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A város napja
Koncertek, családi- és egyéb 
programok, borudvar, valamint 
kirakodóvásár is várja a látoga-
tókat Szekszárd Város Napján, 
melyet második alkalommal 
rendeznek meg augusztus 26–
27-én, a Béla király téren.
 → 3. oldal

Arany-busz
Egy mosollyal bárki megvált-
hatta jegyét az Arany-buszra, 
amely két napig parkolt a Vár-
megyeháza előtt. A Petőfi Iro-
dalmi Múzeum utazó kiállítá-
sa Arany János életét mutatja 
be az író születésének 200. év-
fordulóján.
 → 9. oldal

Új kapitány
Dolgozott a Teréz körúti rob-
bantás, de a 2008-2009-es ro-
magyilkosságok ügyében indí-
tott nyomozásban is részt vett 
Szabó Csaba ezredes, aki au-
gusztus 1-től vezeti a Tolna Me-
gyei Rendőr-főkapitányságot. 
 → 10. oldal 

→ 14. oldal → 4–5. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 27.
(vasárnap)

Augusztus 28.
(hétfő)

Augusztus 29.
(kedd)

Augusztus 30.
(szerda)

Augusztus 31.
(csütörtök)

Szeptember 1.
(péntek)

Szeptember 2.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 27. (vasárnap) – Gáspár
Gáspár: perzsa eredetű; jelentése: kincset megőrző.

Augusztus 28. (hétfő) – Ágoston
Ágoston: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.

Augusztus 29. (kedd) – Beatrix, Erna
Beatrix:  latin eredetű; jelentése: boldogságot hozó. 
Erna: ófelnémet eredetű; jelentése: komoly, határozott, különösen a harcban.

Augusztus 30. (szerda) – Rózsa
Rózsa: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

Augusztus 31. (csütörtök) – Erika, Bella, Hanga
Erika: germán-latin eredetű; jelentése: nagyrabecsült. 
Bella: olasz-spanyol eredetű; jelentése: szép. 
Hanga: magyar eredetű; jelentése: a virág maga.

Szeptember 1. (péntek) – Egyed, Egon
Egyed: görög-magyar eredetű; jelentése: pajzshordozó.
Egon: az Egbert, Egmont, stb. ószász és középnémet becézőjéből önállósult.

Szeptember 2. (szombat) – Rebeka, Dorina
Rebeka: héber eredetű; jelentése: megkötöző, megigéző, megbabonázó; 
vagy: jól táplált.
Dorina: a Dorottya névnek csonkított és kicsinyítőképzős formája. Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | kb. 1 mm zápor |
kánikula
max. 36o , min. 16o

zivatar| kb. 2 mm eső | hideg-
front erős széllel
max. 33o , min. 19o

gyengén felhős  
max. 29o , min. 17o

derült | magas UV-B sugárzás 
max. 31o, min. 14o

gyengén felhős 
max. 32o , min. 15o

zivatar | elszórtan zivatarok 
lehetnek 
max. 29o , min. 17o

közepesen felhős
max. 28o , min. 15o

A város napja: nyárbúcsúztató hétvége Szekszárdon
Koncertek, családi- és egyéb 
programok, borudvar, vala-
mint kirakodóvásár is várja 
a látogatókat Szekszárd Vá-
ros Napján, melyet második 
alkalommal rendeznek meg 
augusztus 26-27-én a Béla 
király téren. A városi elisme-
réseket ünnepi közgyűlésen 
adják át augusztus 29-én.

A második alkalommal meg-
rendezendő „nyárbúcsúztató 
hétvégére” igyekeztek különleges 
programot összeállítani. Az idei 
rendezvényen fellépő előadók-
ban közös, hogy szinte kivétel 
nélkül mindannyian szekszárdi-
ak, vagy van valamiféle kötődé-
sük a városhoz – mondta el Ács 
Rezső szerda délután, a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
megtartott sajtótájékoztatón. 
Szekszárd polgármestere hozzá-
tette, a helyi kötődésű fellépők 
helyi példaképet kínálnak a fia-
taloknak és ezáltal növelik a vá-
ros megtartó erejét.

A rendezvény egyfajta „kis 
szüreti napok” lesz. Kézműves 
kirakodóvásár, vásári étkesek 
és borudvar is várja majd a ven-
dégeket a programok mellett. A 
városvezető kiemelte, a tavalyi 
első sikeres rendezvény után 
az idén a szombaton délelőtt 

megtartandó városismereti ve-
télkedőre nagyon sok iskolás je-
lentkezett. Ács Rezső zárásként 
elmondta, hogy a rendezvény az 
összefogás valódi iskolapéldája: 
a vállalkozók támogatásának 
köszönhetően gyakorlatilag 
nem kerül pénzébe a városnak.

Zsikó Zoltán, a Babits Mihály 
Kulturális Központot működtető 
Szekszárdi Közművelődési Szol-
gáltató Kft. ügyvezetője a prog-
ramok részletezése során tudatta, 
a szombat délelőtti városismereti 
vetélkedőre, melyet a Tolna Me-
gyei Egyed Antal Honismereti 
Egyesület segítségével rendeznek 
meg, hat szekszárdi iskolából ösz-
szesen 14 csapat jelentkezett.

Az ügyvezető elmondta, a zenés 
program szombat délután négy 
órakor kezdődik a Holló Együttes 

gyerekkoncertjével, majd 17 óra-
kor fellép Calidora, akit 18 órától 
Budavári Zita és Gyánó Huba kö-
vet a Béla király téri színpadon. 
Este hét órától fellép a Brassdance, 
majd 21 órától Péter Szabó Szilvia 
ad 100 perces élő nagykoncertet, 
melyet a nap zárásaként 23 órától 
retro disco követ.

A vasárnapi program a gyer-
mekeknek szóló, „Vili, a vega 
vámpír – szörnyen jó zenés 
mesejátékkal” veszi kezdetét 11 
órától, melyet déltől habparti 
követ. Délután két órától helyi 
mozgásművészeti csoportok 
műsorát láthatják az érdeklő-
dők, délután negyed öttől pedig 
fellép a Bartina Néptánc Egye-
sület. Délután fél héttől a Stinky 
Rodders ad koncertet, majd 20 
órától fellép az Animal Canni-

bals – közölte Zsikó Zoltán. (A 
hétvége részletes programját la-
punk 14. oldalán olvashatják.)

Szekszárd Város Napja alkal-
mából az idén is ünnepi közgyű-
lést tartanak augusztus 29-én. 
Ekkor adják majd át a városi ki-
tüntető címeket és elismeréseket, 
mint például a Szekszárd Város 
Díszpolgára címet.   S. V.
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FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓ: POLICE.HU

MFB Pont nyílt Szekszárdon
Új MFB Pont nyílt kedden dé-
lelőtt az OTP Szekszárdi Igaz-
gatóságának első emeletén.

Az iroda része annak a kiterjedt 
országos hálózatnak, mely a 
csaknem 800 milliárd forint ke-
retösszegű hitel- és vissza nem 
térítendő támogatásokból álló 
konstrukciók értékesítésére jött 
létre. Az OTP hálózatán belül 
a következő hónapokban ösz-
szesen 163 fiókban nyílik MFB 
Pont – tudtuk meg az ünnepsé-
gen Foltinné Götz Ágnestől.

A pénzintézet szekszárdi 
igazgatóságának igazgatója 
hozzá tette: a megyeszékhelyen 
teljes körű szolgáltatást nyúj-
tanak az ügyfeleknek, vagyis a 
szükséges anyagi háttér bizto-

sítása mellett szakmai tanács-
adással is segítik őket. A vál-
lalkozók mellett a lakosságot is 
várják az MFB Pontnál, hiszen 
számukra is adottak a lehetősé-
gek az energiatakarékosságot, 
energiahatékonyságot szolgáló 
fejlesztések támogatására. A 
jelenlegi 300 milliárd forintos 
Európai Uniós keretből mint-
egy 100 milliárd kifejezetten 
ezt a célt szolgálja.

A megnyitón megjelent dr. 
Horváth Kálmán kormánymeg-
bízott és Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere egyaránt üdvö-
zölte a vállalkozások indulását, 
fejlesztéseit segítő, a helyi gaz-
daság élénkítésében szerepet 
játszó MFB Pont létrejöttét. 
 SZV

Rendőröket ismertek el

Állami ünnepünk alkalmá-
ból a köztársasági elnök és 
belügyminiszter, valamint az 
országos rendőrfőkapitány 
is elismerte a megyei rendőri 
állomány munkáját.

A dr. Áder János köztársasági el-
nök által adományozott Magyar 
Érdemrend Lovagkeresztje kato-
nai tagozat kitüntetést, Kontrát 
Károly parlamenti államtitkár 
adta át dr. Kovács Zoltán Béla 
ezredesnek, a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság rendé-
szeti rendőrfőkapitány-helyette-
sének szakmai munkája, magas 
színvonalú felkészültsége, veze-
tői tapasztalata elismeréseként 
augusztus 17-én, a Belügymi-
nisztériumban.

Papp Károly altábornagy, or-
szágos rendőrfőkapitány augusz-
tus 16-án adott át elismeréseket. 
Dr. Pintér Sándor belügyminisz-
ter a rendőrség állományában 
huzamosabb ideje végzett pél-
damutató szolgálatellátása elis-
meréséül rendőrségi főtanácsosi 
címet adományozott dr. Pilisi 
Gábor ezredesnek, a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság vezetőjének.

Az Országos Rendőr-főka-
pitányság vezetője áldozatos és 
példaértékű munkája elisme-
réseként tárgyjutalomban ré-
szesítette Bótáné Kiss Gabriella 
Borbála r. alezredest, a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
Rendészeti Igazgatóság Közle-
kedésrendészeti Osztály kiemelt 
főelőadóját.  Forrás: TMRFK

További városi 
rendezvények 2017-ben

Zsikó Zoltán a sajtótájékoz-
tatón a további városi rendez-
vényekről is szót ejtett. Mint 
elmondta, az idén szeptember 
14. és 17. között rendezik meg 
a Szekszárdi Szüreti Napokat, 
míg a Márton-napi Vigadalmat 
november 11-én tartják meg 
sok népzenével és ételkülönle-
gességekkel. Az idén a Szekszár-
di Advent részeként nemcsak a 
Béla király téren tartanak majd 
programokat, de a Babits Mi-
hály Kulturális Központban is. 
Minden vasárnap színházzal, 
ingyenes mozival és játszóház-
zal várják majd a látogatókat. 
Az év utolsón nagy városi ren-
dezvénye a Városi Szilveszter 
lesz, amikor nagyszabású bált 
tartanak majd.

Újabb parkolóhelyek a belvárosban
Hosszú évek óta rendezetlen 
állapotok uralkodtak a NAV 
irodaház „árkádján” keresz-
tül megközelíthető Arany 
János utcai tömbbelső terü-
letén. A Közgyűlés döntésé-
nek értelmében a nyomda és 
a Széchenyi utcai társashá-
zak mögötti, önkormányzati 
közterületen a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft. most új 
parkolóhelyeket alakít ki.

A közel 1000 négyzetméteres 
területen mintegy harminc új 
parkolóhely létesül. A kivite-
lezési munkálatok július végén 
kezdődtek és várhatóan még 

augusztusban megtörténik a 
műszaki átadás-átvétel. A fel-
újított terület a módosított 
parkolási rendelet értelmében 
szeptember elsejétől – Arany 

J. utcai tömbbelső néven – az 
I. övezetbe tartozik. A korlá-
tozott férőhelyek száma miatt 
ezen a területen érmés, chip 
kártyás, telefonos jegyvásár-

lás, illetve bérlet váltható. A 
lakossági kártya továbbra is az 
Arany és a Csokonai utcákba 
igényelhető.

A beruházás elkészültével 
az utolsó belvárosi közterületi 
telkek rehabilitációja is megva-
lósul az önkormányzat jóvoltá-
ból. Az Augusz Imre utcában 
– a volt Beloiannisz fűtőmű 
területén – 2009-ben létesültek 
parkolóhelyek, majd 2010-ben 
a volt Kisiparos udvar helyén 
alakítottak ki közel 70 vára-
kozó helyet. További parkolók 
kialakításának lehetőségét még 
vizsgálja a város: a Zöld Város 
Program keretében a tervek 
szerint parkolóház vagy mély-
garázs épülhet a közeljövőben. 

 Forrás: Polgármesteri Kabinet
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Városi ünnep: a templomlépcsőn osztották az új kenyeret
Ökumenikus szentmisével 
és kenyérszenteléssel emlé-
keztek az államalapító Szent 
István királyra az augusztus 
20-án, a Belvárosi katolikus 
templomban, ahol Horváth 
István országgyűlési képvise-
lő mondott ünnepi beszédet.

A kenyérnek az emberi létben 
betöltött szerepéről szólva Sef-
csik Zoltán evangélikus lelkész 
elmondta: az nem csupán táplál, 
benne nem csak az emberi kéz 
alkotását lelhetjük fel, de lát-
nunk kell: kenyerünk alapja, a 
búza elsősorban az égi áldástól 
függ. Testünk táplálása mellett 
szellemünk, értékrendünk, jó-
ságunk, türelmünk, szerete-
tünk meglétéhez is kenyérre van 
szükség. Ezt hozza el közénk 
Jézus szellemi, lelki kenyérként, 
vagy, ahogy a Megváltó magát 
nevezi: az „Élet kenyereként”. 
Hittel is lehet táplálkozni – tet-
te hozzá Sefcsik Zoltán, kíván-
va egyúttal mindenkinek, hogy 
Krisztus szavában találja meg 
lelki kenyerét.

– Dicsőítéssel válaszoljunk 
Urunk kegyelmére. Lentről is 
hangozzék ez az Isten irányá-
ba! – szólt már a hívekhez dr. 
Kaszó Gyula, áldást kérve az új 
kenyérre. – Legyen Szent István 
továbbra is védelmezője a ke-
resztény hitnek, amelynek ter-
jesztőjeként lépett fel – mondta 
a református lelkipásztor.

– Az egyenes út az igazság 
útja: ez vezet el az élethez. Ilyen 

Szent István életútja is, amely 
minden korok emberének tiszta 
útirányát mutatja meg – erről 
már Petkó Tamás beszélt. A ka-
tolikus plébános hatalmas állam-
férfiként, kiemelkedő harcosként 
jellemezte első királyunkat, aki 
küzdött az igazságtalanság ellen. 
Szent István kapcsán azonban 
elfeledkezünk a legfontosabbról: 
arról, hogy „szívében mennyire 
tiszta ember volt”. Isten szavának 
eleget téve rátért a Mindenható 
útjára, távol tartva magától a 
gonoszt – mondta a plébános. 
A király maradandó alkotásáról 
szólva arról beszélt: az okos em-
ber sziklára építi házát, az igaz-
ság, tisztaság sziklájára. Márpe-
dig István is ezt tette, országát, 
népét sziklára építette, amely a 
történelem viharaiban sem ro-
gyott meg, s a Boldogasszony-
ra, hazánk patrónájára tekintve 
maradhatott fenn. „Szent István, 
áldd meg nemzetünket, népünk 

vezetőit! Add, hogy az egyház és 
az állam együtt dolgozzon né-
pünk javáért, gyermekeinkért, 
továbbá, hogy az ifjúságot, a ma-
gyar jövő zálogát előre vigye!” – 
zárta a misét a plébános.

Az esemény alkalmából a tér-
ség országgyűlési képviselője, 
Horváth István köszöntötte az 
egybegyűlteket. A honatya em-
lékeztetett: augusztus huszadika 
az egyik legrégebbi ünnepünk.

– Kettős jelentősége is van en-
nek a napnak – hívta fel a figyel-
met. – Egyrészt Szent Istvánra, 
mint a független keresztény 
Magyarország megteremtőjére 
emlékezünk, másrészt viszont 
hálaadást tartunk az új kenyé-
rért. Istvánt mind a nyugati 
római, mind pedig a keleti or-
todox keresztények magukénak 
vallják, akinek örökségét sokan 
megvédték számunkra az év-
századok során. Horváth István 
kiemelte: a király törvényei be-

tartatásának, az államhatárok 
védelmének köszönhető, hogy 
országunk fennmaradt. „Ez a 
két világ határán álló, önálló 
Magyarország mindig is a ke-
resztény Európa végvárának és 
védelmezőjének számított.” Pár-
huzamot vonva jelenünkkel, a 
képviselő megállapította: ma is 
hasonló a történelmi szerepünk, 
hiszen ismét „a kereszténység 
végvára lettünk.”

– Nem dönthetnek mások 
felettünk, mert azzal megszű-
nik a nemzet függetlensége! – 
emlegette fel az aktuálpolitikai 
eseményeket, kiemelve: a ma-
gyarság valamennyi nemzedéke 
kiállta a függetlenség próbáját, 
s megőrizte a Szent István által 
lerakott alapokat. – Nemzetünk 
az elmúlt 1100 évben akkor 
bizonyult sebezhetőnek, ha hi-
ányzott a hite. Amidőn a hit, a 
helytállás és az összefogás ere-
jével rendelkezett – miként az 
oszmánok, vagy a kommunista 
diktatúra elleni harcban – nagy 
tettekre volt képes. – Tegyünk 
meg mindent a magyar nemzet 
fennmaradása érdekében, és 
emlékezzünk méltósággal Szent 
István királyunkra! – zárta sza-
vait Horváth István.. 

A Szentmisét és az ünnepi 
beszédet követően a belváro-
si templom lépcsőjén a távozó 
egybegyűlteket a ministránsok 
tradicionálisan az új kenyér 
egy-egy darabjával kínálták 
meg.

 Gy. L.

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

(02553)

A Vajdaság Paganinije varázsolt a hegedűn
Lajkó Félix adott fergeteges 
koncertet augusztus 20-án 
este, a Béla király téren. A 
művész Szent István nap 
alkalmából érkezett Szek-
szárdra.

A nemzeti ünnep estéjén Ács 
Rezső polgármester és Zsikó 
Zoltán, a Szekszárdi Közmű-
velődési Szolgáltató Kft. ügyve-
zetője köszöntötte a közönséget 
a Béla király téren Lajkó Félix 
hegedű- és citeraművész kon-
certje előtt. A Liszt Ferenc-dí-
jas vajdasági művész lenyűgöző 
zenei játéka nagy sikert aratott 
a hallgatóság körében. Azok, 
akik a délutáni eső ellenére 
mégis kimerészkedtek az esti 
koncertre, hogy meghallgassák 
a „Vajdaság Paganinijeként” is 

emlegetett művész előadását, 
felejthetetlen élménnyel gaz-
dagodtak.

Lajkó Félix művészete ugyan-
is egészen egyedi. Már-már azt 
az érzést kelti az emberben, 

hogy a hegedű része a lényé-
nek, elválaszthatatlan tőle és 
éppen ezért olyan természe-
tes egységet alkot a művész és 
hangszere, amely egység csak 
nagyon keveseknek adatik meg. 
Nem véletlenül jelölte az egyik 
legjelentősebb zenei szaklap, a 
Songlines az Év legjobb művé-
sze címre 2017-ben. 

Az általa játszott dallamok 
gyermekkorát meghatározó 
zenei hagyományokra épülnek, 
ugyanis Lajkó Félix minden-
napjait meghatározta a folk: 
a magyar, a cigány, vagy akár 
a román népzene. Szekszár-
di koncertjén Brasnyó Antal 
brácsán, Szabó Csobán Gergő 
bőgőn, Porteleki László hege-
dűn működött közre. A kü-
lönleges énekről pedig Tintér 

Gabriella és Czizmadia Anna 
gondoskodott.

A koncert után tűzijáték, 
lángshow és vízjáték zárta az au-
gusztus 20-ai ünnepi programot 
Szekszárdon.  - mwj -

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Határozott célokkal, jövőképpel a Szent Istváni alapokon
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör augusz-
tus 18-án tartotta immár ha-
gyományos, Szent István-na-
pi ünnepségét. 

„Stílszerűen” a Szent István 
Házban idézték fel a keresz-
ténység felvétele mellett döntő 
magyar uralkodó tetteit, jutott 
azonban idejük közös beszél-
getésre is egy kiadós vacsora 
mellett. Mindemellett végigpör-
gették az idő fonalát, felidézve a 
közösség tevékenységének meg-
határozó „képkockáit” – annak 
alapításától a kommunista idő-
szak titkos működésén át egé-
szen napjainkig.

A társaskör világi elnöke, 
Gyurkovics János köszöntötte 

az egybegyűlteket, majd a dia-
kónusi szolgálatát a szekszárdi 
plébánián töltő, németkéri Fe-
kete Zoltán a kenyérről, annak 
az ember életében és a keresz-
tény világban betöltött szerepé-

ről ejtett szót. Mint elmondta, a 
kovász a lelki átalakulás, a meg-
térés szimbóluma. Jézus szülő-
helye, Betlehem pedig magya-
rul a „kenyér házát” jelöli, és a 
Krisztus magát „Élő kenyérnek” 
nevezi. A diakónus felidézte: a 
Megváltó korában a kenyér 
az étkezés fő eledele volt, épp 
ezért a Szentírásban is számos 
helyen előfordul. Krisztus min-
denekelőtt az „éhezőknek való 
ajándékozásban” jelöli meg a 
kenyér fontosságát. Mivel Szent 
István királyunk nemzetegysé-
gesítő tevékenysége, továbbá a 
kereszténység szívüggyé téte-
lében játszott szerepe vitatha-
tatlan, ezért tartozik szorosan 
ünnepéhez, augusztus huszadi-
kához a kenyerek megáldásának 
szertartása is.

– A nemzeti függetlenség, 
a szokások megőrzése és a ke-
reszténység révén maradhatott 
meg a magyarság – állapította 

meg Fekete Zoltán. Mindeh-
hez Szent István öröksége – a 
„Mária Országa” kultusz, a 
Szent Jobb és a Szent Korona, 

valamint első királyunk által a 
vasárnap megszentelése – járult 
hozzá, amelyekből a magyarság 
még ma is meríthet. Kiemelte: 
az olyan közösségek, mint a 
Szekszárd-Újvárosi társaskör 
elengedhetetlen valláserkölcsi 
és hazafias nevelést folytatnak.

Miután a diakónus megáldot-
ta az új kenyeret és megosztott 
egy részletet János evangéliu-
mából a kenyérszaporítás tör-
ténetéről, a város első embere, 
Ács Rezső köszöntötte a tagsá-
got. A polgármester – miután 
megszegte a Szent István napi 
kenyeret – beszédében rávilágí-
tott: csak rombolással nem le-
het újítani, Szent István viszont 
épített. Emlékeztetett: első kirá-
lyunk következetesen alakította 
ki Magyarországon az egyházi 

és a világi közigazgatást. Az ist-
váni alapokon ma is hasonlóan 
kell gondolkodni: határozott 
célokkal megfelelő jövőképet 

nyújtani. „Ezer éve Szent István 
úgy határozott, Magyarország-
nak Európa részekévé kell vál-
nia, amelyet a későbbi korokban 
bástyaként védelmezett a táma-
dásoktól.” Az újvárosi társaskör, 
mint a város egyik legerősebb 
civil szervezete, szintén erős 
alapokon nyugszik: annak el-
vei példát nyújtanak Szekszárd 
újonnan alakult közösségei szá-
mára – hangsúlyozta Ács Rezső.

Az 1896-ban alapított Szek-
szárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör korábbi egyházi 
vezetőjéről, Horváth Károly 
esperesről elnevezett díjat idén 
Horváth Zoltán, a Bata Kereske-
delmi Kft. ügyvezető igazgatója 
vehette át, aki évek óta biztosítja 
rendezvényeik ellátását. 

 Gy. L.
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A borászok is csatlakoztak a véradó akcióhoz
A Szekszárdi borvidék borá-
szai is csatlakoztak a Magyar 
Vöröskereszt és az Országos 
Vérellátó Szolgálat „Nyári fel-
töltődés? Tölts fel másokat is! 
Adj vért!” elnevezésű kezde-
ményezéséhez.

A kezdeményezést azért hívták 
életre, mert nyáron jóval kevesebb 
a véradó, mint az év egyéb idősza-
kaiban, azonban a vérre ilyenkor 
is nagy a szükség. A véradó akció-
hoz immár másodszor csatlakoz-
tak a szekszárdi borászok, akiket 
a Magyar Vöröskereszt keresett 
meg. A Schieber Pincészetben 
kedden megtartott véradáson 
összesen tizennyolc szekszárdi 
borász tartotta karját – mondta el 
ifj. Heimann Zoltán borász.

Schieber-Horváth Anita, a 
Schieber Pincészet tulajdonosa 
arról szólt, hogy szekszárdi bo-
rászatként nemcsak a szőlőben 
és a pincében kell helyt állniuk, 
hanem az élet egyéb területein 
is. Bárkivel előfordulhat, hogy 
valamilyen okból vérre lesz 
szüksége, szeretnék, ha ilyen 
esetben fel sem merülne a vér-
hiány, ezért is csatlakoztak a 
kampányhoz, és örömmel ad-
nak helyt a véradásnak is – fo-
galmazott.

A szekszárdi borászok azon-
ban nemcsak vérüket adták, 
hanem boraikat is. Összesen 
16 pincészet ajánlott fel bort, a 

Bodri Pincészet és Szőlőbirtok 
jóvoltából pedig egy vacsorá-
val egybekötött borkóstolóra 
és egy egyéjszakás szekszárdi 

pihenésre is várják a szerencsés 
nyerteseket, akik nyár végéig 
adnak vért és regisztrálják az 
ott kapott egyedi kódot a www.
veradas.hu/nyar oldalon.

Csali Annamária, a Magyar 
Vöröskereszt kommunikációs 
vezetője elmondta, a véradó 
donorok megbecsülése kiemel-
ten fontos a szervezet számára. 
A Szekszárdi borvidék borásza-
inak köszönhetően a kampány-
ban résztvevő véradóink minő-
ségi borválogatást nyerhetnek. 
„A szekszárdi borászok nem 
először állnak a véradás ügye 
mellé, boraikkal és véradó-
ként egyaránt. Köszönet érte!” 
– emelte ki a kommunikációs 
vezető.  

 S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/A rendezvényen a Dobos At-

tila által írt Magyarok Világ-
himnusza mellett az „Isten 
hazánkért térdelünk előd-
be...” kezdetű Magyar Szen-
tek Himnuszát is elénekelte a 
tagság, majd a Taksonyi József 
felajánlásával elkészített vad-
disznó pörköltet ízlelhették 
meg a vendégek a Szent István 
Ház udvarán.

A botritisz azért még feléledhet...
Jó esély mutatkozik arra a 
borvidéken, hogy az idei 
évjárat olyan kiemelkedő le-
gyen, mint legutóbb a 2012-
es volt. Ám ehhez még az kell, 
hogy a szőlőben – miután a 
növény átvészelte a liszthar-
mat és a peronoszpóra „jár-
ványt” – a botritisz, közismer-
tebb nevén a szürkerothadás 
se pusztíthasson.

Ezen gombabetegség megjele-
nésének előfeltétele a tartósan 
érkező csapadék és vele együtt 
a lehűlés.  Nos, augusztus végé-
ig ez a mértékadó meterológiai 
prognózisok szerint biztosan 
nem következik be. A többit 

pedig majd meglátjuk... Legyen 
igaza azoknak, akik szép, hosz-
szú őszről értekeznek 2017-el 
kapcsolatosan. Ám ha mégsem, 
a botritisz még megtámadhatja 
a fürtöket, szőlőszemeket. Erre 
hívja fel most a termelők figyel-
mét – minden bizonnyal idei 
utolsó beszámolójában – a szek-
szárdi hegyközség által felkért, 
folyamatosan megfigyeléseket 
végző két növényvédelmi szak-
ember, dr. Füzi István és Hof-
mann Péter fejlesztő mérnök.

„A botritisz-járványok – 
szemben a lisztharmat- és a 
peronoszpóra járványokkal – 
akár 2–3 hét alatt kialakulhat-
nak szinte a semmiből. Persze, 

a botritisz gomba spórái a leve-
gőben mindig jelen vannak, ha 
nem is látjuk őket, és ha a be-
tegség tünetei a fürtökön nem 
is észlelhetők – intenek kellő 
óvatosságra a szakemberek. 
„Vigasztaló ugyanakkor, hogy 
a statisztika mellettünk szól – 
jegyzik meg a mérnökök. „Az 
utóbbi 30 év során ugyanis csak 
egyszer fordult elő (éppen 2014 
és 2016 között), hogy három 
egymás követő esztendő is bot-
ritisz-járványos legyen. Annak, 
hogy még a negyedik is az le-
gyen, már tényleg kicsi a való-
színűsége.”

„A szürkerothadás ellen – ha 
az időjárás jellegében nem vál-

tozik – nem szükséges már vé-
dekezni. Amennyiben nagyon 
csapadékosra fordulna az idő, és 
a fürtökben kezdenek megjelen-
ni a rothadó gócok, valamelyik 
speciális botriticidet juttassuk 
ki. Ennek a védekezésnek a kö-
zépérésű és késői fajtájú, rotha-
dásra hajlamos borszőlőkben, és 
legfeljebb szeptember közepéig 
lehet értelme azokon a termő-
helyeken, ahol erőteljes a hajnali 
harmatképződés. Ügyeljünk az 
élelmezés-egészségügyi vára-
kozási idők betartására! Semmi 
esetre se használjunk már folpet 
hatóanyagú készítményeket, 
mert ezek gátolhatják a must 
erjedését” – olvasható aktuális 
növényvédelmi tanácsként a 
szakemberek beszámolójában.   
 B. Gy.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Arany-busz parkolt a Béla király téren

Egy mosollyal bárki megvált-
hatta jegyét az Arany-buszra, 
amely két napig parkolt Szek-
szárdon, a Vármegyeháza előtt.

A Petőfi Irodalmi Múzeum uta-
zó kiállítása Arany János életét 
mutatja be az író születésének 
200. évfordulója alkalmából. 
Az Arany-busz a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum meghívására 
érkezett a városba.

A buszjegyen egy jelenet 
látható Arany János legendás 
művéből, a Toldiból. A látogató 

kézhez kapja a jegyet, lyukaszt 
és már fel is szállhat a buszra, 
amely Arany János életművét 
mutatja be. A Petőfi Irodalmi 
Múzeumban 2017 májusában 
nyílt meg az a tárlat, amely a 
200 éve született költő munkás-
ságát reprezentálja. Az „Önarc-
kép álarcokban” című tárlatot a 
szervezők „buszra tették”, vagyis 
elkészítették az utazó változatát.  
Az „Arany 200 busz” július 10-
től járja az országot, augusztus 
23-án és 24-én Szekszárdon 
parkolt le.

Már az első napon is sokan 
voltak kíváncsiak a tárlatra. Az 
Arany-járatra déltől lehetett 
felszállni, és négy óráig csak-
nem félszázan váltották meg 
jegyüket. A kiállítás látványos: 
versek, képek, különféle doku-
mentumok és relikviamásolatok 
segítségével mutatja be Arany 
János életművét, kapcsolatait, 
költészetének jelentőségét. A 
tárlat interaktív, így megfelel 
akár az „Z generáció” elvárásai-
nak is. A busz-kiállítás ugyanis 
oktatási céllal készült, így ma-

nuális játékok és a digitális esz-
közök is helyet kaptak benne. A 
jó erőben lévő látogató például 
kipróbálhatja, hogy van-e akko-
ra ereje, mint Toldinak.

Az ingyenesen látogatható 
utazó tárlat a nyáron kulturá-
lis rendezvényeken és irodal-
mi-művészeti fesztiválokon 
járt, ősztől pedig elsősorban is-
kolák, könyvtárak, művelődési 
házak, múzeumok kerülnek az 
útitervbe. Ekkor az Arany-busz 
várhatóan ismét útba ejti majd 
Szekszárdot.  - mwj -
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
augusztus 28-tól szeptember 1-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02568)

MENÜ Augusztus 28. Augusztus 29. Augusztus 30. Augusztus 31. Szeptember 1.

„A”
1050 Ft

Frankfurti 
leves

Grízgaluska
leves

Paradicsom-
leves

Mediterrán 
gyümölcsleves Zöldbableves

Grízes 
metélt,

baracklekvár

Kapros-
tejfölös

tökfőzelék,
sertéspörkölt

Rakott 
burgonya,

savanyúság

Mustáros 
csirkecomb,

párolt rizs

Tarhonyáshús,
káposztasaláta

„B”
1050 Ft

Frankfurti 
leves

Grízgaluska
leves

Paradicsom-
leves

Mediterrán 
gyümölcsleves Zöldbableves

Roston sült 
csirkecomb 

filé, 
friss saláta, 

öntet

Trappista sajt 
rántva, 

tartármártás

Temesvári 
sertésragu, 

tészta

Töltött 
káposzta, 

tejföl

Rántott 
sertésborda, 

petrezselymes 
burgonya, 
csemege 
uborka

Napi
ajánlat
950 Ft

Rántott 
csirkemell filé, 
kukoricás rizs, 
uborkasaláta

Rántott 
csirkemell filé, 
kukoricás rizs, 
uborkasaláta

Rántott 
csirkemell filé, 
kukoricás rizs, 
uborkasaláta

Rántott 
csirkemell filé, 
kukoricás rizs, 
uborkasaláta

Rántott 
csirkemell filé, 
kukoricás rizs, 
uborkasaláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Aszalt 
gyümölcsökkel

töltött 
pulykamell 

sajtmártással, 
kuszkusszal

Aszalt 
gyümölcsökkel

töltött 
pulykamell 

sajtmártással, 
kuszkusszal

Aszalt 
gyümölcsökkel

töltött 
pulykamell 

sajtmártással, 
kuszkusszal

Aszalt 
gyümölcsökkel

töltött 
pulykamell 

sajtmártással, 
kuszkusszal

Aszalt 
gyümölcsökkel

töltött 
pulykamell 

sajtmártással, 
kuszkusszal

Szekszárdi Nyomda Kft.

A Szekszárdi Nyomda Kft. keres 30–40 év közötti 
férfi munkatársat gépmester munkakörbe.

Előnyt jelent bármilyen műszaki végzettség.

Amit kínálunk:
• 2 műszakos munkarend,
• betanítást biztosítja a cég,
• betanulást követően kiemelkedő bérezés,
• munkaruházat,
• vidékieknek munkába járás támogatása,
• hosszú távú, stabil munkalehetőség.

Önéletrajzokat elektronikus úton kérjük 
a következő E-mail címre megküldeni: 

bacsjozsef@szekszardinyomda.hu (02563)

Együttműködési megállapodást írtak alá 
Együttműködési megállapo-
dást írt alá a múlt szomba-
ton a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság és 
a Szekszárdi Kutató-mentő 
Egyesület.

A megállapodás célja, hogy 
a kutató-mentő csoport be-
vonható legyen az esetleges 
veszélyhelyzetek, katasztró-
fák során jelentkező speciális 
mentési, kárfelszámolási, vé-
dekezési feladatokba, illetve 
nemzetközi segítségnyújtás-
ban is részt tudjanak venni a 
törvényi előírásoknak meg-
felelve. Az együttműködési 
megállapodás aláírásával a 
kutató-mentő csoport az ár- és 
belvízvédelmi, illetve műszaki 
mentések területén jelentkező 
feladatok ellátását vállalta, ám 
fő szakterületük az eltűnt sze-
mélyek felkutatása mentőku-
tyák segítségével. Az egyesület 

tagjai a megállapodás aláírását 
követően katasztrófavédelmi 
oktatásban is részesültek – 
tudtuk meg Boros Brigittától, 
a Tolna Megyei Katasztrófa-
védelmi Igazgatóság sajtószó-
vivőjétől.  

Badacsonyi László, a Szek-
szárdi Kutató-mentő Egyesület 

vezetője elmondta, a tagok szá-
mára további tanfolyamok el-
végzése szükséges ahhoz, hogy 
a mentési feladatokban részt ve-
gyenek. Terveik között szerepel 
a tűzoltói alapvizsga és a kishajó 
vezetői engedély megszerzése, 
valamint további speciális kép-
zések elvégzése.

Az egyesület öt kutyájának 
kiképzése jelenleg is zajlik, az 
ebeket élő és halott személyek 
felkutatására is szeretnék felké-
szíteni. A kutyák a jövő év folya-
mán szerezhetik meg a nemzet-
közi képesítést. 

Az egyesület egyébként a 
szekszárdi önkormányzattal 
és a Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitánysággal is együttmű-
ködési megállapodást kíván 
kötni. Előbbiről a szeptemberi 
közgyűlésen tárgyalhatnak, az 
utóbbi iránt pedig szerdán ad-
tak be kérelmet.

Badacsonyi László arról is 
szólt, hogy a 21 fővel működő 
egyesület alapvető működése 
biztosított a tagdíjak révén, de 
a fejlődéshez további támoga-
tásra lenne szükségük. Azok, 
akik szeretnék munkájukat tá-
mogatni a +36 20 806 6512-es 
telefonszámon érik el.  

 S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Augusztus 20-ai rejtvényünk megfejtése: Lakatos Menyhért: Füstös képek
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Udvardy Zsuzsanna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 31-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

PÓTFELVÉTELI
A Bartina Néptánc  

Egyesület pótfelvételt  
hirdet 5–8 évet betöltött 

kisfiúk részére.
Várjuk azon családok je-

lentkezését, akik a Bartina 
Néptánc Közhasznú Egye-
sületben szeretnék gyer-

meküket megismertetni a 
közösségi lét élményeivel, 

örömeivel és ugyanitt a 
magyar hagyományos ér-

tékekkel. 
A pótfelvételi időpontja: 

2017. szeptember 4. (hétfő) 
és 5. (kedd) 14:00 – 18:00 

óráig.
Beiratkozás időpontja: 

2017. szeptember 4. (hétfő) 
és 5.(kedd) 09:00 – 18:00 

óráig.
Helye: Babits Mihály  
Kulturális Központ, 

 Bartina Iroda.
Érdeklődni személyesen 

a Babits Mihály Kulturális 
Központ Bartina irodájá-
ban, a +36–20/9641–678 

számon, illetve e-mailben: 
bartina@szekszardagora.hu 

címen.

EVANGÉLIUM

„…ímé az Isten országa tiben-
netek van.”  (Lukács 17:21.b)

Megváltó Urunk földre jövetelével 
Isten országa jött el e bűn által 
megnyomorított világunkba. Az 
evangélium – a jó hír – éppen ab-
ban áll, hogy mindenki lehetőséget 
kapott Istentől arra, hogy szívé-
be fogadja, azaz elfogadja Jézus 
Krisztust és az általa meghirdetett 
törvényt, a szeretet törvényét. Isten 
országának áldása, békessége csak 
ott lesz megtapasztalt valóság, ahol 
az Ő országának jó rendje, törvé-
nye, vagyis a feltétel nélküli agapé 
szeretet megvalósul, uralomra jut.

Erre nézve fogalmazta meg 
egyik előadásában dr. Kirk Ed-

ward Lowery teológiai professzor, 
hogy: „az embernek a legjobb 
esetben is csak macska termé-
szete van, ami – sajnos – csak a 
pusztulásra vezet”. Majd meg is 
magyarázta: emlékszünk, ugye, 
milyen gyakran látunk a közutak 
aszfaltburkolatán gumiabroncsok 
által „kivasalt” macskát? Azért 
következik be siralmas vége, mert 
ösztöne, természete szerint üldözi 
az egeret, verebet, szöcskét – aka-
ratos, önfejű módon.

Ha nem hinnénk, hogy az ön-
fejű magatartás csak a pusztu-
lásra elég, akkor gondolkodjunk 
el azon, hogy a pásztorok miért 
nem foglalkoznak macskanyájak 
terelgetésével? Bizonyára azért, 

mert képtelenség 10-15 macskát 
egy irányba terelgetni! Valószínű-
leg ez a feladat még két-három 
macskával sem sikerülne. Azért, 
mert a macska macskatermé-
szetű, a bárány pedig bárány-
természetű. Itt-ott a báránnyal 
is megesik, hogy eltévelyedik, „a 
maga útjára tér”. Ám a bárányok 
többnyire a juhászkutyák által 
körbekerítve, összeterelve követik 
a pásztort, aki vezeti a nyájat. A 
macska azonban nem fogadja az 
irányítást, a felettes vezetést. Ő a 
„maga ura”, és a saját feje után 
megy. Sokszor a vesztébe.

Így jár az ember is a mennyei 
Jó Pásztor elfogadása nélkül, bár 
a Jó Pásztor „az övéi közé jött, de 

az övéi nem fogadták be őt”. Sőt: 
„…mindenki a maga útját járta”. 
E magatartás pedig az istentelen 
természet („macskatermészet”) 
egyik nyilvánvaló eredménye.

Éppen ideje, hogy legfőbb tö-
rekvésünk legyen a bűnös, Isten 
akaratától elrugaszkodott termé-
szetünk kibontakoztatása helyett 
Krisztus uralmát érvényre jut-
tatni önmagunk és környezetünk 
felett az Úr Jézus szavainak enge-
delmes követésével: „Aki nékem 
szolgál, engem kövessen; és ahol 
én vagyok, ott lesz az én szolgám 
is: és aki nékem szolgál, megbe-
csüli azt az Atya”. (János 12:26)  
 Fodor Péter 

 lelkészgyakornok

A Teréz körúti robbantó kézre kerítésén is dolgozott
Dolgozott a Teréz körúti 
robbantás és a 71 migráns 
halálával végződő eset felde-
rítésén is, de a 2008-2009-es 
romagyilkosságok ügyében 
indított nyomozásban is részt 
vett Szabó Csaba ezredes, aki 
augusztus 1-től vezeti a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ságot.

Az 51 esztendős Szabó Csaba 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében született, és mindig is 
„detektív” szeretett volna lenni. 
A rendőri pálya iránti vonza-
lom a krimik olvasása nyomán 
fogalmazódott meg benne. 
Rendőri pályafutását 1991-ben 
kezdte meg a nyíregyházi ka-
pitányságon, ahol leginkább 
személy elleni erőszakos bűn-
cselekményekkel foglalkozott – 
mondta el az új megyei főkapi-
tány a közelmúltban megtartott 
„bemutatkozó” sajtótájékoz-
tatón. Négy év után került át 
egy másik – meg nem nevezett 
– megyei kapitányságra, ahol 
életvédelmi szakterületen tevé-
kenykedett. Emberölések, fegy-
veres rablások, halált okozó testi 
sértések és más személy elleni 
erőszakos bűncselekményekkel 
kapcsolatos nyomozásokban 
vett részt.

A rendőri pályán való előre-
haladása okán a nyomozásról a 
felderítésre helyezte át a hang-
súlyt. Ekkor többek között ká-
bítószerrel, illetve lőszerrel, lő-
fegyverrel való visszaélésekkel 
kapcsolatos ügyekkel foglalko-
zott – tudatta Szabó Csaba. Az 
ezredes 2007-ben Magyaror-
szág kiemelt bűnügyi szervé-
hez, a Nemzeti Nyomozó Iro-
dához került Debrecenbe, ahol 
ugyancsak bűnügyi területen 
dolgozott. Nemcsak Hajdú-Bi-
har, de Jász-Nagykun Szolnok 
és Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyében is tevékenykedett. 
Ebben az időszakban történt 
a romák sérelmére elkövetett 
gyilkosságsorozat is, melynek 
Szabolcs-Szatmár-Bereg me-
gyében is voltak sértettjei. A 
gyilkosságokkal kapcsolatban 

indított nyomozásban Szabó 
Csaba is részt vett.

Négy éven elteltével, 2011-ben 
Budapestre került, ahol a Nem-
zeti Nyomozó Iroda Nemzetkö-
zi Bűnözés Elleni Főosztályának 
vezetője lett. Beosztásában a 
kábítószerekkel, valamint az il-
legális migrációval és az ember-
kereskedelemmel kapcsolatos 
bűnügyekben indított nyomozá-
sokban vett részt. Többek között 
dolgozott a 2016. szeptember 
24-én történt Teréz körúti rob-
bantás és a 71 migráns halával 
(2015. augusztus 27-én az A4-es 
autópályán, az ausztriai Pandorf 
közelében 71 illegális bevándor-
ló holttestére bukkantak egy te-
herautóban – a szerző) végződő 
bűnüggyel kapcsolatban indított 
nyomozásban, valamint annak 
irányításán.

Szabó Csaba elárulta: Tolna 
megyéhez korábban nem volt 
kötődése, bár triatlon versenyen 
már járt Fadd-Domboriban. 

Hangsúlyozta, Nagy örökséget 
vett át, hiszen elődje, a nyug-
állományba vonult dr. Soczó 
László vezérőrnagy karizmati-
kus vezető volt, akinek szelle-
miségét szeretné tovább vinni 
– tudatta.

Mint fogalmazott, szakmailag 
és emberileg is nagy kihívást je-
lent számára a Tolna Megyei Ren-
dőr-főkapitányság vezetése. Úgy 
véli, hogy tapasztalatait jól tudja 
majd hasznosítani. Kiemelte, szá-
mára az őszinteség és a bizalom 
a munka alapja, ezért munkatár-
saitól is őszinte visszajelzéseket 
vár el. Emellett kollégái szakmai 
tudására, intelligenciájára és kre-
ativitására is számít.

Szabó Csaba szerint a rend-
őrség Tolna megyében kiegyen-
súlyozott, a munkatársak pedig 
szakmailag felkészültek, ám 
történhetnek olyan események, 
melyekre eddig nem volt példa, 
és melyekre fel kell készülni – 
mondta a főkapitány.

Emlékeztetett: egyetlen olyan 
kollégája sincs, aki az első két 
paksi erőművi blokk építése 
idején is a rendőrségen dolgo-
zott volna. Márpedig a főkapi-
tány úgy véli, hogy az új blok-
kok építése kapcsán felmerülő 
rendészeti, biztonsági és köz-
lekedési helyzetekre különösen 
fel kell készülni. Hozzáfűzte: a 
munka sarokköveit elődje ide-
jén letették. Az új blokkok épí-
tése nyomán fokozott rendőri 
jelenlétre lesz szükség, ezért lét-
számbővítés is várható. Főként 
a Paksi Rendőrkapitányság állo-
mányát tervezik bővíteni – tu-
datta újságírói kérdésre. Szabó 
Csaba ugyancsak kérdésre vála-
szolva elmondta, szeretne nagy 
hangsúlyt helyezni a megelőzés-
re, főként az utcán, köztereken 
elkövetett és a személyek ellen 
irányuló bűncselekményeket 
kívánja még inkább megelőzni.

A főkapitány megbízatása öt 
évre szól, és legfeljebb egyszer 
hosszabbíthatják meg – mondta 
el Szabó Csaba. Zárásként kije-
lentette, az elkövetkező tíz évben 
szeretne Tolna megyei főkapi-
tányként szolgálni.   S. V.

Szabó Csaba a Tolna Me-
gyei Közgyűlés júliusi 
ülésen mutatta be dr. Hal-
mosi Zsolt vezérőrnagy, 
rendészeti országos ren-
dőrfőkapitány-helyettes. A 
közgyűlés tagjai egyhan-
gúlag támogatásukról biz-
tosították Szabó Csabát. 
Az új főkapitány ünnepé-
lyes keretek között vette át 
elődjétől a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság 
csapatzászlaját a Várme-
gyeházán. Dr. Soczó Lász-
ló, akit a rendőrség napja 
alkalmából Áder János 
köztársasági elnök vezé-
rőrnaggyá léptetett elő, 45 
évi szolgálati viszony után 
vonult nyugállományba.
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REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. GÖRCS RITA

reumatológus szakorvos
Medi Centrum

7100 Szekszárd, Holub u. 12.
Rendelési idő:

szerda 16–19 óra
Bejelentkezés:

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

(02559)
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Schneider Gábor vezette bringásainkat az ifjúsági olimpián
Egy kosárlabdázó, Vincze 
Nikolett (Atomerőmű KSC), 
és egy kerékpáros edző, 
Schneider Gábor (Szekszár-
di Szabadidős SE) képvisel-
te városunkat a júliusban 
Győrben megrendezett Eu-
rópai Ifjúsági Olimpiai Fesz-
tiválon.

Előbbi a magyar nemzeti 
együttes tagjaként – a remélt-
nél kevesebb játéklehetőség-
hez jutva – lett ezüstérmes, 
utóbbi a válogatott versenyző-
it irányította a Magyar Kerék-
páros Szövetség felkérésére. 
A szekszárdi tréner már ezt 
megelőzően is kapott megbí-
zást az U14–U17-es korosz-
tály külföldi versenyeztetése, 
felkészítése során.

E rangos világversenyre há-
rom kerékpáros lány és fiú kva-
lifikálta magát. A szekszárdi 
edzőben volt némi tüske ami-
att, hogy tanítványa, Fábián 
Csongor – a korosztály egyik 
legjobbja – nem került be a ma-
gyar kerékpáros válogatottba.

– A kvalifikáció szerint azok 
kerülhettek be az EYOF-válo-
gatottba, akik az országúti baj-
nokságon dobogón végeztek. 
Sajnos Csongor „csak” ötödik 
lett, így nem jöhetett velem – 
kezdte Schneider Gábor (ké-

pünkön balról). – Ha az elmúlt 
egy év eredményeit és a kvali-
tásait vesszük alapul, meggyő-
ződésem, hogy ott lett volna a 
helye a csapatban...

– Miképpen a magyar fiúk-
nak is az országúti verseny él-
mezőnyében...

– Sajnálom, hogy a balsze-
rencse megfosztott bennünket 
az első tízbe kerüléstől. Aktu-
ális korosztályos bajnokunk, 
Füri Márton az utolsó körben 
a hatfős élboly mögött hajtott a 
hetedik pozícióban, amikor de-
fektet kapott, Varga Bálintnak 
pedig már az elején fel kellett 
adnia a küzdelmet, miután egy 
tömegbukásba keveredett.

– A lányok szereplése némi 
vigaszt nyújtott, de nemzetkö-
zi eredményeik tükrében azért 
erre számítani is lehetett.

– Bajorfi Eszter kiegyensú-
lyozott versenyzéssel a 15 he-
lyen ért célba, és Fördős Kata 
Barbara is előkelő pozícióban 
zárt volna, ha a cél előtt két-
száz méterrel történt bukás 
nem lassította volna le. Végül 
az üldözőbolyban, a győztessel 
azonos idővel érkezett célba.

– Ami győzteseket illeti: iga-
zolódott a papírforma?

– Alapvetően igen. A fiúk-
nál a három olasz srác kiemel-
kedett a mezőnyből, a hajrára 
leszakították az őket üldöző 
cseh és német bringásokat. 
A svájciak országúton ezúttal 
gyengélkedtek, de az időfuta-
mot megnyerték. A lányoknál 
a mezőnyversenyt egy belga 
kerékpáros nyerte, az időfuta-
mot pedig egy angol bringás.

Schneider Gábor számára 
élmény volt a Győrben töltött 
egy hét. Ha ideje engedte, más 
sportágak versenyeire is ellá-
togatott, így ott volt a kosaras 
lányok litvánok elleni meccsén 
is.

– Őszintén szólva, ott és 
akkor még nem tudtam, hogy 
egy szekszárdi lány is tagja a 
válogatottnak. Látásból ismer-
tem Nikolett anyukáját, s ami-
kor megláttam a csarnokban, 
gondoltam, hogy szekszárdi 
vonatkozása is lehet ennek a 
meccsnek. Csak hazaérve tud-
tam meg, hogy a KSC játékosa 
tagja volt a magyar csapatnak, 
így ha tehetem majd szemé-
lyesen, de az újságon keresz-
tül most feltétlenül gratulálok 
Vincze Nikinek a nagyszerű 
eredményhez. Feltételezem, 
hogy élete egyik legnagyobb 
sportélménye volt a győri...  

 B. Gy.

FO
TÓ

: S
ZV

FO
TÓ

: M
O

AT
SZ

FO
TÓ

: S
ZV

( 02567)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

MEGÉRKEZTEK 
A TORNACIPŐK

a Tisza

Cipőboltba!

SZAMOS CIPŐK!
Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

ISTENISMERET

Wolf József teológiai 
előadásai Szekszárdon
2017. szeptember 2., 9., 
16., 30-án 15:00 órától.

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

Minden érdeklődőt várunk!
(02569)

(02571)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.

Nyitva tartás: H-P. 8–16 óráig
Telefon: 74/319–593

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

NYÁR VÉGI LEÁRAZÁS!
BERKEMANN termékek 30%

SCHOLL termékek 40%
kedvezménnyel

augusztus 21-től, amíg a készlet tart!

BA

Legyen a szekszárdi az Év Feltörekvő Fürdője
A termalfurdo.hu a Magyar 
Fürdőszövetség szakmai tá-
mogatásával, harmadik alka-
lommal keresi Magyarország 
legjobb fürdőit!

A fürdők három kategóriában 
versenyeznek egymással 2017. jú-
nius 1. és augusztus 31. között. A 
legnagyobb és legismertebb, va-
lamint nagyvárosokban található 
fürdők „Az Év Fürdője 2017” ka-
tegóriában, a regionálisan ismert 
fürdők „Az Év Feltörekvő Fürdő-
je 2017”, míg a kis településeken 
található kis fürdők „A Helyiek 
Kedvenc Fürdője 2017” kategó-

riákban indulnak. Mindhárom 
kategóriában a legtöbb szavazatot 
szerző fürdő nyer.

A Szekszárdi Családbarát 
Strand- és Élményfürdő – amely 
az idei szezonban szeptember 

3-ig (vasárnap) várja a vendé-
geket – „Az Év Feltörekvő Für-
dője” címért szállt versenybe. A 
tolnai megyeszékhely strandja 
évről évre arra törekszik, hogy 
látogatóik minél elégedettebben 
térjenek haza egy élményekkel 
teli nap után. Szolgáltatásaikat 
és fejlesztéseiket a vendégek 
igényei szerint alakítják. 

Megéri voksolni, hiszen a sza-
vazók között értékes nyeremé-
nyek találnak gazdára: kisorsol-
nak többek között több két főre 
szóló két éjszakás wellness utal-
ványt is. További részleteket a 
www.azevfurdoje.hu és a www.
szekszardifurdo.hu internetes 
oldalon olvashatnak. 

 SZV

Bálint World Tour-sikere
A Szekszárd AC közelmúlt-
ban igazolt tehetsége, Bálint 
Bernadett pályafutása során 
először állhatott fel a dobo-
gó legfelső fokára egy World 
Tour versenyen.

A német Bundesligában sze-
replő Kolbermoor együttesétől 
hazatérő fiatal tehetség igazol-
ta, hogy az Extra Liga legutób-
bi két kiírásában aranyérmes 
szekszárdi klub jól választott. 
Bálint Bernadett Pergel Szand-
rával párosban állt asztalhoz 
a nigériai World Tour-verse-

nyen, s az előzetes papírformát 
igazolva a magyar duó minden 
ellenfelét maga mögé utasítva 
diadalmaskodott. A döntőben 
az egyiptomi kettős becsülettel 
küzdött ugyan, de erejükből 
még játszmagyőzelemre sem 

futotta (3:0). A SZAC új igazo-
lása először szerzett aranyérmet 
WT-versenyen.

A héten a csehországi Olo-
mucban zajló World Tour via-
dalon a szekszárdi klub játéko-
sa állt asztalhoz női egyéniben. 
Közülük csak Bálint végzett 
olyan helyen selejtező csoport-
jában, hogy játszhatott a fő-
táblára kerülésért, ám tajvani 
riválisától kikapott. Madarász 
Dóra nem jutott túl a csoport-
kör küzdelmein.  

Szeptember első hétvégéjén 
az ország legjobb játékosait lát-

ja vendégül a megyeszékhely: a 
hagyományos Szekszárd Kupa I. 
osztályú felnőtt egyéni és páros 
ranglista-versenyen szomba-
ton a hölgyek, másnap pedig a 
férfiak lépnek asztalhoz a városi 
sportcsarnok küzdőterén.  SZV

AGÓRA MOZI
Augusztus 27., vasárnap
15:00 –  Egy kupac kufli
17:00 –  A szerencse háza
19:00 –  Pappa pia
Augusztus 28., hétfő
15:00 –  Az emoji – Film 2D
17:00 –  A szerencse háza
19:00 –  Pappa pia
Augusztus 29., kedd
15:00 –  Az emoji – Film 2D
17:00 –  A szerencse háza
19:00 – Pappa pia
Augusztus 30., szerda
15:00 –  Az emoji – Film 2D

17:00 –  A szerencse háza
19:00 –  Pappa pia
Augusztus 31., csütörtök
15:00 –  A mogyoró meló 2.
17:00 –  Anyák elszabadulva
19:00 –  Sokkal több mint testőr
Szeptember 1., péntek
15:00 –  A mogyoró meló 2.
17:00 –  Anyák elszabadulva
19:00 –  Sokkal több mint testőr
Szeptember 2., szombat
15:00 –  A mogyoró meló 2.
17:00 –  Anyák elszabadulva
19:00 – Sokkal több mint testőr



14 152017. augusztus 27. 2017. augusztus 27.

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.

MEGHÍVÓ
Szekszárdi Alapszervezet Tisztelettel meghív minden  

érdeklődőt a Van megoldás, a Humán Papillomavírus okoz-
ta fertőzés megelőzésére! előadás meghallgatására

Előadók:
dr. Tóth János szülész-nőgyógyász, klinikai onkológus főorvos

Hajasné Erős Kinga TM Kormányhivatal Népegészségügyi 
Főosztály Közegészségügyi-járványügyi szakügyintéző
Sallai Krisztina „Mályvavirág Alapítvány” alapító tagja
Előadás helyszíne: Babits Mihály Művelődési Központ 

(Csatár terem) (7100 Szekszárd, Szent I. tér 10.)
Előadás időpontja: 2017. szeptember 7. (csütörtök) 16:30

A belépés díjtalan!

Szekszárd Város Napja
2017. augusztus 26-tól (szombat) 08:00 órától 2017. augusztus 27-ig (vasárnap) 23:00 óráig  

Szekszárdon a Béla király téren

1905. augusztus 29-én ala-
kult meg az első városi kép-
viselő-testület Szekszárdon, 
ez alkalomból minden évben 
két napos rendezvénysoro-
zattal ünnepeljük a Város 
Napját. A programsorozatot, 
helyi étkesek, borászok és 
kézművesek teszik teljessé. 
A fellépők között több szek-
szárdi kötődésű művész is 
fellép, büszkén bemutatva a 
város kulturális értékeit, te-
hetségeit és sokszínűségét.

 
Műsorközlő: Abaházi Csaba

2017. augusztus 26. (szombat)
Béla király téri színpad
•  09:00 Városismereti vetélkedő
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Rendezvényterem, Bödő 
terem. Társrendező: Egyed An-
tal Honismereti Egyesület.
•  16:00 Holló Együttes Vándor-

muzsikusok c. gyerekkoncert
A gyerekműsorban a 30 éves 
Holló együttes legsikeresebb da-
lait, játékait mutatjuk be. A gye-
rekek, végig az előadás szereplői, 
akikkel vagy a színpadról, vagy a 
színpadon együtt játszik, énekel 
az együttes. Az előadás során 
magyar költők énekelt versei, 
népdalok illetve a világ legszebb 
gyermekdalai csendülnek fel.
•  17:00 Calidora koncertje
A Calidora művésznév mögött 
a szekszárdi születésű Oberrit-
ter Dóri áll, aki gyerekkora óta 
gitározik, zongorázik, énekel. 
Már 15 évesen saját dalokat írt 
– elmondása szerint a körülötte, 
vele történő dolgokat mindig a 
zenén keresztül éli meg. Célja, 
hogy a szerzeményei megérint-
sék az embereket, és a közönség 
azonosulni tudjon az érzésekkel, 
emlékekkel, amelyeket Dóri át 
szeretne adni.
•  18:00 Budavári Zita és Gyánó 

Huba műsora
Budavári Zita, szekszárdi szár-
mazású énekes és partnere, 
Gyánó Huba műsora
• 19:00 Brassdance koncert

•  21:00 Péter Szabó Szilvia 100 
perces élő nagykoncertje

Ki ne emlékezne, a Százszor ölelj 
még, a Túl a varázshegyen, a Sze-
retem, vagy 2005-ben, az Euró-
víziós Dalfesztiválon hazánkat 
képviselő Forogj világ című dalra?

A háromszoros dupla plati-
na- és nyolcszoros aranylemezes, 
megannyi rangos díjat besöprő, 
számtalan listavezető dalt magá-
nak tudható és Magyarországon 
kivétel nélkül csak teltházas kon-
certet adó egykori NOX zenekar 
frontembere és énekesnője, Péter 
Szabó Szilvia ismét saját zenekarral 
és egy páratlan, látványos produk-
cióval hódítja meg az országot…
•  21:00 A zöldkúti merülő te-

kercsek titka – Rejtélyvadá-
szat Szekszárdon

Zseblámpás bűnügyi kaland-
túra Szekszárdon – előzetes re-
gisztráció szükséges!

2016-ban a nyomozó vénával 
megáldott, kalandvágyó játé-
kosok megismerkedhettek Ibi 
– a túlbuzgó könyvtároshölgy 
meggyilkolásának történetével, 
ám arra nem derült fény, milyen 
sötét titkokat rejtegetett Ibi, mi-
előtt megtalálta az elrejtett Cor-
vinát. Segítsetek kideríteni, mit 
sumákolt el Lukács Ibolya!
•  23:00 Disco – Zenék a 90-es 

évektől napjainkig – Dj Tá-
borfyval

 
2017. augusztus 27. (vasárnap)
Béla király téri színpad
•  11:00 Vili, a vega vámpír – 

szörnyen jó zenés mesejáték
Pódium Színház, Budapest
•  14:00 – 16:00  Helyi mozgás-

művészeti csoportok műsora
Fitt Lesz Sportegyesület, Szöcs-
ke Akrobatitus Rock and Roll 
Klub, PTE IGY Gyakorló Iskola 

Művészeti tagozata, Gemenc 
Tánc Sportegyesület
•  16:15 Bartina Néptánc Egye-

sület műsora
Kísér a Tarsoly Zenekar
Művészeti vezető: Matókné Ka-
pási Julianna
• 17:15 Siklósi Család koncertje 
Közreműködik: Siklósi Kriszti-
án, Siklósiné Heim Karolina és 
gyermekeik
•  18:30 The Stinky Rodders 

koncert
A The Stinky Rodders többször 
bizonyított már Szekszárdon 
(is), pörgős rockabilly dallama-
ikkal bárkit képesek táncra per-
díteni és fergeteges hangulatot 
teremteni koncertjeiken.
•  20:00 Animal Cannibals élő 

koncert
Az Animal Cannibals az egyik 
legnagyobb hatású magyar rap/
hip-hop csapat, a stílus egyik 
magyarországi előfutáraiként 
is szokták őket nevezni. Alap-
vetően a könnyedebb formákat 
preferálják, így a viccesebb, de 
mégis mondanivalóval bíró 
szövegeik szélesebb közönség-
hez is el tudnak jutni. A kan-
nibálok népszerűsége máig 
töretlen.
•  21:00 A zöldkúti merülő te-

kercsek titka – Rejtélyvadá-
szat Szekszárdon

Zseblámpás bűnügyi kaland-
túra Szekszárdon – előzetes re-
gisztráció szükséges!

Kiegészítő programok:
2017. augusztus 27. vasárnap

•  14:00 – 17:00 Magyar Vörös-
kereszt: véradás

Magyar Vöröskereszt Székháza, 
7100 Szekszárd, Dózsa u. 1.
Hívjuk és várjuk a segítő szán-
dékú, magát egészségesnek érző 
18-65 év közötti leendő véra-
dókat. Kérjük, mindenki hozza 
magával a személyazonossági 
igazolványát és TAJ kártyá-
ját. Segítségüket köszönjük. A 
programokon való részvétel 
díjtalan!

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

ISKOLAKEZDÉSI 
HASZNÁLTRUHA 

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: 7100 Szekszárd, 

 Dózsa Gy. u. 1.
Ideje:  2017. augusztus 28. 
(hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.
2017. évi tagdíj befizetésére 

is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjain-
kat, a Szekszárdi Nyugdí-
jasok Területi Érdekszö-

vetsége tagjait, és minden 
rászorulót.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Nyugdíjas Tagozata

2017. szeptember 5-én 
14:00 órakor (kedd) 

előadást tart a Babits Mihály 
Kulturális Központ  
földszinti termében. 

(7100 Szekszárd, Szent I. 
tér 10.)

Előadó: Prof. dr. Kondákor 
István egyetemi magánta-
nár, osztályvezető főorvos

Előadás címe: Az epilepszia, 
mint betegség időskorban.
Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődő nyugdíjast.

ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptember 4. (hétfő) 14:00 – 
16:00 óráig. Előzetes bejelentkezés 
alapján +36–74/504–102. Szek-
szárd, Piac tér 1. – II. Oktató terem

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

KÖZLEMÉNY
Tisztelt Ügyfeleink!

Ezúton tájékoztatjuk Önö-
ket, hogy Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala egyes szervezeti 
egységeinek ügyfélfogadási 
rendje 2017. augusztus 28. 
és szeptember 8. között az 
alábbiak szerint alakul:

Igazgatási Osztály – 2017. 
szeptember 1., 4., 6. napo-
kon az ügyfélfogadás ügyeleti 
rendszerben kerül ellátásra a 
Szekszárd, Széchenyi u. 29–31. 
sz. alatti épületben, szeptem-
ber 8. napon az ügyfélfogadás 
szünetel.

Adó Osztály – 2017. szeptember 
4., 6. napokon az ügyfélfogadás 
ügyeleti rendszerben kerül el-
látásra a Szekszárd, Széchenyi 
u. 29–31. sz. alatti épületben, 
szeptember 1. és 8. napokon az 
ügyfélfogadás szünetel.

Anyakönyvi Osztály – 2017. 
szeptember 7. és 8. között az 
ügyfélfogadás szünetel.

Építési Osztály – 2017. szep-
tember 4. és 8. között az ügy-
félfogadás szünetel.

Humán Osztály – 2017. au-
gusztus 28. és szeptember 8. 
között az ügyfélfogadás szü-
netel.

Városfejlesztési és Üzemelte-
tési Igazgatóság – 2017. szep-
tember 4–9. között az ügyfél-
fogadás szünetel.

Jegyző – 2017. szeptember 
6. napján a jegyzői fogadóóra 
nem kerül megtartásra.

2017. szeptember 11. napjá-
tól az ügyfélfogadás a Béla 
király tér 8. sz. alatti épület-
ben, a megszokott rend sze-
rint folytatódik.

Köszönjük megértésüket! 
Dr. Molnár Kata jegyző



2017. augusztus 27.16

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

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

(02560)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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

(02561) (02565)

A szekszárdi Comenius
Általános Iskola

ANGOL SZAKOS
TANÁRT KERES

részmunkaidős vagy 
óraadói státuszban is.

Munkabér: 
közalkalmazotti 

besorolás szerinti bérezés.

Érdeklődni: 
20/569–7430-as vagy a  

74/511–165-ös 
telefonszámon.

Jelentkezni a 
comenius@terrasoft.hu

címre elküldött 
önéletrajzzal 
lehetséges.

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

www.karcherstore.hu

STORE CPH

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ PORSZÍVÓK SZIVATTYÚK

SEPRŐ ÉS TAKARÍTÓGÉPEK ABLAKTISZTÍTÓK

(02555)

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

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02556)

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


