

A sajtótájékoztatón dr. Balázs 
Gábor emléklapot adott át He-
imann Zoltánnak köszönetként 
azért, hogy a mustgáz veszélyei-
re figyelmeztető rendezvénynek 
évről évre helyet ad a családi 
birtokon.   S. V.

„Kis város, nagy falu” – Szekszárd az elmúlt századelőn
Az 1880-as évek elejére tehe-
tő a szekszárdi lakosság azon 
igénye, hogy településük 
nagyközségből végérvénye-
sen városi státuszba lépjen.

Dr. Csekő Ernő Szekszárd tör-
ténetének 19-20. század fordu-
lójáról szóló előadását a Tolna 
Megyei Levéltár augusztus 25-
i, vármegyeházi helytörténeti 
rendezvényén hallhatták az ér-
deklődők. Győr-Moson-Sopron 
Megye Soproni Levéltárának 
szekszárdi származású főlevél-
tárosa szerint a városi rang felé 
„nyitáshoz” az 1883-ban meg-
valósult vasúti összeköttetés, a 
Magyar Királyi Selyemtenyész-
tési Főfelügyelőség, a vágóhíd, 
valamint a Tolna Megyei Ta-
karék- és Hitelbank felépítése 
is hozzájárult. A kilencvenes 
évektől az infrastrukturális 
fejlődés közvilágítást, villamo-
sítást, telefonhálózat fektetést, 
vízvezeték- és csatornaépítési 

terveket „hozott magával”. Egy 
artézi kútfúrást követően fürdő-
ház létesült a mai Luther téren, 
a város szélén található Csörge 
tavon pedig komplett fürdőélet 
indult be a század elején.

A dualizmus korában egyre 
inkább a megyeszékhelyi funk-
ció kialakítása került előtérbe, 
amelynek végeredményeként 
vált nagyközségből rendezett 
tanácsú várossá Szekszárd 1905. 
augusztus 29-én. A képviselő tes-

tület 1905. szeptember 2-án tar-
tott ülésén a nagyközség korábbi 
főjegyzőjét, dr. Hirling Ádámot 
választotta polgármesterré.

Nagy szó volt a korabeli köz-
igazgatásban a „rendezett ta-
nácsú város” kifejezés, hiszen 
országosan mindössze 10 (!) 
település büszkélkedhetett vá-
rosi ranggal. Az 1870/71-ben 
elfogadott közigazgatási törvé-
nyek alapján külön hivatalokat 
– rendőrkapitányság, adóhiva-

tal, árvaszék, mérnöki hivatal 
– alakíthattak ki. A századfor-
dulón Szekszárd lakosságának 
nagyobb része mezőgazdaság-
gal foglalkozott, az iparosok, 
kereskedők aránya 23,7 %-ot, 
míg a szabadfoglalkozásúak – 
mérnökök, tanárok, közfoglal-
koztatottak – 7,7%-ot tettek ki.

A várossá válás folyamatá-
ban a helyi élet is felpezsdült: 
az 1890-es években sorra jöttek 
létre az olvasó- és társaskörök 
(alsóvárosi, újvárosi, reformá-
tus), 1905-re felépült Kaszinó 
bazársor és a Korzó sétány, 
ahová a helyi társadalmi elit 
tagjai, tisztviselői jártak. A mai 
Szent István téren mesés séta-
kert, múzeum, zsinagóga léte-
sült, kórházat, gimnáziumot, 
polgári fiúiskolát és szecessziós 
szállodát is emeltek. Sőt, 1901-
re 30-35 magán előfizetővel már 
telefonhálózat is működött a vá-
rosban – jegyezte meg dr. Csekő 
Ernő.   Gy. L.

Nem kell sokat várni Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat Szek-
szárdi Területi Vérellátója 
következő szervezett véradó 
programjára sem. Szeptem-
ber 14-én, a Szekszárdi Szü-
reti Napok keretében, „Boros 
Péntekre” várják a véradókat 
8:00 és 15.00 óra között. A 
szekszárdi borászok felaján-
lásával minden véradó egy 
üveg bort kap ajándékba. 
A területi vérellátó termé-
szetesen hétköznap is nyitva 
áll azok előtt, akik vérüket 
adnák Szekszárdon.

Nemzetőrök adománya a kórháznak

A Magyar Nemzetőrök Orszá-
gos Szövetsége Tolna Megyei 
Szervezete hűtőszekrényt, mik-
rohullámú sütőt és tíz karosz-
széket adományozott a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
krónikus belgyógyászati osztá-
lyának és a hospice részlegnek 
pénteken. Az adományokat 
Gliedné Tillmann Erzsébet 
ápolási igazgató vette át.

A nemzetőrök rendszeresen 
támogatják a kórházat, koráb-
ban adományoztak már egye-
bek mellett két motoros ágyat 
felfekvés elleni matracokat. Ko-
vács János, az országos szövet-
ség alelnöke már másfél évtize-
de foglalkozik a hospice ellátás 
támogatásával és önkéntesként 
is segíti a szervezetet.

Mustgáz-mérgezést szenvedett egy férfi szerdán, Szekszárdon. Az 
idős férfit rendőrök és katasztrófavédők hozták fel a pincéből. Szer-
dán kora reggel érkezett bejelentés a 112-es segélyhívószámra, hogy 
a Palánki-hegy egyik tanyájának pincéjében egy idős férfi eszmélet-
len állapotban fekszik. A helyszínre érkező rendőrök és katasztrófa-
védők felhozták a 69 éves férfit, akit a mentőszolgálat munkatársai 
azonnal kórházba szállítottak. Az idős férfi az elsődleges orvosi 
vélemény szerint mustárgáz-mérgezést szenvedett.  Forrás: TMRFK

Hepatitis-szűrés 
A Vírusos Májbetegek Orszá-
gos Egyesülete (VIMOR) 2018. 
szeptember 15-én országos 
szűrést szervez a hepatitis C ví-
russal fertőzöttek felderítésére. 
A rizikó-felméréssel és felvilá-
gosítással egybekötött szűrés 
gyors, ingyenes és anonim. A 
szűrésre 10 helyszínen, többek 
között Szekszárdon is sor kerül.
Becslések szerint Magyarország 
lakosságának 1 %-át érintik a 
krónikus vírushepatitisz fer-
tőzések. A hepatitis C szinte 
tünetmentesen, észrevétlenül 
rombolja a májat. Mire a jel-
legzetes tünetek jelentkeznek, 
addigra sokszor előrehaladott 
májkárosodás, akár májrák ala-
kulhat ki. A fertőzés vérrel ter-
jed, védőoltás nincs ellene.

Az ingyenes szűrés célja a fer-
tőzöttek felkutatása, hogy minél 
hamarabb megkezdhessék a 
vírust elpusztító gyógykezelé-
süket. A VIMOR várja a szű-
résre jelentkezőket szeptember 
15-én, Szekszárdon, az Augusz 
Imre utcában 9:00 és 15:00 óra 
között.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Szekszárdi Szüreti Napok – 2018. szeptember 13–16.
www.szekszardiszuretinapok.hu • Hagyomány, bor és művészet

SZEPTEMBER 15. (szombat)
•  11:00 Digitális Agóra 2018. – II. 

Nemzetközi Digitális Művészeti 
Triennálé Megnyitó | Művészetek 
Háza 

A kiállítást megnyitja: Stefanovits 
Péter képzőművész, az MMA ren-
des tagja. Megtekinthető: 2018. 
szeptember 13-tól október 21-ig
•  13:00 Őrzöm kincsem, hagyo-

mányom | Béla király téri színpad
Tolna megyei települések egyesü-
leteinek, csoportjainak bemutat-
kozása. Program: 13:00 Medinai 
Tamburazenekar | 13:20 Bölcskei 
Női Kar | 13:40 Pincehelyi Hagyo-
mányőrző Citeracsoport.
•  13:00– 16:00 Véradás | Magyar 

Vöröskereszt | Dózsa Gy. u. 1.)
Hívjuk és várjuk a segítő szándékú, 
magát egészségesnek érző 18–65 
év közötti leendő véradókat. Kér-
jük, mindenki hozza magával a 
személyazonossági igazolványát 
és TAJ kártyáját. Segítségüket kö-
szönjük. 
•  15:00 Szüreti felvonulás | Bezer-

édj utca, Széchenyi utca
•  16:00 Borrendi avató | Béla király 

téri színpad
•  17:00 „Must jön java” Folklórmű-

sor | Béla király téri színpad
A megyéből  hívott hagyományőr-
ző néptánccsoportok és a Bartina 
Néptánc Együttes műsora, benne 
a Szüret Táncos Párja 2018 válasz-
tással. 
•  17:00 A Törley Pezsgőmanufak-

túra exkluzív pezsgőkóstolója | 
Garay ÉlményPince 

Jegyár: elővételben 4.500,- Ft, hely-
színen 5.000,- Ft.
•  18:00 Toll és hang – Boggie és 

Kemény Zsófi műsora | Várme-
gyeháza udvara 

•  20:00 Kávészünet zenekar | Vár-
megyeháza udvar

•  20:30 Malek Andi Soulistic | Béla 
király téri színpad

•  21:00 Halott Pénz koncert | Szent 
István téri nagyszínpad

•  22:30 Irie Maffia koncert | Béla 
király téri színpad

•  00:30 Fish! koncert | Béla király 
téri színpad

SZEPTEMBER 16. (vasárnap)
•  10:00 – 18:00 Tarisznyás Műhely: 

Fűz Népi Játéktér | Vármegyeháza 
kert 

•  10:00 Ziránó Színház – Babszem 
Jankó | Béla király téri színpad

•  11:00 Mozgásművészeti bemu-
tató | Béla király téri színpad

11:00 Szöcske Akrobatikus R'N'R 
| 11:25 PTE IGY Gyakorlóiskola 
Táncművészeti Tagozata | 11:50 Moz-
duljunk Együtt Szekszárdért Egyesület 
– Fashion Dance Tánccsoport | 12:15 
Iberican Táncegyesület | 12:40 MMS 
– Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió.
•  14:00 Tücsök Zenés Színpad | 

Béla király téri színpad
•  15:00 Maszk Bábszínház – Bo-

rok, dalok, bábok | Béla király 
téri színpad

•  16:00 „Cinegemadár” Tolna Me-
gyei Népzenei Verseny Gálamű-
sor | Vármegyeháza udvar

A 2018. évben újraindított Bogár 
István emlékére megrendezett „Ci-
negemadár” Tolna megyei Nép-
zenei Versenyen kiemelkedően 
szereplő szólisták és együttesek 
bemutatkozása.
•  16:30 Szekszárd Junior Stars Big 

Band | Béla király téri színpad
•  18:00 Kerekes Band koncert | 

Béla király téri színpad
•  18:30 EDDA Művek koncert | 

Szent István téri nagyszínpad

•  20:00 Balázs Fecó koncert | Béla 
király téri színpad

TÁRSRENDEZVÉNYEK
•  Örökség Országos Gyermektánc 

fesztivál | Program: 
2018. szeptember 14. (péntek) 16:00 
Örökség Gála | Béla király téri szín-
pad, 21:00 – 22:30 Táncház a Tarsoly 
zenekarral | Vármegyeháza udvara 

2018. szeptember 15. (szombat) 
15:00 Szüreti felvonulás a belvá-
rosban
Résztvevő csoportok:
Hajdújárás, Nyíregyháza, Palics, 
Rákospalota, Szabadka, Szekszárd, 
Szenna.
•  Szekszárd-újvárosi római kato-

likus társaskör XXIII. Szüreti ren-
dezvénye 

2018. szeptember 14. (péntek) 
17:00 Hálaadó szentmisét mutat 
be Antal Géza pécsváradi apát, a 
Társaskör egyházi elnöke | Újvárosi 
templom
2018. szeptember 15. (szombat)
15:00 Szüreti vadpörkölt és birka-
pörkölt készítés | Szent István Ház 
udvara, 15:00 Szüreti felvonulás, 
19:00 Szüreti bál.
•  70 Éve született Baka István – író-

tanácskozás
2018. szeptember 14. (péntek) 
14:00 Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum, Könyvtárterem
• „Szüreti napi Lösz-szurdik” túra
2018. szeptember 15. (szombat) 
09:00 A Zöldtárs Alapítvány és a 
Szekszárdi Klímakör közös szerve-
zése. Gyülekező: 8:45-től

«« Folytatás a következő
oldalon »»

AGYKONTROLL tanfolyam
SZEKSZÁRD

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM ILLYÉS GYULA KAR
(PEDAGÓGUSOKNAK ÉS EÜ. 

SZAKDOLGOZÓKNAK 
AKKREDITÁLT!)

 
 

INGYENES ISMERTETŐ:
szeptember 11-én, kedden 17 órakor.

(Rákóczi u. 1.)
Október 20, 21, 26, 27.

Információ:
74/528–300

(03592)

Szekszárdi Szüreti Napok – 2018. szeptember 13–16.
www.szekszardiszuretinapok.hu • Hagyomány, bor és művészet

SZEPTEMBER 13. (csütörtök)
•  15:00 Szeretet Lángja | Béla ki-

rály tér színpad | 15:00 Megnyitó 
| 15:10 Segítséggel élő fiatalok 
és barátaik kulturális műsora és 
vakvezető kutya bemutató | 16:30 
Bartina Zenekar fellépése | 17:10 
Bravo Zenekar műsora

•  17:00 Magyar Borhoz Magyarnó-
ta | Vármegyeháza udvara

A Szekszárdi magyarnótakedvelők 
Baráti Körének szokásos szüreti 
hangulatú koncertje. Vendég énekes: 
Bősi Szabó László és Dóka Zsuzsa.
•  19:00 Bartina filmvetítés | Babits 

Mihály Kulturális Központ, Szín-
házterem

EGÉSZ ESTÉS DOKUMENTUM- 
FILM – DÍSZBEMUTATÓ
A dokumentumfilm a Bartina Nép-
tánc Közhasznú Egyesület két iko-
nikus alakja, az alapító, koreográfus 
Szabadi Mihály (Miska bácsi) és az 
egykor fiatal táncosként, az együt-
teshez kerülő, művészeti vezető 
Matókné Kapási Julianna (Jula) 
történetein keresztül mutatja be a 
több mint fél évszázados művészeti 
csoportot. A filmben megszólalnak 
egykori és mai táncosok, koreográ-
fusok, oktatók. Rendező, forga-
tókönyvíró: Kindl Gábor. A film 
hossza: 90 perc. További vetítési 
időpontok: 2018. szeptember 19. és 
21. 18:00. Jegyár: 1.500,- Ft
•  19:00 Alisca Brass Band | Béla 

király téri színpad

•  21:00 Tóth Gabi koncert | Béla 
király téri színpad |

SZEPTEMBER 14. (péntek)
•  15:00 Szekszárdi Ifjúsági Fúvó-

szenekar | Béla király téri színpad
•  16:00 Boron-át Kiss Albert, 

szekszárdi fotóművész kiállítá-
sának megnyitója | Vármegye-
háza udvara

Szekszárdi borok a fotográfi a nyel-
vén. Fény a boron át. Megtekinthe-
tő: 2018. szeptember 13–16.
•  16:00 Örökség Gála | Béla király 

téri színpad
•  17:00 Könyvbemutató | Tolna 

Megyei Illyés Gyula Könyvtár 
Vass Tibor József Attila-díjas köl-
tő, képzőművész El, Kondor, pláza 
című kötetének bemutatója. A szer-
zővel Dicső Zsolt költő beszélget. A 
belépés díjtalan.
•  18:00 Író-olvasó találkozó Mil-

bacher Róberttel | Vármegyehá-
za kávézó 

•  18:30 Szekszárdi Szüreti Napok 
ünnepélyes megnyitója | Béla ki-
rály téri színpad

Szekszárdi Szüreti Napokat meg-
nyitja: Süli János miniszter, a ren-

dezvény fővédnöke. A rendezvény 
védnökei: Győrffy Balázs a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnöke; Dr. 
Dorkota Lajos a Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal el-
nöke; Horváth István országgyűlési 
képviselő; Ács Rezső polgármester, 
a rendezvény házigazdája. Közre-
működik: Zsikó Zsuzsanna népda-
lénekes, a Fölszállott a páva verseny 
döntőse, a Bartina Néptánc Közhasz-
nú Egyesület és a Muslinca Férfikar. 
Moderátor: Kautzky Armand, Jászai 
Mari – díjas színművész.

•  20:00 Szekszárdi Gitárkvartett 
Borünnep c. koncertje | Várme-
gyeháza kávézó

•  20:00 Váradi Roma Café | Béla 
király téri színpad

•  21:00 Péterfy Bori & Love Band 
koncert | Szent István téri nagy-
színpad

• 22:00 Szabó Balázs Bandája | 
Béla király téri színpad

•  00:30 Magashegyi Underground 
| Béla király téri színpad

SZEPTEMBER 15. (szombat)
•  10:00 – 18:00 Fűz Népi Játéktér | 

Vármegyeháza kert 
A játéktér közel 40 féle vesszőből fo-
nott és fából készült népi játék gyűjte-
ménye. Emellett egész napos kézmű-
ves foglalkozások: hangkeltő eszközök 
készítése, illetve népi játékok készíté-
se fűből-fából, például pörgettyű, 
zúgattyú. A belépés díjtalan.
•  10:00 Harcművészeti bemutató 

| Béla király téri színpad
Program: 10:00 Alisca Taekwondo 
Klub | 10:20 Magyar Wing Tsun 
Egyesület – Leung Ting Wing Tsun 
Kung Fu | 10:40 Kaze Shinkendo 
Dojo kardművészek
•  11:00 Tücsök Zenés Színpad | 

Béla király téri nagyszínpad
  11:00 Kicsi Gesztenye Klub – A 
kaland folytatódik | Babits Mihály 
Kulturális Központ, Színházterem
Információk: Az előadás két éves 
kortól ajánlott. Minden látogató-
nak meg kell váltani a jegyet, akkor 
is, ha a kísérője ölben ül az előadás 
alatt. Az előadás 60 perc szünet 
nélkül. Jegyár: 2.490,- Ft, 2.990,- 
Ft, 3.490,- Ft.

«« Folytatás a következő
oldalon »»

(03596)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Szeptemberben
minden péntek
bevásárló nap

kedvezményekkel!
Női 33–35-ös és 

40–44-es méretű 
cipőkészletünket 

20% engedménnyel 
kiárusítjuk (09.10-től)

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:

09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig
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Szeptember 2-ai rejtvényünk megfejtése: Szendrey Júlia, Andersen meséi
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Lóki Ferencné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 13-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Ez lesz a békesség!”
 (Mikeás könyve 5,4)

„Békesség?! – ha-ha-ha” – kacag-
nánk fel sokan keserűen ezekben a 
napokban. Nem békesség, hanem 
évkezdés, szüret, beázott tetők, 
fesztiválok közeledte, kicsavart 
fák, gyengülő szülők terhe hatá-
rozzák meg napjainkat. Ezernyi 
munka, feladat. Extra megter-
helés az, ami a miénk, nem pe-
dig a békesség. Az majd egyszer, 
sokára, biztosan eljön majd, de 
addig ki kell bírni, addig intéz-
kedni, futni kell, hogy ne késsünk 
el mindennel, a lehető legjobban 
és kiegyensúlyozottan indítsuk út-
nak gyermekeinket, hogy egyszer 
eljuthassunk a békességig.

Mikeás, a kevésbé ismert pró-
féta valami különöset tanít a 21. 
század emberének (is) a békesség-
ről. Nem nagyon más ő, mint mi: 
egyszerű, vidéki, értelmes ember, 
aki látja kora ellentmondásait, 
azt a mérhetetlen feszültséget, 
ami társadalmi szinten akkor is 
jelen volt, és küzdött jó belátása 
szerint. Tette ezt azonban egyedi 
és kiválasztott módon: Isten meg-
szólítása és vezetése által. Mint 
próféta, Isten szavát meghalló, 
annak engedelmeskedő ember 
emelte fel hangját. Szavaival nem 
egyszer felháborodást váltott ki, 
sőt ellenségeket és békétlenséget 
vont magára. Hiszen az őszinte 
szó nem mindig és mindenütt 
kedves. Mikeás mégis hirdette, 

élte mindazt, amit Ura adott elé, 
hiszen a külső háborúságok elle-
nére is megtapasztalta, hogy mit 
jelent a belső békesség.

Ennek forrása és táplálója 
maga az élő Isten, aki minden és 
bármilyen külső körülmény kö-
zött adja, kínálja, készíti az em-
ber békességét – hiszen lételemünk 
az. Különös dolog, amikor nem a 
feladatok, nem a nehézségek, a 
vágyak és a sérelmek határoz-
zák meg a bennem lévő rendet! 
Különös ajándék, ha lelkem az 
Úrra hangolódik, hiszen akkor 
vihar és békétlenség közepette is 
megélhetem a békességet. Sajnos 
nem mindennapi tapasztalatunk 
ez. Könnyebb szertenézni, belefe-
szülni futásainkba, belegörcsölőd-

ni gondjainkba. Pedig a békesség 
készen van, csak bele kell lépni, 
el kell fogadni, tekintetünket arra 
kell irányítani – s a miénk lehet. 

Csodálatos titokról szól Mike-
ás: Jézus Krisztus születését pró-
fétálja meg 700 évvel korábban, 
amikor így szól: „Ez lesz a békes-
ség!” Nem valami ideológia, lelki 
gyakorlat, meditáció a békesség, 
hanem egy személy: Jézus. Aki 
Vele találkozik úgy igazán, az 
ismeri már a békességet. Hívjuk, 
fogadjuk Őt minden nap. Enged-
jük gyógyító jelenlétét hatni és 
működni, hogy minden rohaná-
sunk, őrlődésünk közepette is bé-
kességünk lehessen általa. Ámen!  
 Kaszóné Kovács Karola 
 református lelkipásztor

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

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

(0
36
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•  Őszi szünet Fuerteventura repülővel 
okt. 28. – nov. 04. már 239.900,- Ft/fő + ill.

•  Dalmácia + Hercegovina körutazás 
autóbusszal  szept. 13–18. 83.900,- Ft/fő

•  Athén hosszú hétvége repülővel
okt. 19–24. 89.900,- Ft/fő + ill.

Utazzon velünk és egy felejthetetlen élményben, nyaralásban 
és kalandban lesz része!

Vegyes ajánlataink:

A Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft.

takarító munkakörbe 
1 fő munkatársat keres. 

Feltétel:
• igényes munkavégzés

• ápolt megjelenés,
• rugalmas munkarend  

vállalása
A fényképpel ellátott jelent-

kezéséket írásban kérjük 
benyújtani a Szekszárdi  
Vagyonkezelő Kft.-hez,

(7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., 
Postacím: 7101 Pf.: 115.)

Beküldési határidő:
2018. szeptember 14. 

Szekszárdi Szüreti Napok – 2018. szeptember 13–16.
www.szekszardiszuretinapok.hu • Hagyomány, bor és művészet

KIÁLLÍTÁSOK
•  Szekszárdi Fotóklub kiállítása | 

Babits Mihály Kulturális Központ, 
Mozi előtér 

Megtekinthető: 2018. szeptember 
10. (hétfő) 08:00 – 2018. szeptem-
ber 29. (szombat) 17:00.
•  „A bőség kosara” – Tolna Megyei 

Népművészeti Egyesület kiállítá-
sa | Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Bakta galéria 

Megnyitó: 2018. szeptember 11. 
(kedd) 16:00. Megtekinthető: 
2018. szeptember 11-től október 
18-ig.
•  Digitális Agóra kiállítás | Babits 

Mihály Kulturális Központ, Már-
ványterem 

Megnyitó: 2018. szeptember 11. 
(kedd) 17:00. Megtekinthető: 2018. 
szeptember 13-tól október 21-ig.
•  Záridő – Kiss Albert szekszárdi 

fotóművész kiállítása | Belvárosi 
Kávéház 

A kiállítás címe utal egyrészről a 
fotós körben gyakran használt zá-
ridő kifejezésre, másfelől pedig utal 
azokra a fotókon szereplő kilin-
csekre, zárakra, kulcsokra, lakatok-
ra, amit Szekszárdon jártában-kel-
tében Albert lencsevégre kapott. 
Megnyitó: szeptember 11. (kedd) 
17:00. Megtekinthető: 2018. szep-
tember 11–30.
•  Szüreti Hangulatok – Makó And-

rás festőművész | Vármegyeháza, 
folyosógaléria

Megnyitó: 2018. szeptember 12. 
(szerda) 17:30. Megtekinthető: 
2018. szeptember 16-ig 10:00 – 
20:00. 
•  Cseh Gábor festőművész kiállí-

tása | Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár 

Megnyitó: 2018. szeptember 12. 
(szerda) 17:00. Megtekinthető: 
2018. szeptember 12-től október 
15-ig

•  Látszattani leckék – Orosz István 
képzőművész kiállítása | Wosins-
ky Mór Megyei Múzeum, Várme-
gyeházi kiállítótere 

Megnyitó: 2018. szeptember 13. 
(csütörtök) 16:00 Megtekinthető: 
2018. szeptember 13. – november 
25. Jegyár: 600,- Ft, 300,- Ft
•  Boron át – Kiss Albert szekszárdi 

fotóművész kiállítása | Várme-
gyeháza udvara 

Szekszárdi borok a fotográfia nyel-
vén. Fény a boron át. 
Megnyitó: 2018. szeptember 14. 
(péntek) 16:00. Megtekinthető: 
2018. szeptember 13–16-ig.
•  Szekszárdi időnyomok – Forrai 

Ferenc kiállítása, tipografikák | 
Bormúzeum Szekszárd 

Megnyitó: 2018. szeptember 14. 
(péntek) 20:00 Megtekinthető: 
2018. szeptember 14. – 2019. szep-
tember.

ÁLLANDÓ PROGRAMOK
csütörtöktől – vasárnap:
• BORUDVAR | Résztvevő pincésze-
tek: Bernát Pince | Bodri Pincészet 
| Bősz Adrián | Brill Pálinkaház | 
Danubiana | Dúzsi Pince | Eszter-
bauer Borászat | Fekete Borpince | 
Ferger-Módos Borászat | Fritz Pin-
cészet | Garai Pince | Heimann Csa-
ládi Birtok | Hetényi Pincészet és 
Birtok | Illyés Kúria | Lajvér Borház 
| Márkvárt Papa Pincéje | Mészáros 
Pál Borház és Pince | Neiner Csalá-
di Pince | Németh János Pincészet | 
Pastor Pince | Prantner Pince | Re-
mete-Bor | Sárosdi Pince | Savanya 
Pálinkaház | Schieber Pincészet | 
Sebestyén Pince | Simigh Családi 
Pincészet | Szeleshát Birtok | Szent 
Gaál Kastély és Borház | Takler 
Borbirtok | Törley Pezsgőmanufak-
túra | Tringa Borpince | Tüske Pince 
| Tűzkő Birtok | Twickel Szőlőbir-
tok | Vesztergombi Pince | Vida 
Családi Borbirtok | Virághegyi Bor 
(Németh család).

Borudvar nyitva tartása:
csütörtök | 18:00 – 01:00
péntek | 14:00 – 01:00
szombat | 11:00 – 01:00
vasárnap | 11:00 – 22:00

• ÍZEK UTCÁJA |Béla király tér

Az Ízek utcájában a helyi éttermek 
specialitásairól, a tájjellegű éte-
lekről a Vendéglátók Kerekasztala 
Szekszárdért Egyesület gondosko-
dik. Résztvevő éttermek: Arany-
kulacs Vendéglő | Papa Borozója 
| Stefán Ételbár | Szász Söröző és 
Étterem | Toscana Étterem.
•  SZÜRETI KIRAKODÓVÁSÁR, HE-

LYI TERMÉK VÁSÁR | négysávos út, 
Garay tér, Szent István tér, sétány, 
Augusz Imre utca, Liszt Ferenc tér

• ÉTKES UDVAR | Liszt Ferenc tér
Kolbice; churros és krumpli chips; 
rétes; sparhelten sült kelt tészta; 
kézműves sörök; kenyérlángos; 
hekk, plestovica; sparhelten sült 
krumpli lángos; Kolbi-dog sült kol-
bász, hot-dog hamburger, hot-dog, 
fagylalt.
•  VIDÁMPARK | Prométheusz park, 

Auchan Áruház parkoló (az egy-
kori Korzó Áruház parkolója)

FŐTÁMOGATÓ:
Emberi Erőforrások Minisztériuma

GYÉMÁNT TÁMOGATÓK:
• Tarr Kft.
• Tolnagro Csoport
• Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.

ARANY TÁMOGATÓK:
• Adval Tech Kft.
• ALISCA BAU Zrt.
• Szerencsejáték Zrt.

Rendező:
Babits Mihály

Kulturális Központ
7100 Szekszárd, Szent I. tér 10.
Tel.: 74/529-610 | Fax: 74/529-615
E-mail: info@szekszardagora.hu
www.szekszardiszuretinapok.hu, 

www.szekszardagora.hu, 
www.facebook.com/ 

BabitsMihalyKulturalisKozpont 
Jegyek vásárolhatók a kulturá-
lis központ jegypénztárában, 
valamint a jegy.hu oldalon. 
Jegypénztári nyitva tartás:  

hétfő – vasárnap 14:00 – 20:00
A MŰSORVÁLTOZÁS

JOGÁT A RENDEZŐSÉG
FENNTARTJA!
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Kupagyőzelemmel hangoltak a Fekete Gólyák
A győztesnek járó serleg 
mellett két különdíjat is ott-
hon tartott a saját rendezésű 
tornáján, az FGKC-kupán az 
NB I/B-s kézilabda bajnokság 
rajtjára készülő Szekszárdi 
Fekete Gólyák KC.

A Horváth Szimonetta és Mé-
száros Melinda edzőpáros által 
dirigált együttes a nagyatádi 
Rinyamenti KC és a PTE-PEAC 
gárdáját is magabiztosan győzte 
le. A torna legjobb kapusának 
Schell Gabriellát választották, 
a legjobb mezőnyjátékos pedig 
Gyenis Patrícia lett.

– Támadásban csináltunk szép 
dolgokat, de védekezésben még 
sokat kell javulnunk a szezonraj-
tig – mondta el Horváth Szimo-
netta. – Többen is jól teljesítettek: 
Fehér Tímea és Gyenis Patrícia 
mellett Tóth Barbara is hatékony 
volt beálló poszton. A fiatalok 
játékával is elégedett vagyok, 
többen is jó benyomást keltettek 
– tette hozzá a vezetőedző.

A szekszárdiak keretében 
több változás is volt a nyáron: 
Weigel Zita abbahagyta a játé-
kot, Tauker Erika tanulmányi, 
míg Kaveczki Edina családi 
okok miatt nem folytatja a Gó-
lyáknál. Utóbbiak kiválásával 
az FGKC két leggólerősebb já-
tékosát veszítette el. Az átlövő 
Farkas Anita (képünkön) két 
szezon után tért vissza Mohács-
ról,  vele együtt 18 fős kerettel 

– közte több ifjúsági és serdülő 
korú fiatallal – csinálták végig 
a felkészülést a szekszárdiak. A 
saját rendezésű torna mellett há-
rom edzőmeccset is játszottak, 
és csak a Kispesttel nem bírtak.

A Fekete Gólyák kedden a 
Magyar Kupa első fordulójában 
a NEKA együttesét fogadják (18 
óra). A bajnokság szeptember 
15-én, Mohácson kezdődik a 
szekszárdiak számára, akik első 

hazai találkozójukat szeptember 
21-én a most legyőzött Nagya-
tád ellen vívják (18 óra).

– Nagy Szilvia sérüléssel baj-
lódik, játéka az idénynyitón 
kérdéses – mondta Horváth 
Szimonetta. – A fiatalok közül 
elsősorban Bíró Fanni nyújtott 
jó teljesítményt, rá irányító és 
átlövő poszton számíthatok. Az 
idén 12 csapatos Nyugati-cso-
portban kiegyenlítettebbek 
lettek az erőviszonyok, ezért 
átalakult együttesünkkel a kö-
zépmezőny elejét célozzuk meg.  
 - fl -
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FGKC-kupa, eredmények: 
Rinyamenti KC–Szekszár-
di FGKC 25–35. Ld: Fehér 
T. 7, Farkas A. 6, Grénus 
és Tóth B. 5-5. Szekszárdi 
FGKC–PTE-PEAC 32–18. 
Ld: Fehér T. 8, Farkas A. és 
Bíró F. 4-4.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03595)

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

(03582)

(03590)

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

szombat: 09:00 – 11:30
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.

Telefon: +36–74/312–234
facebook.com/fuggonyvilag

Trend Minőség
Szakértelem

Legújabb tapéta trendek! 
Elegáns,modern 

formavilág. 
Tapéták gyerekszobába.

Minták ezrei rövid 
szállítási határidővel.

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
szeptember közepétől

19:30 órától 21:00 óráig
Helyszín: Dienes iskola kis tornaterme.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: +36–20/980–77–52 • e-mail: oferi65@gmail.com

http://www.gemenctancsportegyesulet.hu (03580)

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. Az előkelő 17. 
helyet szerezte meg az augusz-
tus utolsó hétvégéjén Fran-
ciaországban megrendezett 
rangos asztalitenisz utánpótlás 
tornán (Eurominichamp's) a 
szekszárdi Kizakisz Nikolaosz, 
Az U11-es korosztály Euró-
pa-bajnokságaként emlegetett 
viadalon rendkívül erős me-
zőny gyűlt össze – kiegészülve 
japán fiatalokkal.

A selejtezőben négy mérkő-
zést sikerrel vívott meg a Yor-
gos SE versenyzője a magyar 
válogatott színeiben. Kizakisz 
a 32-es főtáblán attól a francia 
Flavien-től kapott ki 3:1 arány-
ban, aki később bronzérmes 
lett. A szekszárdi fiatal a foly-
tatásban már nem akadt legyő-
zőre, így végül a 17. helyen zárt.

Nikolaosz a verseny után 
az Európai Asztalitenisz Szö-
vetség meghívására egyhetes 
luxemburgi edzőtáborozáson 
vehetett részt edző édesapjával.

Kosárlabda. Az elmúlt héten 
megérkezett Szekszárdra az 
Atomerő KSC élvonalbeli női 
kosárlabda csapatának ausztrál 
centere. Abby Bishop egy or-
vosi vizsgálat után megkezdte 
a közös munkát társaival. Szer-
dán „befutott” Szekszárdra a 
svéd irányító, Frida Eldebrink 
is, akire először szintén egész-
ségügyi felmérés vár.
Labdarúgás. Zsinórban har-
madik mérkőzésén szerzett 
pontot a Szekszárdi UFC, amely 
az NB III-as labdarúgó bajnok-
ság Közép-csoportjának leg-
utóbbi fordulójában gólnélküli 
döntetlenre végzett az idényt 
három győzelemmel kezdő 
SZEOL otthonában. Az öröm-
be keserűség is vegyült, miután 
Steinbach Máté térdszalag sé-
rülés miatt hosszú időre harc-
képtelenné vált. Kvanduk János 
együtte a Magyar Kupa főtáblá-
jának első körében az NB II-es 
Dorog csapatát kapta. 
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Polgármesteri Hivatal, 
polgármesteri tárgyaló (Béla ki-
rály tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később 
közöljük. Garay J. Általános Is-
kola 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 Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.)

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert 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. Babits Mihály Kul-

turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

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

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Dó-
zsa Gy. u. 4.).

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

AGÓRA MOZI
Szeptember 9., vasárnap

14:30 –  Hotel Transylvania 3. 

– Szörnyen rémes 

vakáció

17:00 –  Mamma mia!  

– Sose hagyjuk abba

19:30 –  Végállomás: Esküvő

Szeptember 10., hétfő

17:00 –  Egy burka, egy nadrág

19:30 –  Végállomás: Esküvő

Szeptember 11., kedd

17:00 –  Egy burka, egy nadrág

19:30 –  Végállomás: Esküvő

Szeptember 12., szerda

17:00 –  Egy burka, egy nadrág
19:30 –  Végállomás: Esküvő
Szeptember 13., csütörtök

14:30 –  Az elrabolt hercegnő
17:00 –  Egy kis szívesség
19:30 –  Az apáca

Szeptember 14., péntek

14:30 –  Az elrabolt hercegnő
17:00 –  Egy kis szívesség
19:30 –  Az apáca
Szeptember 15., szombat

14:30 –  Az elrabolt hercegnő
17:00 –  Egy kis szívesség
19:30 –  Az apáca

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. szeptember 10. (hétfő) 
08:00 – Mozi előtér
Szekszárdi Fotóklub kiállítása 

A 2008-ban alakult Szekszárdi 
Fotóklub a megyeszékhelyen élő 
fotósok közössége. Tagjai azon 
munkálkodnak, hogy Szekszárd 
és környéke természeti és más 
csodáit megörökítsék, és azt az 
itt élők számára bemutassák. 

A kiállítás megtekinthető szep-
tember 29-ig, az intézmény nyit-
va tartási idejében.

2018. szeptember 12. (szerda) 
19:00 – Színházterem
Nostradamus – Világok Vándora

Az ExperiDance tánctársulat 
merész lépésre szánta el magát: 
sok év után újra egy önfeledten 
bolondozós alkotást állít szín-
padra. A Nostradamus – Világok 
vándora igazi örömjáték, amely 
az ExperiDance-repertoár leglát-
ványosabb koreográfiáit csavarja 

meg úgy, hogy a darab egy nagy 
időutazássá válik országokon és 
korokon át.

Jegyár 5.500,- Ft – 5.900,- Ft.

2018. szeptember 15. (szombat) 
11:00 – Színházterem
Kicsi Gesztenye Klub

A Minimax csatornán nagy 
sikerrel futó ismeretterjesztő 
Zenés Mesejáték egy felvonásos 
színpadi show-val, vadonatúj 
dalokkal és látványelemekkel vár 
mindenkit! Ismerd meg Napsu-
garat, Olly-t, Lufipofit és Gesz-
tenyét, akik a 4 őselemet (víz, 
tűz, levegő, föld) szimbolizálva, 
a bájos Lizával, szellemes párbe-
szédekkel és Dobrády Ákos fül-
bemászó dalaival kalauzolják el a 
gyerekeket, hogy átadják nekik a 
mindennapi élethez kapcsolódó 
ismereteket, értékeket. 

Jegyár: 2.490,-  Ft – 3.490,- Ft.

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk a 2018. szep-
tember 11-én, kedden ráhango-
lódás a szüreti bálra 18:00 órakor 
Tóth Éva és Leblanc Győző fer-
geteges nosztalgiaműsora „Hol 
van az a nyár” címmel a Szent 
István Ház udvarán. 
A részvétel ingyenes.

2018. szeptember 14. (péntek) 
•  17:00 Hálaadó szentmisét mutat 

be Fekete Zoltán káplán úr az Új-
városi templomban, megemléke-
zéssel támogatóinkról és az év köz-
ben elhunyt társasköri tagokról.

A szentmise után a Szent István 
Házban pogácsával és borral ven-
dégeljük meg a szentmisén résztve-
vőket és kedves vendégeinket.
2018. szeptember 15. (szombat)
•  13:30 Szüreti felvonulás részt-

vevőiről fénykép- és videofel-
vétel készül a Szent István Ház 
előtt. Ugyanekkor vendégeinket 
kuglóffal kínáljuk. 

•  14:15 Elindul a társaskör szüreti 
felvonulása a Béla király térre, ahol 
felvezetői lesznek a szüreti felvo-
nuláson résztvevő csoportoknak.

•  15:00 Szüreti vadpörkölt és bir-
kapörkölt készítése kezdődik a 
Szent István Ház udvarán, me-
lyet vacsorára krumplival együtt 
kínálunk 800,- Ft-ért.

•  15:00 Megkezdődik a Béla király 
téren a városi szüreti felvonulás, 

mely után a társaskör felvonulói 
a Szent István Házba térnek visz-
sza, közben a városban levőket és 
az újvárosiakat köszöntik.

A szüreti bál programja:
•  19:00 Megnyitó Ács Rezső 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
polgármestere

•  19:30 Népdalkör táncba hívja a 
jelenlévőket és kezdődik a bál.

• 20:00 Vacsora
A bálban a zenét a Jukebox zene-
kar szolgáltatja; a bál ideje alatt 
büfé áll a kedves vendégek ren-
delkezésére; lesz tombolasorsolás, 
melyen a főnyeremény a szüreti 
felvonuláson a városban bemuta-
tott szőlőharang lesz.

Kedves vendégeinket szeretet-
tel várjuk, s mindenkinek jó mu-
latást kívánunk!

Asztalt foglalni lehet Gadácsi-
né Steiner Juliannánál (30/59–
94–391).

Érdeklődni lehet Gyurkovics 
Jánosnál (30/99–48–754).

Belépő: 800,- forint.
A társaskör vezetősége a változtatás jogát fenntartja.

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

Pályázható lakások:
Kizárólag Nyugdíjasok számára

7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz. – Idősek Garzonháza
2 db 23 m2 szociális garzonlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
7100 Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. – Ifjúsági Ház

1 db 15 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”

1 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2018. szeptember 14. (péntek) 12:00 óra

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

HASZNÁLTRUHA
A Tolna Megyei Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST tart.
Helye: 7100 Szekszárd,  Dózsa György u. 1.

Ideje: 2018. szeptember 10. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig 
2018. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat és minden rászorulót!

Díszbemutató szeptember 13-án
Az utolsó simításokat végzik 
az „Életem a tánc, szerelmem a 
Bartina” című dokumentumfil-
men, melynek díszbemutató-
ját jövő hét csütörtökön tart-
ják a Babits Mihály Kulturális 
Központ Színháztermében.

Kindl Gábor producer por-
tálunknak elmondta, 
a dokumentumfilm-
ben hatvanan – közöttük 
például az első tánccsoport 
tagjai közül többen – szólal-
nak meg, az alkotásban 
összesen több száz szerep-
lő, archív, illetve új  felvételek 
és rengeteg táncbetét lesz látható. 
Hozzátette, összesen mintegy 
ezer percnyi anyagot vettek fel. 
Az első forgatást tavaly decem-
berben, a Bartina Karácsonyváró 
Nagyműsorán tartották. A film 
90 perces lesz.

A film a kezdetektől egészen 
a jelenkorig mutatja be az 52 

éve indult és azóta nemzetközi 
hírűvé lett egyesület történetét 
és tevékenységét, melyben a 
hagyományápolással párhu-
zamosan nagy szerepet kap az 
utánpótlás biztosítása is. A do-
kumentumfilm az egyesület két 
kulcsfigurája, illetve nagy rész-
ben az ő elbeszéléseik köré 

épül. Egyikük az ala-
pító Szabadi Mihály, 

Bessenyei- és Csokonai 
díjas koreográfus, a 

másik pedig Matókné 
Kapási Julianna, az 

egyesület művészeti 
vezetője.

A dokumentumfilm díszbe-
mutatóját szeptember 13-án, 
19:00 órától tartják a Babits Mi-
hály Kulturális Központ Szín-
háztermében. Ezt követően még 
kétszer, szeptember 19-én és 21-
én vetítik a filmet ugyanitt. Je-
gyek a Babits kulturális központ 
pénztárában válthatók.  S. V.
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Elgondolkodtál-e már arról mi történik veled, ha földi pályád végére érsz és átlépsz a negyedik dimenzióba? 
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 4., minden vasárnap 17:00 óra. Látogasson el közénk, vagy hallgassa élőben az interneten!

Jézus Él Alapítvány Telefon: +36–30/197–89–77, www.ksze-szekszard.hu    A részvétel ingyenes!
Kérjük, támogassa adójával alapítványunk munkáját! Adószám: 18000720–1–17

(03599)

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (03587)

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!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03589)

KŐ
L O H N E R
G Á B O R

GRÁNIT
MÁRVÁNY
MÉSZKŐ
MŰHELY:
7100 Szekszárd,
Remete u. 1.
Tel.: 74/411–759,
+36–30/937–9225

BEMUTATÓPARK:
7100 Szekszárd,
Rózsamáj u. 1. 
(Újvárosi temető mellett)

• Sírkőkészítés
• Konyha-fürdőszoba munkalapok
• Épületkő: párkányok, lépcsők, lábazatok

www.ko-farago.hu
lohnerg@gmail.com

Kőfaragó műhelyembe fizikai 
munkára munkatársat keresek. 

Kőfaragó, burkoló, kőműves
szakemberek előnyben.

(03600)


