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Parkoló épül
A Kadarka lakótelepen talál-
ható várakozó helyek számá-
nak gyarapításával folytató-
dik a parkoló építési program 
Szekszárdon. A városban az 
elmúlt két évben több mint 
száz új parkolóhelyet alakí-
tott ki az önkormányzat.
 → 2. oldal

Új csapat
Jelentős változások történ-
tek a nyáron az Agenta Gir-
ls Szekszárd FC élvonalbeli 
női futsal együttes játékos-
keretében. Micskó Márk ve-
zetőedző és stábja új csapatot 
épít, amely képes lehet „va-
lami nagyot, maradandót al-
kotni”.
 → 13. oldal

FOTÓ: KISS ALBERT

→ 9–10. oldal
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Nyárbúcsúztató: újra élettel telt meg a Kápolna tér
Ismét élettel telt meg vasár-
nap a Kápolna tér, ahol im-
már 4. alkalommal tartottak 
nyárbúcsúztatót és búcsút 
a Szekszárdi Fősővárosi Kör 
szervezésében.

Az időjárás az idén is kegyeibe 
fogadta a rendezvényt, melyen 
baráti társaságok, családok 
tagjai, régi ismerősök találkoz-
tak és beszélgettek a szikrázó 
napsütésben, megfeledkezve a 
hétköznapok fáradalmairól. A 
völgyben vidáman hancúrozó 
gyermekek hangját, no meg a 
bográcsokból felszálló illatokat 
vitt a szél.

A téren egymás mellett sora-
kozó árusok többsége – ahogy 
az már lenni szokott – helyi ter-
mékeket kínált: mézeskalácsot, 
gyertyát, termelői mézet, fonott 
kosarakat és kerámiákat. Egy 
igazi szekszárdi rendezvényhez 
méltón természetesen kiváló 
borokat is kóstolhattak a vendé-
gek, akik öt pincészet boraiból 
választhattak.

A résztvevők változatos szín-
padi programokat tekinthettek 
meg, főként helyi csoportok, 
előadóművészek mutatkoztak 
be. A gyermekek körében idén 
is nagy sikert aratott Vizdár 

Csaba kistraktora, melynek 
utánfutóján megállás nélkül 
vitte körbe a kisebbeket.

Szollár Zoltán, a Szekszárdi 
Fősővárosi Kör elnöke elmond-
ta: a nyárbúcsúztatón Magyar-
kesziről, Nagydorogról és Zom-
báról is fogadtak vendégeket, de 
Budapestről, Győrből és Veszp-
rémből is érkeztek résztvevők. 
A rendezvényen több szekszár-
di civil egyesület is képviseltette 
magát, a házigazda Szekszárdi 
Fősővárosi Kör hatalmas bográ-
csában például 60 főnek készült 
vegyes pörkölt.

A kör elnöke kiemelte, a gyer-
mekeket még inkább a közép-
pontba helyezve állították össze 
az idei programot. Azt már mi 

tesszük hozzá, hogy a tánccso-
portok fellépését, vagy éppen a 
kungfu bemutatót nagy érdek-
lődés kísérte mind a szülők, 
mind a gyermekek részéről.

A nyárbúcsúztató céljáról 
úgy fogalmazott, hogy a ha-
gyományőrzés mellett – mely a 
rendezvény szerves része – le-
hetőséget szeretnének kínálni 
találkozásra és beszélgetésre 
az ismerősöknek, barátoknak, 
szomszédoknak, illetve az el-
származottaknak, valamint a 
városrészbe nemrég beköltö-
zötteknek.

Szollár Zoltán arról is szólt, 
hogy  a rendezvény széleskörű 
összefogással valósult meg. A 
szervezésben és lebonyolításban 

több mint százan vettek részt, 
emellett helyi cégek, társaságok 
is segítettek, például a színpad 
biztosításával, vagy annak hely-
színre történő szállításával.

A rendezvényen fellépett a 
Zombai Férfi Kar, bemutatót 
tartott a PTE IGY Gyakorlóis-
kola Táncművészeti Tagozata, 
a Mozduljunk Együtt Szekszár-
dért Egyesület (Fashion Dance), 
a Mozgás Művészeti Stúdió, il-
letve az Iberican Tánc Egyesü-
let, kungfu bemutatót tartott a 
Leung Ting Wing Tsun Kung Fu 
– Szekszárd. Közreműködött to-
vábbá Pecze Zsófi (ének) és Pe-
cze István (harmonika), illetve 
Kovács Gergő (ének). 

  S. V.
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Fejlesztés: parkoló és járda is épül Újvárosban
A Kadarka lakótelepen talál-
ható várakozó helyek számá-
nak gyarapításával folytató-
dik a parkoló építési program 
Szekszárdon. A városban az 
elmúlt két évben több mint 
száz új parkolóhelyet alakí-
tott ki az önkormányzat a 
parkolási nehézségek enyhí-
tése érdekében.

Új parkolóhelyeket alakít ki az 
önkormányzat a Kadarka la-
kótelepen, törlesztve ezzel régi 
adósságát – tudatta Ács Rezső 
szerda délelőtt a helyszínen tar-
tott sajtótájékoztatón. Mint azt 
a polgármester részletezte, 670 
négyzetméter területen 28 par-
kolóhelyet hoznak létre, mellyel 
megduplázzák a jelenlegi par-
kolóhelyek számát. Hozzátette, 
a díszburkolatú parkolóhelyek 
kialakítása nyomán a környezet 
is rendezettebbé válik. Emellett 
– a fejlesztés részeként – 70 mé-
ter hosszan járda létesül, ezzel 
segítve a parkolóhelyek kényel-
mes megközelítését.

A 20 millió forint értékű 
beruházás a Jövőnk Térsége 
Területfejlesztési Alapítvány 
(JETA) támogatásával és az 
önkormányzat saját költség-
vetése terhére, a lakótelepen 

élő 200 család örömére valósul 
meg. A JETA pályázata a költ-
ségek 70 százalékát fedezi, míg 
a fennmaradó 30 százalékot az 
önkormányzat biztosítja – tájé-
koztatott Ács Rezső.

A polgármester ugyancsak 
tudatta, ahogy a Kadarka lakó-
telepen befejeződik a munka – 
az új parkolók átadása október 
közepén várható –, nekilátnak 
a Rákóczi utca keleti oldalán 
található járda felújításának is.

A városvezető arról is szólt, 
hogy – választási ígéretükhöz hí-
ven – szeretnék tovább gyarapíta-
ni a parkolóhelyek számát Szek-
szárdon. A tervek szerint ebben a 
választókerületben a Zöldkert ut-
cai parkolóhelyek számát bővítik 
legközelebb. A környéken lakók 
közül több százan írták alá azt a 
dokumentumot, melyen a parko-
lók számának bővítését kérik, ám 
a munkát egy ott lakó ellenállása 
akadályozza...

Ács Rezső megemlítette, ko-
moly gond a városban, hogy 
néhány autós szabálytalanul, 
akár két helyet is elfoglalva 
parkol. Hozzáfűzte, ezek az 
autósok a jövőben szankcióra 
számíthatnak.

A polgármester emlékezte-
tett, az elmúlt két évben mint-
egy száz új parkolóhelyet ala-
kítottak ki városszerte. Parkoló 
jött létre az Arany János utcai 
tömbbelsőben, az Ybl Miklós, 
a Semmelweis és a Létay Meny-
hért utcában is.

Gyurkovics János, a válasz-
tókerület képviselője – meg-
köszönve a fejlesztést – tudat-
ta, a Kadarka lakótelepen élők 
régi kérése válik valóra az új 
parkolóhelyek létrehozásával. 
Hozzáfűzte, bízik benne, hogy 
hamarosan a Zöldkert utcában 
is megvalósulhat a parkolók 
számának bővítése.

Kőműves Krisztián, a kivite-
lező KÉSZ Kft. ügyvezető-he-
lyettese elmondta, a Kadarka 
lakótelepen létesülő parkolóhe-
lyek – köszönhetően a 35 cen-
timéter mély ágyazatnak és az 
arra kerülő 10 centiméteres kő-
rétegnek – a tartósság jegyében 
készülnek. 

  S. V.

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 16. (vasárnap) – Edit, Ditta, Ludmilla
Edit: germán eredetű; jelentése: öröklött birtok, örökség, birtok, vagyon + 
harc; gazdag + harc.
Ditta: az Edit és Judit önállósult becézője.
Ludmilla: szláv eredetű; jelentése: a nép körében kedvelt, közkedvelt, népszerű.

Szeptember 17. (hétfő) – Zsófia, Hildegárd
Zsófia: görög eredetű; jelentése: bölcsesség.

Hildegárd: germán eredetű; jelentése: harc + védett hely, védelem.

Szeptember 18. (kedd) – Diána
Diána: római eredetű; jelentése: ragyogó.

Szeptember 19. (szerda) – Vilhelmina, Dorián
Vilhelmina: latin-német eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.

Dorián: angol eredetű; jelentése: dór férfi.

Szeptember 20. (csütörtök) – Friderika
Friderika: német eredetű; jelentése: béke + hatalom.

Szeptember 21. (péntek) – Máté, Mirella
Máté: héber eredetű; jelentése: Jahve ajándéka.
Mirella: olasz eredetű; jelentése: formás, tiszta.

Szeptember 22. (szombat) – Móric
Móric: latin eredetű; jelentése: mór, szerecsen.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 16.
(vasárnap)

Szeptember 17.
(hétfő)

Szeptember 18.
(kedd)

Szeptember 19.
(szerda)

Szeptember 20.
(csütörtök)

Szeptember 21.
(péntek)

Szeptember 22.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős 
max. 25o , min. 15o

gyengén felhős
max. 27o , min. 13o

közepesen felhős
max. 29o , min. 14o

gyengén felhős
max. 30o , min. 15o

közepesen felhős
max. 29o , min. 16o

zápor
max. 28o , min. 14o

zápor
max. 28o , min. 14o

Ipari park: új raktárcsarnokot épített az Austrotherm Kft.
Háromszázmillió forintos rá-
fordítással új raktárcsarnokot 
épített a hőszigetelő anyago-
kat gyártó Austrotherm Kft. 
Szekszárdon.

Bozsaky János ügyvezető igaz-
gató tájékoztatása szerint a 2000 
négyzetméteres készáruraktárt 
a cég saját forrásból valósítot-
ta meg. A csarnokban épületek 
homlokzatára gyártott szigete-
lőanyagot tárolnak és mozgat-
nak, a kibővített árukiadó tér a 
kamionok zavartalan kiszolgá-
lását teszi lehetővé.

Az Austrotherm új, szek-
szárdi raktárcsarnokát Bozsaky 
János, az Austrotherm ügy-

vezető igazgatója, Ács Rezső, 
Szekszárd város polgármestere 
és Horváth István, a térség or-
szággyűlési képviselője avatta 
fel, a cégcsoport tulajdono-
sa, Peter Schmid jelenlétében 

(képünkön) szeptember 4-én. 
Bozsaky János köszönetet mon-
dott a szekszárdi városvezetés-
nek és szekszárdi munkatársai-
nak a telephelyfejlesztés során 
nyújtott segítségért.

Az Austrotherm Magyar-
országon 1991-ben, Győrben 
kezdte meg az expandált po-
lisztirolhab (EPS) hőszigetelő 
anyagok gyártását. A vállalat 
győri központja mellett gyön-
gyösi és szekszárdi gyárakból 
látja el országszerte partnereit. 
A szekszárdi telephelyen, ame-
lyet 2008-ban másfél milliárd 
forintos beruházással, 25 ezer 
négyzetméteres telken hoztak 
létre, jelenleg 17-en dolgoznak.

A piacvezető vállalat 2017-
ben 8,7 milliárd forint nettó 
árbevételt és 1,14 milliárd forint 
adózott eredményt ért el. A cég 
túlnyomórészt hazai piacon ér-
tékesíti termékeit.  Forrás: MTI
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Az elszigetelődés gátja zord világunkban a Remete kápolna
„Őseink nyomdokán járunk, 
ha a Remete kápolnához 
érünk. Ez azon pontja a Szek-
szárdnak, ahol dobog a város 
szíve. Jobban, mint bármely 
más rendezvényen” – nyo-
matékosította Bíró László 
püspök szeptember 9-én 
délelőtt, a megyeszékhely 
több száz évre visszatekintő 
búcsújáró helyén, mennyire 
központi helyet foglal el a 
helyiek szívében ez a terület.

Mint arra a már a XI. századtól 
számon tartott ünnepünkön, 
Szűz Mária születésének emlék-
napja alkalmával emlékeztetett: 
temérdek ember vigasztalódott, 
keresett megnyugvást a kápol-
na Mária kegyszobránál. Így tett 
például egy, az első világhábo-
rúból visszatért szekszárdi, aki 
miután hazaérkezett a frontról, 
első útja ide vezetett.

„Ha a gyermek nagy, édes-
anyját különös tisztelet illeti 

meg” – fogalmazott Jézus és 
Mária kapcsolódásában a püs-
pök. Mint jelezte, Máriában 
Isten gyengédségét ünnepel-
jük - léte „történelmet formáló 
lét”. A vallásüldöző korszakokra 
utalva elmondta: sokszor prog-
nosztizálták Isten halálát. A ra-
cionalizmussal el akarták űzni 
a fejekből Istent. Ez csak koz-
mikus űrt hagyott maga után, 
amelyet generációja – vagyis 

az ötvenes-hatvanas éveikben 
járók – még sajnos hordoznak 
magukban. „Ez a mi öröksé-
günk” – tette hozzá, majd hang-
súlyozta: Isten nem halt meg.

A hitre szükség van: arra a hit-
re, amelyet Mária birtokolt. Ki-
emelte, a Szűzanya az az ember-
társunk, aki néhány rongyból és 
egy istállóból képes volt otthont 
varázsolni. „Így tettek az idősebb 
generációk is, akik, amikor ösz-

szekerültek, csupán egy tányér 
volt a birtokukban, ám az is elég 
volt a közös élet elindításához – 
fogalmazott a püspök.”

Rendkívül fontos, hogy fi-
gyeljünk egymásra, hogy kö-
tődjünk, ragaszkodjunk egy-
máshoz. Kell, hogy fogjuk 
egymás kezét, így elkerüljük 
az individualizmus, a hiteha-
gyás világát: azt, hogy az ember 
egyre inkább önmagára figyelve 
elszigetelődjön. ,,Próbáljuk szá-
mon tartani egymást!" – figyel-
meztetett Bíró László. A püspök 
Szűz Mária példájával élt, hisz 
ő is sietve ment az idősekhez, 
a segítségre szorulókhoz. „Ez a 
mai világunkban már nem di-
vat” – fejezte ki csalódottságát.

Remény azonban akad, mi-
után – ha még oly lassan is, 
szemmel alig látható módon, 
de – tapasztalható változás az 
új generációk értékekhez való 
hozzáállásában – magyarázta. 
 Gy. L.

Szeptember 1-én megkezdte működését a

PUSKÁS ÜGYVÉDI IRODA

Az iroda várja ügyfeleit:
hétfőtől péntekig 08:30 – 16:00 óráig.

Cím:        7100 Szekszárd,
        Augusz I. u. 9–11.

Telefon: +36–74/676–529
Mobil:   +36–70/436–3588
E-mail:  imre.puskas@drpuskas.hu

dr. Puskás Imre
ügyvéd

(03621)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Szeptember 17-től szeptember 21-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03610)

MENÜ Szeptember 
17.

Szeptember 
18.

Szeptember 
19.

Szeptember 
20.

Szeptember
21.

„A”
1050 Ft

Kertészleves Tojásleves Csontleves Hamis 
halászlé Karalábéleves

Bolognai 
spagetti,

sajt

Tejfölös
zöldbab-
főzelék, 

házi vagdalt

Lecsós 
csirkemáj,

főtt burgonya

Túrós csusza 
tepertő

(porcukor)

Sült 
csirkecomb 

rizibizi
savanyúság

„B”
1050 Ft

Kertészleves Tojásleves Csontleves Hamis 
halászlé Karalábéleves

Csülökpörkölt,
sós burgonya, 

savanyúság

Fűszeres-sült 
csirkeszány, 
majonézes

kukoricasaláta

Rántott 
csirkemell, 

1/2 rizs, 
1/2 friss saláta

Mézes-
mustáros 

csirkecombfilé, 
petrezselymes 

burgonya

Pusztapörkölt, 
savanyúság

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott
csirkemell,

hasábburgonya,
friss saláta

Rántott
csirkemell,

hasábburgonya,
friss saláta

Rántott
csirkemell,

hasábburgonya,
friss saláta

Rántott
csirkemell,

hasábburgonya,
friss saláta

Rántott
csirkemell,

hasábburgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Mozzarellás 
csirkesaláta,

zöld pestoval

Mozzarellás 
csirkesaláta,

zöld pestoval

Mozzarellás 
csirkesaláta,

zöld pestoval

Mozzarellás 
csirkesaláta,

zöld pestoval

Mozzarellás 
csirkesaláta,

zöld pestoval

Láncfűrész 135
• Lökettérfogat 40,9 cm³
• Teljesítmény 1.5 kW

72.900,- Ft

Láncfűrész 120
• Lökettérfogat 38 cm³
• Teljesítmény 1,4 kW

49.900,- Ft

SÖVÉNYVÁGÓ 122HD60
• 21,7 cm³
• 0,6 kW
• 60 cm kés hosszúság

99.900,- Ft

Láncfűrész 236
• Lökettérfogat 38,2 cm³
• Teljesítmény 1.5 kW

54.900,- Ft

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

ŐSZI AKCIÓS AJÁNLAT 2018. 
Cetelem áruhitel lehetőség, egyes gépeknél 0% THM

Akciós ajánlatunk szeptember 4-től október 31-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. • Telefon: +36–74/510–026 • Mobil: +36–30/694-25-05

135R Fűkasza
• X-Torq® motor 
• 34,6 cm³
• 1,4 kW
•  damilfej 

+ vágókés 
+ heveder

134.590,- Ft

SZÁRAZ/NEDVES PORSZÍVÓK 
WDC 220 
• 20 literes tartály
• 1000 W 
•  mosható PET szűrő és gyűjtőzsák 

54.900,- Ft 

(03626)

ÚJ
LOMBFÚVÓ ÉS -SZÍVÓ 
125BVX
• 28 cm³
• 0,8 kW

• 13 m³/min
• 86 m/s

109.900,- Ft

LOMBFÚVÓ 530BT 
•  X-Torq® 

motor 
• 29,5 cm³ 

• 0,95 kW
• 12,2 m³/min
• 64,82 m/s

149.900,- Ft

ÚJ

Erős színvilág
Makó András festőművész szü-
reti hangulatú festményeiből és 
csendéleteiből nyílt kiállítás a 
Vármegyeháza folyosógalériá-
ján, a Szekszárdi Szüreti Napon 
„nulladik” napján.

„Már gyermekkorában sokat 
rajzolt, főleg madarakat...” – 
hangzott el a művész rövid élet-
rajza a kiállítás megnyitóján.

A festő Szatmárnémetiben vé-
gezte a művészeti középiskolát, 
majd Kolozsváron folytatta tanul-
mányait a Képzőművészeti Főis-
kolán. A valóság megragadása 
foglalkoztatta, és olyan irányban 
indult, amely a gondolatai kife-
jezésére nyújt lehetőséget. Közel 
áll hozzá a realizmus, a szürrea-
lizmus és a szimbolizmus. Képeit 
erőteljes színvilág jellemzi.

Makó András szekszárdi kiál-
lítását Adorjáni Endre szobrász-
művész nyitotta meg. A képek 
között látható Mészáros Pál és 
Heimann Zoltán borászok port-
réja is. A tárlatot a Szekszárdi 
Szüreti Napok ideje alatt, szep-
tember 16-ig tekinthetik meg az 
érdeklődők.  - mwj -

Már a nyitónapon benépesült a Borudvar 
A „Szeretet Lángja” program-
mal, a Borudvar megnyitásá-
val és Tóth Gabi koncertjével 
indult csütörtökön a Szek-
szárdi Szüreti Napok idei ren-
dezvénysorozata.

„Ez a nap elsősorban a szekszár-
diaknak, a szekszárdiakról szól” 
– fogalmazott köszöntőjében Ács 
Rezső polgármester. S valóban, 
a csütörtök délután és este sok 
ismerős arcot fedezhettünk fel a 
Szekszárdi Szüreti Napok helyszí-
nein. A Béla király tér napszálltá-
ra benépesült: sokan keresték fel 
a Borudvart, ahol 36 pincészet 
kínálta a kiváló borokat, vagy az 
Ízek Utcáját, ahol öt szekszárdi 
vendéglátóhely standján szüreti 
és különleges ételeket egyaránt 
kóstolhattak az éhes fesztiválozók.

A Béla király téri színpadon 
a „Szeretet Lángja” rendezvényt 
követően az Alisca Brass Band 
muzsikált, este pedig Tóth Gabi 
adott koncertet. A Vármegyehá-
za udvarán magyar nóta szólt, a 
kulturális központban pedig a 
Bartina dokumentumfilm dísz-
bemutatóját tartották.

Az idei Szekszárdi Szüreti Na-
pokon 65 program, közte 40 szín-
padi produkció látható és hallható. 
A Szent István téri és a Béla király 
téri színpadokon olyan előadók 
lépnek fel, mint Péterfy Bori & 
Love Band, Szabó Balázs Bandá-

ja, a Magashegyi Underground, 
a Halott Pénz, az Irie Maffia, az 
EDDA Művek és Balázs Fecó.

Lángolt a szeretet
Szekszárd polgármestere, Ács 

Rezső a látássérült Bálványossy 
Zoltánnal közösen gyújtotta 
meg az idei „Szeretet Lángja” 
gyertyáját a Szekszárdi Szüre-
ti Napok hagyományos nyitó 
programján.

A fogyatékkal élők városi ren-
dezvénye 2006 óta várja a sorstár-
sakat és az egészséges embereket 
egyaránt. Az egyedi színezetű, 
hiánypótló programmal egyúttal 
felhívják a figyelmet magukra: ők 
is léteznek és a tévhittel szemben 
– egészséges társaikhoz hason-
lóan – sok mindenre képesek, 
értéket csempészhetnek min-
dennapjainkba. A műsorban a 

segítséggel élők léptek színpadra, 
és népszerű popslágerektől örök-
becsű költeményekig ki-ki meg-
mutathatta tehetségét – és bátran 
élt is a pár perces lehetőséggel.

Köszöntőjében Ács Rezső 
polgármester azt kívánta a meg-
jelenteknek, hogy minél több él-
ményt vigyenek haza a szüreti 
napok első délutánjáról. A város 
első embere reményét fejezte 
ki, hogy jövőre is közösen örül-
hetnek majd egymásnak azok, 
akikről a Szeretet Lángja szól. 

A programot idén immár hato-
dik alkalommal szervezte a Vakok 
és Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete. Németh Judit, a ren-
dezvény műsorközlője szerint egy 
olyan program, mint a „Szeretet 
Lángja” az elfogadást, a toleranci-
át, a teljes életet élők fogyatékosok-
kal való kapcsolatát erősít.  Gy. L.
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A város karaként szeretne erősödni a PTE KPVK
A képzési kínálat bővítésé-
vel, infrastrukturális fejlesz-
tések végrehajtásával sze-
retne fejlődni a PTE KPVK, 
mely továbbra is önálló 
szekszárdi karként működik, 
miközben még szorosabbra 
fonnák kapcsolatukat az ön-
kormányzattal – hangzott el 
a közelmúltban megtartott 
sajtótájékoztatón.

Szekszárd jövője szempontjá-
ból lényeges, hogy az egyetem 
a város szerves részét képezze. 
Az együttműködési lehetőségek 
megtalálása – és hogy ennek 
mentén biztosítani lehessen a 
kar, valamint Szekszárd jövőjét – 
a város és az egyetemi kar közös 
érdeke – mondta dr. Haag Éva a 
sajtótájékoztatón. Szekszárd al-
polgármestere hozzátette, bízik 
abban, hogy a PTE KPVK bővülő 
képzéseinek köre egyre nagyobb 
lehetőségeket kínál a fiataloknak. 
Ennek érdekében a város vezetése 
szorosabbra szeretné fűzni kap-
csolatát az egyetemi karral.

A Pécsi Tudományegyetem 
szándéka, hogy megtartsa, fejlesz-
sze és integrálja szekszárdi karát 
– tudatta prof. dr. Gábriel Róbert. 
A PTE rektorhelyettese hangsú-
lyozta, kitartanak amellett, hogy 
a PTE KPVK önálló egyetemi 
karként működjön tovább.

A szekszárdi kar úgy kíván 
fejlődni, hogy a város, a megye 
és a régió meghatározó elemévé 
kíván válni. A kar az elkövetke-
ző években újabb képzési, beru-
házási fejlesztések eredménye-
ként, a város karaként szeretne 
erősödni – fogalmazott prof. dr. 
Szécsi Gábor. 

A PTE KPVK dékánja el-
mondta: a tervezett fejlődés fő 
elemei: a képzési kínálat bővíté-
se, új oktatási és képzési prog-
ramok indítása, a nemzetközi 
kapcsolatok erősítése. A város 
és a kar együttműködése töb-
bek között a felnőttképzés te-
rületére, illetve olyan oktatási, 
képzési programokra koncent-
rál, melyekre nagy szükség van 
helyben és a régióban. Emellett 
a tehetséggondozás, a peda-

gógus továbbképzés területén 
rajzolódtak ki együttműködési 
pontok.

Mint azt prof. dr. Szécsi Gábor 
részletezte, együttműködve a vá-
rossal és a megyével egy olyan vi-
dékfejlesztési központot hoznak 
létre, mely erősítheti az egyetem 
jelenlétét az itteni gazdálkodók 
képzésében, a tanácsadási fo-
lyamatokban, pályázati prog-
ramok bevezetésében. Emellett 
olyan pedagógus továbbképző, 
gyermekkultúra központot is 
létre szeretnének hozni, ami a 
városban és a térségben zajló 
tehetséggondozási munkát és 
az ezzel kapcsolatos pedagógiai 
tevékenységet erősítheti.

A dékán elmondta továbbá, 
hogy új mesterképzéseket kí-
vánnak bevezetni a kultúratu-

domány, a pedagógusképzés 
és a vidékfejlesztés területén. 
Ezen túlmenően komoly in-
formatikai, oktatástechnikai 
felújítási programot szeretné-
nek végrehajtani és a kollégium 
felújítását is folytatni kívánják. 
Megjegyezte: a szőlész-borász 
képzéssel kapcsolatos laborató-
riumi beruházás befejeződött.

Az atomerőmű bővítése kap-
csán elmondta, dr. Horváth 
Béla, a kar előző dékánja ve-
zetésével munkacsoport jött 
létre. Ennek eredményeként 
sikerült megfogalmazni azokat 
a pontokat – ilyen az oktatás, a 
felnőttképzés területe, valamint 
az ide érkező munkavállalók 
igényeivel foglalkozó kutatás –, 
melyeken a kar kapcsolódhat a 
bővítéshez. Az emberi erőfor-
rást, illetve a gazdálkodást és a 
menedzsmentet erősítő csoma-
got kívánnak megvalósítani. 

Prof. dr. Szécsi Gábor el-
mondta, a fejlesztésekhez 
szükséges források részben 
rendelkezésre állnak, de a Mo-
dern Városok Programtól és az 
Európai Uniótól is remélnek tá-
mogatást. A fejlesztésektől azt 
remélik, hogy a jelenleg mint-
egy 700 fős hallgatói létszám 
néhány éven belül akár 30-40 
százalékkal gyarapodik. 

  S. V.

„Operát az Operából!” – különleges előadássorozat Szekszárdon
A Magyar Állami Operaház az 
ország legnagyobb nemzeti kul-
turális intézményeként küldeté-
sének tartja, hogy minél több ma-
gyarlakta településre eljusson az a 
műfaj, amelyet képvisel. Ennek je-
gyében született meg a 2018/19-es 
évadban az „Operát az Operából!” 
című turné. Az Opera társulata tíz 
megyeszékhelyen – közte Szek-
szárdon is – négy alkalommal 
fordul meg: balett- és operagála, 
szimfonikus est, valamint Puccini 
Tosca avagy Bohémélet című ope-
rájának koncertszerű változatával.

Az „Operát az Operából!” tur-
né előadásainak a Babits Mihály 

Kulturális Központ ad otthont. 
A szeptember 22-i nyitányon 
egy „Szimfonikus est” részesei 
lehetnek az érdeklődők. A szim-
fonikus hangverseny során az 
érdeklődők megismerkedhetnek 
hazánk legrégebbi, folyamatosan 
működő zenei együttesével, a 
Magyar Állami Operaház Ze-
nekarával. Műsoron egy Rossini 
opera nyitány, egy szólóhang-
szeres verseny és egy szimfónia. 
Karmester: Medveczky Ádám.

A turné második „felvonása-
ként”, október 20-án egy balett 
estre válthatnak jegyet (bérletet) 
a kultúrakedvelők. A Magyar 

Nemzeti Balett klasszikus és mo-
dern repertoárjának kiemelkedő 
darabjait viszi el országjárása so-
rán a vidéki helyszínekre. Hans 
van Manen három modern da-
rabja mellett négy nagy klasszi-
kus balett, A hattyúk tava, a Don 
Quijote, a Spartacus és A kalóz 
legjavát egy-egy nagyszabású pas 
de deux-be, illetve pas de trois-ba 
sűrítve láthatja a táncművészet 
iránt érdeklődő közönség.

Az Opera társulata decem-
ber 17-én a Tosca koncertszerű 
operaelőadásával várja a műfaj 
szerelmeseit. Puccini egyik leg-
megrázóbb operája szerelem-

ről, hatalomról, erőszakról és 
az emberi természet határairól 
szól. Közreműködik a Magyar 
Állami Operaház Zenekara, 
Énekkara és Gyermekkara.

Az „Operát az Operából!” tur-
né Szekszárdon február 6-án egy 
Puccini gálával zárul. A „Puccini 
Itáliája” címet viselő est váloga-
tás a Puccini-évad bemutató- és 
repertoár előadásaiból. Karmes-
ter: Szennai Kálmán.

Az előadásokra jegyek és 
bérletek kaphatók a jegypénz-
tárban. Jegyárak: 1.500,- Ft – 
2.500,- Ft, bérletárak: 4.800,- Ft 
– 8.000,- Ft.

Népi iparművészeti remekekből nyílt tárlat
A Magyar Művészeti Akadé-
mia és a Műcsarnok együtt-
működésének köszönhetően 
idén tavasszal Kéz-Mű-Remek 
címmel népművészeti tárlat 
nyílt Budapesten. A rezentatív 
kiállítótérben többek közt a 
Népművészet Mestere és Ifjú 
Mestere címmel rendelkező 
művészek munkáit állították ki.

 
A tárlaton a Tolna Megyei Nép-
művészeti Egyesület több tag-
jának alkotása is helyet kapott: 
ezekből nyílt kiállítás „Bőség 
kosara” címmel szeptember 11-
én, a Babits Mihály Kulturális 
Központ Bakta galériájában.

– A tárlat méltó „felütése” 
ennek a csodálatos hétvégének 
– mondta a Szekszárdi Szüreti 
Napokra utalva Zsikó Zoltán. 
A kulturális központ igazgató-
ja aláhúzta, a helyi kulturális 
és közművelődési élet – benne 
a népművészeti egyesület – is 
jócskán hozzájárult az immár 
országos hírű fesztivál sikeréhez.

Nyéki-Zeke Lajosné Dömö-
tör Ida néni, a Sárköz egyik ne-
ves tanítójának szavait idézte, 
amikor a térségben élők kap-
csán arról beszélt: „bennünket 
a Jóisten rendelt ide Sárközbe. 
Nekünk adta a szivárvány min-
den színét, a rét minden virá-
gát.” Zsikó Zoltán emlékeztetett: 
az egyesület és a kulturális in-
tézmény kapcsolata egészen az 
utóbbi létrejöttéig nyúlik vissza, 
s remélhetőleg még sokáig tart.

Szabó Zoltán, a Hagyomá-
nyok Háza Magyar Népi Ipar-
művészeti Múzeumának fő-
muzeológusa a műcsarnokbeli 
tárlatáról elmondta: négy hónap 
alatt 29 ezer látogatót fogadtak. 
A 2500 négyzetméternyi kiállító 
tér és a „gigantikus” anyag ko-
moly kihívás elé állította a Ha-
gyományok Háza és a Népmű-
vészeti Egyesületek Szövetsége 
munkatársait. A tárlatban Zalá-
tól a Sárközön át Miskolcig kita-

pintható volt a Kárpát-meden-
ce hagyományainak lenyűgöző 
sokfélesége. Az anyagról hang-
súlyozta: kortárs, amelyben – a 
kor tárgyait szemlélve – a ’70-es 
évek népművészet felé fordulá-
sa igazi pezsgésről tanúskodik. 
A „népi iparművész” fogalmat 
Kresz Mária néprajzkutató al-
kotta meg Ortutay Gyula egy-
kori kultuszminiszter kezde-
ményezésére. Lényege, hogy a 
művész egyedi jellegű, kiemel-
kedő művészi értékű – népi 
iparművészeti – alkotást hoz 
létre, továbbfejlesztve a magyar 
népművészet hagyományait.

Szabó Zoltán főmuzeológus 
kiemelte a Tolna megyei művé-
szek aktivitását, külön megem-
lékezve a teveli Tatai Ernő tam-
burakészítő mesterről. Utóbbi 
munkáját is láthatja Szekszár-
don az érdeklődő közönség a 
számtalan szőttes, ünnepi öltö-
zék és kerámiaedény mellett – 
egészen október 18-ig. 

 Gy. L.

„Nem hiszem el, hogy létezik tökéletes szülő”
Hajdan a többgenerációs 
családok jóval működőké-
pesebbnek bizonyultak a 
maiaknál, hiszen valamennyi 
tagjának jutott szerep – hív-
ták fel szakértők a figyelmet 
az apa szerepére fókuszáló 
szeptember 5-i előadásokon, 
amelyet a Tolna Megyei Csa-
lád, Esélyteremtő- és Önkén-
tes Ház (CSEÖH) szervezett a 
Családok Éve jegyében.

A Család- és Gyermekjóléti Szol-
gálat szakmai vezetője, Fábián 
Anita a Babits Mihály Kulturális 
Központban megtartott works-
hopon arra emlékeztetett: ezek a 
szerepek mára összemosódtak, 
amelyből problémáink zöme is 
adódik. E rendszerben ugyanis 
senki sem tudja, mitől lesz valaki 
(jó) anya, vagy épp apa.

A gyermekek szempontjából 
a leválás gördülékenységéről 
beszélt már a társ-előadó, Füves 

Erika gyógy- és pszichopedagó-
gus. Kiemelte, az ifjúságnak el 
kell hinnie, hogy képes dönté-
seiért felelősséget vállalnia. Ha 
ez nem történik meg, olykor 
30 éves korban sem tudnak 
függetlenedni szüleiktől. Egy 
tekintélyelvű apa – hozta fel 
saját családi példáját – ugyan a 
kitartást és az önmegvalósítási 

igényt átadja, de a gyerek önbi-
zalom-hiányossá válik általa.

„Nem hiszem el, hogy létezik 
tökéletes szülő. Ha elég jó szülő 
vagyok, az már jó” – nyomaté-
kosították az előadók a családi 
„kulcsszavakat”, hangsúlyozva 
az apa és anya feladatát, hisz 
mindegyiknek megvannak a 
„saját szerepei”.

S, persze a gyerekeknek is, akik 
megzavarodnak korunk társadal-
mi szokásvilágától: merthogy az 
elvált szülők gyereke döbbenten 
nézi végig, ha anyjuk és apjuk ve-
szekszik, kinél legyen a csemete. 
Ugyanakkor ne engedjük, hogy 
a gyerek döntse el, hány órakor 
hagyják el a születésnapi zsúrt... 
Ne essünk át a ló túloldalára a 
túlkompenzálással, mert egy idő 
után a gyerek érzelmi zsarolásá-
nak áldozatai leszünk – húzták 
alá az előadók.  A válásokról szót 
ejtve Füves Erika hangsúlyozta: 
manapság nem ez a legnagyobb 
probléma, mert a jól kommuni-
káló szülők mellett a gyermekek 
sem szenvednek akkora hiányt – 
főleg a lányok esetében.

A CSEÖH szeptember 5-i 
workshop és aktivitás program-
jának résztvevői héliummal töl-
tött luftballonokat eresztettek a 
magasba a Prométheusz parkból. 

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

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.
•  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. Kérjük, 

mindenki hozza magával a személy-
azonossági igazolványát és TAJ kár-
tyáját. Segítségüket köszönjük. 
•  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

«« Folytatás a következő
oldalon »»

SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN! 
• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval 

borított pályával, és ízléses büfével várunk!
• Nálunk egy óra fallabdázással a tested egy heti mozgásigényét 

kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!

• És ha már kellőképp elfáradtatok: izzadjatok igényesen kialakított 
wellnes részlegünk szaunájában, vagy hűsöljetek a jacuzziban!

• Jöhetsz egyedül, barátokkal, vagy akár még a céges csapatépítésben 
is segítünk: 30 főig zártkörű, csoportos rendezvények lebonyolítását is 

vállaljuk!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
HONLAP: www.fallabdatolna.hu

7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: +36–70/392–68–61

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 16:00 – 21:00 

szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00 (03619)

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8. 

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(03606)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03611)

A VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

terjesztő munkatársat
keres Szekszárdon!

ÉRDEKLŐDNI:

30/956–3815

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

(03608)
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Szeptember 9-ei rejtvényünk megfejtése: Tersánszky Józsi Jenő, Kakuk Marci
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Csabai Alexandra Gyöngyi. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munka-
időben. E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 20-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A vigasztalás Istene
Áldott az Isten, a mi Urunk Jézus 
Krisztus Atyja, az irgalom Aty-
ja és minden vigasztalás Istene, 
aki megvigasztal minket minden 
nyomorúságunkban, hogy mi is 
megvigasztalhassunk másokat 
minden nyomorúságban azzal 
a vigasztalással, amellyel Isten 
vigasztal minket.

Egyetlen mondat és mennyi 
kincset érő információ Isten-
ről! Sokféleképpen nevezi őt a 
Bibliánk: „minden élő Istene”, 
„Seregek Istene”, „a föld min-
den országának Istene”, „a 
menny Istene” és bizony hozzá 
lehet fűznünk most ezt is: Ő a 

„minden vigasztalás Istene” – 
gyönyörűséges jellemzése ez az 
Úrnak!

Legyünk bár rászorulva a vi-
gasztalásra magány, gyász, fáj-
dalom, szenvedés, üresség-érzés, 
bűntudat, csalódás, félelem, ag-
gódás vagy szorongás miatt – Ő 
a mi vigasztalónk akar lenni! 

Ráadásul van ennek a kulcsz-
szónak egyfajta többletjelentése 
az újszövetségi idők görög nyel-
vében. Erővel való felruházást 
is jelent, azaz bátorítást. Isten 
vigasztalása tehát együttérzés, 
mellénk állás és még több: báto-
rítás, megerősítés is!

És még valami.  A vigasztalás 
olyan erő, amit azért kapunk, 
hogy továbbadjunk. „... hogy 
megvigasztaljunk másokat” – 
mondja Pál. Így gyarapodik, 
sokasodik a kegyelem! Ami 
egynek szólt, hirtelen többeké 
is lehet. Egy kicsit meglepő, de 
találó kifejezéssel valaki így 
mondta: Isten kegyelme újra-
hasznosítható.

Engedjük hát, hogy vigasz-
taljon, s adjuk tovább, amit 
kaptunk, mert Ő akar ma hoz-
zánk hajolni, bátorítóan: Jézus 
Krisztus Atyja, az irgalom Aty-
ja és minden vigasztalás Istene. 
Ámen!  

 Sefcsik Zoltán 
 evangélikus lelkész

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

TÁRSRENDEZVÉNYEK
•  Örökség Országos Gyermektánc 

fesztivál | Program: 
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 15. (szombat)
15:00 Szüreti vadpörkölt és birka-
pörkölt készítés | Szent István Ház 
udvara, 15:00 Szüreti felvonulás, 
19:00 Szüreti bál.
• „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

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 

Megtekinthető: 2018. szeptember 
11-től október 18-ig.
•  Digitális Agóra kiállítás | Babits 

Mihály Kulturális Központ, Már-
ványterem 

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 

záridő kifejezésre, másfelől pe-
dig utal azokra a fotókon szereplő 
kilincsekre, zárakra, kulcsokra, 
lakatokra, amit Szekszárdon jár-
tában-keltében Albert lencsevégre 
kapott. Megtekinthető: 2018. szep-
tember 11–30.
•  Szüreti Hangulatok – Makó And-

rás festőművész | Vármegyeháza, 
folyosógaléria

Megtekinthető: 2018. szeptember 
16-ig 10:00 – 20:00. 
•  Cseh Gábor festőművész kiállí-

tása | Tolna Megyei Illyés Gyula 
Könyvtár 

Megtekinthető: 2018. szeptember 
12-től október 15-ig
•  Látszattani leckék – Orosz István 

képzőművész kiállítása | Wosins-
ky Mór Megyei Múzeum, Várme-
gyeházi kiállítótere 

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. 
Megtekinthető: 2018. szeptember 
13–16-ig.
•  Szekszárdi időnyomok – Forrai 

Ferenc kiállítása, tipografikák | 
Bormúzeum Szekszárd 

Megtekinthető: 2018. szeptember 
14. – 2019. szeptember.

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; kéz-
műves sörök; kenyérlángos; hekk, 
plestovica; sparhelten sült krumpli 
lángos; Kolbi-dog sült kolbász, 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.

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 
A MŰSORVÁLTOZÁS

JOGÁT A RENDEZŐSÉG
FENNTARTJA!

Hirdetmény – 
ingatlan pályázat

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8.) nyilvános pá-
lyázat keretében értékesítésre 
meghirdeti: a szekszárdi 6008/13 
hrsz.-ú, 5.550 m2 alapterüle-
tű, a 6008/14 hrsz.-ú, 5.001 m2 
alapterületű, a 6008/15 hrsz-ú, 
10.016 m2 alapterületű, továbbá a 
6008/19 hrsz.-ú, 7.361 m2 alapte-
rületű – kivett építési terület meg-
nevezésű –, Ipari Parkban találha-
tó közművesített önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat.

A részletes pályázati felhívás, 
valamint az ingatlanok rövid 
bemutatását tartalmazó do-
kumentáció letölthető a www.
szekszard.hu internetes oldal-
ról. A pályázattal kapcsolatos 
kérdésekre felvilágosítást a Pol-
gármesteri Hivatal Városigaz-
gatási és Rendészeti Osztálya 
(74/504–159), illetve a Szek-
szárdi Ipari Park Kft. (74/510–
422) ad telefonon. Személyes 
érdeklődés esetén – ügyfélfo-
gadási időben – Varga András 
osztályvezető (Polgármesteri 
Hivatal, Béla király tér 8., 201. 
iroda), valamint Ladányi Ro-
land ügyvezető igazgató-helyet-
tes (Bezerédj u. 2.) kereshető.

Alpha kurzus

Alpha 2.0 kurzus indul október 
4-én, 18:30 órakor a Belvárosi 
Plébánián mindazoknak, akik 
szeretnék megismerni a hitet, 
vagy régen voltak bérmálkozók és 
tudásukat szeretnék felfrissíteni.

ALPHA: Annak szól, aki még 
keveset tud a hitről, aki nyitott, 
érdeklődő; Lehet jó hangulatban 
is tanulni; Pizza vagy más köny-
nyű vacsora alapozza meg a han-
gulatot; Hogy segítsünk egymás-
nak, segítsük egymást; Akármit 
kérdezhetsz!

A kurzus résztvevői 12+1 al-
kalommal beszélgetnek a hit 
alapjairól kötetlenül, őszintén, 
barátságos közösségben. Jelent-
kezni lehet szeptember végéig a 
30/8486–774-es telefonszámon.
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Új csapattal alkotnának maradandót női futsalosaink
Az elmúlt esztendők ezüst- és 
bronzérmes helyezései után 
ezúttal érem nélkül maradt az 
Agenta Girls Szekszárd FC csa-
pata a női futsal NB I májusban 
véget ért pontvadászatában.

Apróságokon múlott, hogy nem 
léphetett fel a dobogóra Mics-
kó Márk vezetőedző csapata. 
A szomszédvár Tolna-Mözs 
elleni bronzcsatában például 
mindkétszer büntetőpárbajban 
maradtak alul Ganczerék. A 
szekszárdiak gyorsan túlléptek a 
csalódottságon, és már a követ-
kező szezont kezdték tervezni…

– A nyáron nagy változások tör-
téntek a keretben: a visszavonulás 
mellett döntött két válogatott játé-
kosunk – mondta el lapunk kér-
désére Micskó Márk vezetőedző. 
– Horváth Kata és Megyes Ágnes 
immár a civil életükre koncentrál-
nak – köszönettel tartozunk nekik. 
Csapatkapitányunk, Kata 2014-es 
megalakulásunk óta meghatáro-

zó egyénisége volt csapatunknak. 
Távozott a keretből Fábián Rebeka 
is, aki a pécsi nagypályás csapatot 
választotta.

– Érzékeny veszteségek... Miként 
sikerült pótolni a távozókat?

– Kicsit nyitottunk Európa 
felé, és négy minőségi ukrán já-
tékost igazoltunk. Az Astra gár-
dájából tért vissza Gősi Natália 
is, aki fiatal kora ellenére erőssé-
ge lesz csapatunknak. Az átiga-

zolási időszak vége felé sikerült 
egy újabb válogatott játékost is 
Szekszárdra csábítani, Megyeri 
Boglárka személyében. Új csa-
patot építünk, de a maradó és 
új játékosainkkal, valamint az 
utánpótlásból felkerült fiatalok-
kal együtt egy nagyszerű gárda 
alakul. Sok munka vár ránk, de 
ez minden évben így volt – tet-
te hozzá Micskó Márk, akinek 
munkáját a Tolnáról érkezett 
Volodimir Kolok edző is segíti.

– Milyen tervekkel vágnak neki 
az új idénynek?

– Szeretném, ha régi és új 
játékosaink minél hamarabb 
megismernék egymást, hiszen 
számunkra elsődleges fontos-
ságú az erős csapatkohézió ki-
alakítása. Természetesen idén is 
szeretnénk a dobogón végezni, 
de ez egy hosszú szezon lesz, 
sok munkával. Nem október-
ben, vagy novemberben kell 
az élen lenni, hanem az idény 
végén. Az a célunk, hogy vala-
mi nagyot, maradandót alkos-
sunk. Ehhez pedig egység kell, 
vagányság, tisztelet és persze 
rengeteg gól!

Az Agenta Girls Szekszárd FC 
a nyolc csapatos NB I-es bajnok-
ság nyitó fordulójában, szeptem-
ber 22-én a címvédő Hajdúbö-
szörményhez utazik. Micskó 
Márk együttese első hazai mér-
kőzését szeptember 30-án vívja 
a kiskunfélegyházi Astra gárdája 
ellen.  - fl -
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A Göcsej, majd a Sió Kupán „hangol” a KSC
Három héttel a bajnoki rajt 
előtt lejátszotta félezer hazai 
szurkoló előtt játszott edző-
meccset az Atomerőmű KSC 
Szekszárd NB I-es női kosár-
labda csapata.

A múlt szombati felkészülési 
találkozón egy pontos győzel-
met arattak Djokics Zseljko ve-
zetőedző tanítványa a fővárosi 
NKE-Csata ellen (69–68). Ezen 
a mérkőzésen mutatkozott be 
a csapatban az ausztrál center, 
Abby Bishop (15 pont, 9 lepatta-
nó) és a svéd irányító, Frida El-
debrink (4 pont). A KSC játékán 
még érződött az összeszokottság 
hiánya. A szekszárdi csapatból 
Bishop (képünkön) mellett Gere-
ben és Bálint 12–12 pontig jutott, 
míg Jovanovics 9, Studer Ágnes 7 
pontot „tett be a közösbe”. 

„Ezen a találkozón is meg-
látszott, hogy még csak két 
edzésen tudtunk öt az öt ellen 
játszani, pedig az alapozás kez-

dete óta már volt harminc tré-
ningünk. Most turbó fokozatba 
kapcsolunk, s bízom benne, 
hogy sérülések nélkül sikerül 
összekovácsolni a csapatot a 
bajnokság és a nemzetközi ku-
pasorozat rajtjára” – mondta 
Djokics Zseljko vezetőedző, 
aki nem felejtett el gratulálni a 
korábbi szekszárdi közönség-

kedvenc, a szlovén Maja Erkic 
kislányának megszületéséhez.

Az atomosok egy kedves meg-
hívásnak eleget téve a hét elején 
három napot töltöttek Siklóson, 
a Hotel Castello vendégeként, 
s itt folytatták a felkészülést.  A 
KSC a hétvégén a zalaegerszegi 
Göcsej Kupán szerepel a bron-
zérmes Győr, a negyedik ZTE 
KK és az orosz Jenyiszej Krasz-
nojarszk együttesével.

Studerék szeptember 22–23-
án hazai pályán, a 49. Sió Kupán 
lépnek parkettre az orosz Jenyi-
szej, illetve a Csata és a román 
bajnok Sepsiszentgyörgy gárdája 
ellen – immár a csütörtökön be-
futottt amerikai Erica McCallal 
a csapatban.

A KSC első bajnoki mérkőzé-
sét szeptember 28-án a PINKK 
ellen vívja Szekszárdon, a Lille 
elleni Euroliga-selejtező első 
felvonására pedig október 10-én 
kerül sor, szintén a szekszárdi 
városi sportcsarnokban.  SZV

SPORTHÍREK
Kézilabda. Sikeres bajnoki 
főpróbát tartott a Szekszárdi 
FGKC NB I/B-s női együt-
tese. A Horváth Szimonetta–
Mészáros Melinda edzőpáros 
által irányított csapat a Ma-
gyar Kupában nagy csatában 
kétgólos győzelmet aratott 
hazai pályán a Nemzeti Ké-
zilabda Akadémia gárdája 
ellen (26–24), s ezzel bejutott 
a 3. fordulóba. A bajnokságot 
Mohácson kezdő Fekete Gó-
lyák sikeréből Fehér T. 8, Far-
kas A. 6, míg Grénus 5 góllal, 
Schell kapus pedig több bra-
vúrral vette ki a részét.

Labdarúgás. Újabb „egygó-
los mérkőzést” nyert meg a 
Szekszárdi UFC. Kvanduk 
János vezetőedző együttese 
az NB III-as bajnokság Kö-
zép-csoportjának 6. fordu-
lójában Fejes Péter idei első 
találatával verte a Bp. Honvéd 
II. gárdáját (1–0). Az UFC 
négy meccs óta veretlen, és 10 
pontjával jelenleg a hatodik a 
16 csapatos bajnokságban.

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
szeptember 19-től, szerdánként

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 (03605)

Társas tánc  GYEREKEKNEK 

MŰVÉSZETOKTATÁS KERETÉBEN
2018/2019-as tanévben is
ÉRDEKLŐDNI:
Orbán Ferenc táncpedagógus
+36 20/980 77 52

(03620)

(03622)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

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

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

E-mail: honti@honti.hu

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

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

A Szekszárdi Nyomda Kft.

ALKALMI
munkavállalókat keres napi 8 órás 

munkavégzésre, 1 műszakos munkarendbe
(6–14 óra).

Azonnali kezdés!
Jelentkezni:

személyesen a nyomda munkaügyesénél
vagy e-mailben telefonszám megadás-
sal a titkarsag@szekszardinyomda.hu 

e-mail címen.
Telefon: +36–74/411–422/112-es

mellék.
(03616)
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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.)

„Tanulj, hogy boldogulj!” – pályázati felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Ciklámen 
Tourist Idegenforgalmi Zrt. 
támogatásával és A Tehetsége-
kért Alapítvány közreműködé-
sével „Tanulj, hogy boldogulj!” 
elnevezéssel pályázatot ír ki ál-
talános iskolák felső tagozatos 
tanulói számára tanulmányi 
ösztöndíj elnyerésére.

A pályázat célja: Az alapfokú 
nevelési-oktatási intézmény 
felső tagozatán (5–8. évfolya-
mon) tanuló, kiemelkedő ta-
nulmányi eredménnyel rendel-
kező, vagy egyes tanulmányi és 
művészeti területen tehetséges, a 
tudás megszerzésében, a további 
fejlődésben motivált gyermekek 
tanulmányi ösztöndíj program 
keretében történő támogatása. 

Az ösztöndíj olyan tanulókat 
kíván támogatni, akiknek csa-
ládja a tanuló tanulmányi elő-
menetelét, tehetségének kibon-
takoztatását anyagi lehetőségei 
miatt nem vagy csak igen korlá-

tozott mértékben tudja segíteni, 
biztosítani.

Az ösztöndíjat a Ciklámen 
Tourist Idegenforgalmi Zrt. 
biztosítja.

Az elnyerhető ösztöndíj ösz-
szege havi 10.000,- Ft, melyet a 
támogató egy tanéven keresztül, 
2018. szeptember 1. napjától 
2019. augusztus 31. napjáig 
biztosít. Az ösztöndíjat a nyer-
tes pályázó negyedévente, há-
rom havi díjat (30.000,- Ft) egy 
összegben, utólag kapja meg a 
pályázatában megadott bank-
számlaszámra történő utalással.

Pályázhat minden, Szekszárd 
város közigazgatási területén mű-
ködő általános iskola 5–8. évfo-
lyamos tanulója. A pályázatot a 
tanulónak kell benyújtania a szü-
lő, törvényes képviselő aláírásával.

A pályázatot Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala Humánszolgáltatási 
Igazgatóságának Humán Osz-
tályához kell benyújtani szemé-

lyesen vagy postai úton (7100 
Szekszárd, Béla király tér 8.), 
2018. szeptember 25 -ig.

Az ösztöndíj pályázatokat A 
Tehetségekért Alapítvány ku-
ratóriuma bírálja el Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormány-
zata Közgyűlésének Humán Bi-
zottsága, valamit a Ciklámen 
Tourist Idegenforgalmi Zrt. tu-
lajdonosai véleményének kiké-
résével, a benyújtási határidő-
től számított 30 napon belül. 
A pályázatok eredményéről az 
elbírálástól számított 8 napon 
belül a Polgármesteri Hivatal ér-
tesítést küld a pályázók, valamint 
– nyertes pályázók esetében – az 
érintett általános iskola részére.

A tanulmányi ösztöndíj pá-
lyázattal kapcsolatosan infor-
mációt dr. Horváth Annamá-
ria oktatási referens nyújt a 
74/504–174-es telefonszámon. 
A pályázati kiírás teljes szöve-
ge olvasható a Szekszárd város 
honlapján (www.szekszard.hu). 

AGÓRA MOZI
Szeptember 16., vasárnap

14:30 –  Az elrabolt hercegnő

17:00 –  Egy kis szívesség

19:30 –  Az apáca

Szeptember 17., hétfő

17:00 –  Egy kis szívesség

19:30 –  Az apáca

Szeptember 18., kedd

17:00 –  Egy kis szívesség

19:30 –  Az apác

Szeptember 19., szerda

17:00 –  Egy kis szívesség

19:30 –  Az apáca

Szeptember 20., csütörtök

14:30 –  Az elrabolt hercegnő

17:00 –  Briliáns válás

19:30 –  Predator – A ragadozó

Szeptember 21., péntek

14:30 –  Az elrabolt hercegnő

17:00 –  Hannah  A Buddhizmus 
útja Nyugatra

19:30 –  Predator – A ragadozó

Szeptember 22., szombat

14:30 –  Az elrabolt hercegnő

17:00 –  Briliáns válás

19:30 –  Predator – A ragadozó

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. szeptember 15. (szombat)
11:00 – Művészetek Háza
Digitális Agora 2018

II. Nemzetközi Digitális Mű-
vészeti Triennálé megnyitó. Idén 
második alkalommal kerül sor a 
Digitális Agóra nemzetközi tri-
ennáléjára, a szekszárdi Babits 
Mihály Kulturális Központ és a 
Magyar Elektrográfiai Társaság 
közös kiemelt, kortárs rendez-
vényére. A tárlat két helyszínen 
mutatja be 137 magyar és 27 kül-
földi művész, az elmúlt három 
évben készült digitális alkotá-
sait (digitális nyomatokon kívül 
fény-, mobil-installációk, light-
boxok, fényobjektek, print-ob-
jektek videók, videóinstallációk 
láthatók) a Művészetek Házában 
és a Babits Mihály Kulturális 
Központ Márványtermében.

A megnyitón köszöntőt mond: 
L. Simon László író, országy-
gyűlési képviselő, Ács Rezső 
Szekszárd polgármestere, Zsi-
kó Zoltán ügyvezető igazgató. 
Kurátori köszöntő: Baky Péter 
festőművész, Haász Ágnes kép-
zőművész, MET elnök. A kiállí-
tást megnyitja: Stefanovits Péter 
képzőművész, az MMA rendes 
tagja. Közreműködik: Nagysoly-
mosi Gábor zeneszerző.

A tárlat október 21-ig látogat-
ható, a Művészetek Háza nyitva 
tartási idejében.

2018. szeptember 28. (péntek) 
18:00 óra – Színházterem
Prof. dr. Bagdy Emőke előadása

Dr. Bagdy Emőke életének 
minden pillanatát a körülötte 
lévő világ jobbá tételének szen-
telte. Egy személyben író, egye-
temi tanár, pszichoterapeuta, 
klinikai szakpszichológus. Előa-
dásain nemcsak a gyakorlatban 
is jól hasznosítható információt 
kaphatunk, de garantáltan feltöl-
tődünk életkedvvel, energiával és 
optimizmussal. Az előadás hely-
színén megvásárolhatók lesznek 
Bagdy Emőke könyvei, melyeket 
a professzor asszony szívesen de-
dikál is. Jegyár: 2.900,- Ft.

2018. szeptember 19. (szerda)és 
2018. szeptember 21. 18:00
– Színházterem
Bartina film

„Életem a tánc, szerelmem Bar-
tina.” A dokumentumfilm a Bar-
tina néptáncegyüttes két ikonikus 
alakja, az alapító, koreográfus 
Szabadi Mihály és a művészeti ve-
zető Kapási Julianna történetein 
keresztül mutatja be a több, mint 
fél évszázados művészeti csopor-
tot. Visszaemlékezéseiből meg-
ismerjük az együttes történetét, 
hazai és külföldi sikereit valamint 
a néptánc népszerűsítésében és az 
utánpótlás nevelésben betöltött 
úttörő szerepüket.

Rendező, forgatókönyvíró: 
Kindl Gábor. Jegyár: 1.500,- Ft.

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Felnőtt Diabe-
tesesek Egyesületének követke-
ző előadása 2018. szeptember 
25-én 13:30 órai kezdettel, 
Szekszárdon a Kórház Lila épü-
letében lesz.

Előadó: Mihályi Mónika ter-
mészetgyógyász – tanár 

Előadásának címe: A cu-
korbetegek kezelési lehetőségei 
terápiás esszenciális olajokkal.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

VÉRADÁS
Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Állomása 
2018.szeptember 28-án (pén-
teken) csatlakozik a Kutatók 
Éjszakájához.

Örömmel értesítjük kedves 
régi és leendő véradóinkat, hogy 
ezen a napon 8:00 és 18:00 óra 
között véradásra lesz lehetőség. 

Szeretettel várjuk véradóin-
kat, mint mindig most is aján-
dékokkal és vendéglátással.

Dallamban és főzésben is jeles

A Bukovinai Székelyek Szek-
szárdi Egyesületének Maroknyi 
Székely népdalköre meghívást 
kapott az erdélyi Marosludasra, 
ahol augusztus 31. és szeptember 
2. között bonyolították le a Kár-
pát-medencei Gyöngykoszorú 
című folklórfesztivált. A három-
napos programon a szekszárdi 
delegáció több alkalommal is 
megmutatta énektudását, ame-
lyet csak még inkább színesített 
hagyományos bukovinai visele-
tük látványa – értesültünk Sze-
gedi Dezsőnétől, az egyesület 
vezetőjétől. A szekszárdiak a 
bográcsos ételek készítése terén 

is jeleskedtek: a zsűri nekik ítélte 
az első helyezettnek járó díjat a 
főzőversenyen.

A népdalkör tagsága erdélyi 
látogatása során megkoszorúzta 
a település Petőfi-szobrát, de a 
Mária, Magyarok Nagyasszonya 
templom ünnepi szentmiséjére 
is betért, illetve Andrássytelep 
Boldog Gizella templománál, ifj. 
Andrássy Gyula mellszobránál is 
elhelyezte az emlékezés koszorú-
ját. Zárás gyanánt a Petőfi Sándor 
Általános Iskolánál zajlott Ma-
gyar Napokon is felléptek, ahol 
egy vidám dalcsokorral búcsúz-
tak az erdélyi testvérektől.  Gy. L.

FOTÓ: SZV
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 AZNAPI   CSOMAGSZÁLLÍTÁS   BUDAPESTRE   –   BUDAPESTRŐL

(03612)

+36–70/366–4768

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!

(03607)

Mi a webjogsi? 
A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely 
a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind 
a tanulásban, mind az ügyintézésben – a lehető legtöbb 
internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb 

rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató (03623)

FOSSIL,
MICHAEL KORS,

SKAGEN
karórák

Arany és ezüst ékszerek nagy választékban!
Interspar Ékszerüzlet 

(03624)


