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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Autómentes
Szekszárd város önkormány-
zata, a Szekszárdi Klímakör 
és a Zöldtárs Környezetvédel-
mi Alapítvány közösen idén is 
„Autómentes napokat” szerve-
zett Szekszárdon, az Európai 
Mobilitási Hét eseményeként, 
szeptember 19-én és 22-én.
 → 2. oldal

Világbajnokok
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere köszöntötte a város 
nevében szerda délután a Tol-
nai Tájak Íjász Egyesület tagja-
it, akik nagyszerű eredményt 
értek el az ausztriai Moosburg-
ban megrendezett 3D világbaj-
nokságon.
 → 3. oldal

Digitális
A Szekszárdi Szüreti Napok 
társrendezvényeként 137 ma-
gyar és 27 külföldi művész 164 
digitális és elektrográfiai alko-
tását vonultatja fel a II. Nem-
zetközi Digitális Triennálé. A 
különleges tárlat október 21-ig 
látogatható.
 → 6. oldal

Sió Kupa
„Minden idők” legerősebb él-
vonalbeli női kosárlabda baj-
noksága vár a Magyar Kupa 
győztes Atomerőmű KSC Szek-
szárd együttesére, amely e hét-
végén európai kupacsapatok-
kal mérkőzik az immár 49. Sió 
Kupa felkészülési tornán.
 → 13. oldal
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A Tolnai Tájak Íjász Egyesü-
let sportolóinak világbaj-
noki eredményei:
Aranyérmes: Huszár Zol-
tán (csigás), Kovács Gábor 
Zsigmond (olimpiai). Ezüs-
térmes: Huszár-Háhner 
Erika (csigás). 6. helyezett: 
Nagy Attila (olimpiai). 7. 
helyezett: Péterbencze Ist-
ván (bare bow). 8. helyezett: 
Berényi Balázs (csigás). A 
csigás csapat a 7. helyen zárt.

Segítséggel élőknek nyílt információs pont Szekszárdon
Országszerte 22 Információs 
és Koordinációs Pont nyílt meg 
az elmúlt hónapokban, az ott 
dolgozók naprakész informáci-
ókkal segítik a fogyatékos em-
bereket és családjaikat. Szek-
szárd is csatlakozott a Montázs 
Projekt elnevezésű kezdemé-
nyezéshez, így mostantól itt is 
várják az érdeklődőket. 

A Montázs Projekt célja a fogya-
tékos személyek számára nyújtott 
szakmai és közszolgáltatások hoz-
záférhetőségének kialakítása, fej-
lesztése. Ennek érdekében ország-
szerte tanácsadói pontokat hoztak 
létre. A kialakított információs 
hálózat a család- és gyermekjóléti 
központok megyei rendszerére 
épül. A projektet egyébként a Fo-
gyatékos Személyek Esélyegyen-
lőségéért Közhasznú Nonprofit 
Kft. jegyzi, amely szervezet koor-
dinálja és szakmailag támogatja a 
helyi Info-pontokat.

Az irodákban dolgozó ta-
nácsadók feladata sokrétű. A 
hozzájuk betérő segítséggel élő 
személy információt kaphat kü-
lönböző szolgáltatásokról: így 
például arról, hogy kerekesszék-
kel melyik intézmény, esemény 
látogatható biztonsággal vagy 
éppen arról, hogy a környéken 
hol érhető el integrált oktatás 
autista gyermekek számára. 
Bármely segítséggel, fogya-
tékkal élő személy betérhet az 

irodába, amely Szekszárdon a 
Családsegítő Központ épületé-
nek földszintjén működik.

„Szekszárdon mindig kiemel-
ten kezeltük a szociális területet” 
– mondta Ács Rezső a projektet 
bemutató tájékoztatón. A pol-
gármester kiemelte, a városban 
rengeteget tettek azért, hogy 
megfelelő ellátásban részesül-
jenek a segítséggel élők, ezáltal 
könnyebbé váljon az életük. 
„Örülünk, hogy Szekszárd is be-

került azon városok közé, ahol 
működhet ilyen szolgálat” – húz-
ta alá Ács Rezső.

A projektet Kovács Zsuzsanna 
szakmai vezető mutatta be. „Ak-
kor tudunk jól segíteni, ha rend-
szerben működünk” – emelte ki 
a vezető. A Montázs Projekt nem 
csupán Információs Pontokat 
összefogó hálózat. A projektben 
kiemelt szerepe van például a 
kommunikációs eszközkölcsön-
ző rendszernek is. Jelenleg ebből 
négy működik az országban, a 
projektnek köszönhetően a köl-
csönzők száma hatra emelkedik. 
Értelmi fogyatékosokat, látás- 
vagy hallássérült embereket, au-
tistákat mindennapjaiban segítő 
eszközökről van szó, amelyek 
kölcsönözhetőségéről, hozzáfér-
hetőségéről a www.efiportal.hu 
honlapon minden információ 
megtalálható. Itt a Montázs Pro-
jektről is részletes tájékoztatót 
találnak az érdeklődők.  - mwj -
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Ismét sokan pattantak bringára az autómentes napon
Szekszárd város önkormány-
zata, a Szekszárdi Klímakör és 
a Zöldtárs Környezetvédelmi 
Alapítvány idén is „Autómen-
tes napokat” szervezett Szek-
szárdon az Európai Mobilitási 
Hét eseményeként.

Az akciók célja, hogy ezeken a 
napokon a városban érzékelhe-
tően csökkenjen a gépjármű-
forgalom. Helyette a diákok, 
szüleik és a munkavállalók 
menjenek gyalogosan, vagy aki 
teheti kerékpárral, illetve a helyi 
buszjáratokkal.

Szeptember 19-én, szerdán 
délután az általános és közép-
iskolásokat, valamint szüleiket 
és tanáraikat várták a Garay 
térről induló kerékpártúrára. 
A rendőrség és polgárőrség ál-

tal biztosított demonstráción a 
legkisebbek a Garay tér – Csatá-
ri körforgalom – Tartsay utca – 
Hunyadi utca – Garay tér útvo-
nalon pedáloztak. Velük tartott 
Ács Rezső polgármester is, aki 
minden évben nyeregbe pattan 

ezen a rendezvényen. A felké-
szültebbek ennél jóval hosszabb 
távot tettek meg, hiszen egészen 
a Keselyűsi út végéig tekertek.

A szerdai kerékpártúra részt-
vevői között – a szervezők becs-
lése szerint 130-an pattantak 
nyeregbe ezen a délutánon – fél-
száznál is több ajándékot sorsol-
tak ki a rajt előtt. A biztonságos 
kerékpáros közlekedés jegyében 
gazdára talált 7 fejvédő, 20 vilá-
gítás szett és 25 darab csengő-
ből és fényvisszaverő prizmából 
(közismert nevén macskaszem) 
álló csomag. A kerékpártúra 
közben a rendezők almát és ás-
ványvizet biztosítottak.

A legtöbb diákot mozgósí-
tó iskolák között meghirdetett 

„Legtekerősebb osztály” címét 
az elmúlt két esztendőben a Gya-
korló iskola 3., majd 4. a osztálya 
érdemelte ki. Aczél Ildikó tanár-
nő osztálya idén felső tagozatos 
lett, de az immár ötödikes gye-
rekek és szüleik ezúttal is szép 
számmal jöttek el a Garay térre.

– Nálunk ez már hagyomány-
nyá vált, nem mellékesen közös-
ségformáló ereje van – mondta 
lapunk kérdésére az 1. a osztá-
lyosokkal érkező testnevelő. – A 
biztonságos kerékpározás elsa-
játítása mellett remek alkalom a 
mozgásra. Nem mellesleg a gye-
rekeknek fontos, hogy érezzék, 
legyőzik a távolságot, s ezzel egy 
kicsit saját maguk korlátait is – 
tette hozzá Aczél Ildikó, akinek 
osztálya(i) idén is esélyesek a 
legaktívabb osztály címre.

Az autómentes napok kereté-
ben szeptember 22-én (szom-
bat) 9:00 órától a Garay térről 
induló Családi kerékpártúrát 
szerveznek a Keselyűsi kisvasút 
állomásig és vissza (kb. 30 km). 
Várják mindazokat, akik szeret-
nek közösségben kerekezni. A 
visszaérkezés várható időpontja 
12:00 óra. A résztvevők között 
kisorsolnak egy 60.000,- Ft ér-
tékű kerékpárt és 3 db fejvédőt.  
 - fl -

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 23. (vasárnap) – Tekla, Lina, Linett
Tekla: görög eredetű; jelentése: Isten dicsősége.

Lina: angol eredetű; jelentése: szép.
Linett: francia eredetű; jelentése: bálvány.

Szeptember 24. (hétfő) – Gellért, Mercédesz
Gellért: német eredetű; jelentése: gerely + kemény.
Mercédesz: spanyol eredetű; jelentése: fogolykiváltó.

Szeptember 25. (kedd) – Eufrozina, Kende
Eufrozina: görög-latin eredetű; jelentése: vidám. 
Kende: kazár magyar eredetű; jelentése: régi kazár méltóságnévből.

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

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

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 23.
(vasárnap)

Szeptember 24.
(hétfő)

Szeptember 25.
(kedd)

Szeptember 26.
(szerda)

Szeptember 27.
(csütörtök)

Szeptember 28.
(péntek)

Szeptember 29.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | szeles nap
max. 24o , min. 9o

zápor | kb. 5 mm eső | hidegfront 
erős széllel
max. 19o , min. 15o

közepesen felhős | kb. 1 mm 
zápor | viharos szél
max. 16o , min. 7o

közepesen felhős | szeles nap
max. 16o , min. 6o

gyengén felhős
max. 17o , min. 5o

közepesen felhős
max. 19o , min. 6o

erősen felhős 
max. 19o , min. 8o

Világbajnoki érmes íjászokat köszöntött a polgármester
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere köszöntötte a város 
nevében szerda délután a 
Tolnai Tájak Íjász Egyesület 
(TTÍE) tagjait, akik nagyszerű 
eredményt értek el az ausztri-
ai Moosburgban szeptember 
2. és 8. között megrendezett 
3D világbajnokságon.

A mintegy hatszáz íjász részvéte-
lével megrendezett versenyen – 
melyen különféle állatok élethű 
nagyságú modelljeire lőttek – az 
eddigi legjobb eredményét érte 
el az egyesület. A TTÍE tagjai két 
világbajnoki aranyat, valamint 
egy ezüstérmet szereztek, emel-
lett egy-egy hatodik, hetedik és 
nyolcadik helyezést is elértek. Az 
egyesület hatfős csapattal utazott 
a világbajnokságra, közülük öten 
vettek részt a városháza polgár-
mesteri tárgyalójában megtar-
tott köszöntésen.

Mint Ács Rezső polgármester 
fogalmazott, a nagyszerű ered-
mény Szekszárd jó hírét öregbíti, 

emellett a sportvilág figyelmét is 
felhívta az egyesületre. Hozzá-
tette, a város számára mindez 
fontos, ezért nem csak a sportsi-
kereket követik figyelemmel, de 
a lehetőségekhez mérten igye-
keznek támogatást is nyújtani a 
kiváló eredmények eléréséhez.

Huszár Zoltán, aki csigás ka-
tegóriában világbajnok lett el-
mondta, többnyire heti 2– alka-
lommal jár edzeni, de a versenyt 
megelőző egy hónapban minden 

nap a felkészülésről szólt. Mint 
megosztotta, élete egyik legnehe-
zebb versenyén van túl: a küzde-
lem nagyon szoros volt, a győzel-
met 98 százalékos teljesítménnyel 
sikerült elérnie. Bár sokan azt 
gondolják, hogy az íjászatban a 
fizikai megterhelés jelenti a legna-
gyobb kihívást, valójában a szelle-
mi megterhelés a legnehezebb. Ez 
a sport ugyanis a koncentrációról 
szól. Hozzátette, aki az élvonalba 
szeretne tartozni, annak emellett 

a legmodernebb íjakat kell hasz-
nálnia és rendszeresen részt kell 
vennie a különféle versenyeken, 
hogy fejlődhessen.

A világbajnok az egyesület 
nevében köszönetet mondott a 
városnak a támogatásért, mely 
véleménye szerint lényeges a sike-
rek eléréséhez. A Tolnai Tájaknak 
mintegy 35 tagja van, ebből öt 
gyermek, edzést heti két alkalom-
mal tartanak a szekszárdi sportte-
lepen található pályán. S. V.
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A bor és a kultúra méltó ünnepe volt idén is a fesztivál
„Szüreti fesztivált csak ott le-
het tartani, ahol tudják, mit 
jelent egész évben a szőlővel 
dolgozni” – hangsúlyozta Ács 
Rezső polgármestere a Szek-
szárdi Szüreti Napok hivata-
los megnyitóján, szeptember 
14-én a Béla király téren.

A városvezető kiemelte: ez a 
rendezvény a Tolna megyei-
ek összefogásáról tanúskodik, 
ugyanis közel negyven támoga-
tó segítette a várost a program 
megvalósításában, s közülük 
harmincnál is több szekszár-
di vállalkozás. A polgármester 
abbéli reményének adott han-
got, hogy a tavaly magasra tett 
lécet idén is sikerül megugrania 
a szervezőknek. Mint mondta, 
ez a hétvége arról szól, hogy 
Szekszárd borait és népművé-
szeti értékeit bemutathassa.

Bősz Adrián, a hegyközség 
elnöke úgy fogalmazott, a bor 
bizalmi termék, ajándékba adni 
csak jó bort szabad. „Olyat, 
amely rengeteg munkát, hitet 
tartalmaz” – hangsúlyozta. Egy 
régi szokást felelevenítve em-
lékplakettet adtak át a borvidék 
felvirágoztatásában markáns 
szerepet játszott borászoknak. 
Elismerést vehetett át Mészáros 
Pál, aki egy évtizeden át volt a 
Szekszárdi Hegyközség elnöke, 
Eszterbauer János, a Szekszárdi 
Borászok Céhének leköszönő el-
nöke, Heimann Zoltán, a borvi-
dék korábbi elnöke, Vesztergom-

bi Ferenc borász, aki küldöttként 
képviselte a borvidék érdeke-
it szerte az országban, s nem 
utolsósorban Gelencsér Sán-
dor bátaszéki hegybíró, akinek 
oroszlánrésze volt a fiatal borász 
generáció „felnevelésében”.

A köszöntőket követően Ács 
Rezső polgármester és Mészá-
ros Pál borász bontotta fel a Mé-
száros Borház „Szekszárd város 
bora” címmel elismert, 2015-ös 
évjáratú Bodzási Kékfrankosát. 
A tételt egyébként a szakembe-
rek is nagyra becsülték, hiszen 
az országos borversenyen ezt 
választották a legjobb vörös-
bornak.

A megnyitón – ahol tisztele-
tét tette a tajvani kínai nagykö-
vet, Andrew W. Chang, vala-
mint  Horváth István, a térség 
országgyűlési képviselője és dr. 
Horváth Kálmán megyei kor-
mánymegbízott is – Süli János 
fővédnök arról beszélt: régiónk-
ban a Szekszárdi Szüreti Napok 
az egyik legkiemelkedőbb ren-
dezvény. A Paksi Atomerőmű 
bővítéséért felelős tárca nélkü-
li miniszter hangsúlyozta, az 

erőmű építése változatlan feltéte-
lekkel zajlik, a Paks és Szekszárd 
között megköttetett együttmű-
ködési megállapodás pedig hasz-
nosnak bizonyul a két város és a 
régió számára egyaránt.

Győrffy Balázs, a Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara elnöke 
szekszárdi tapasztalatait osztot-
ta meg. Megfigyelte, hogy ilyen-
tájt erőteljesen megváltozik a 
város és környékének hangu-
lata, és sokan elfojthatatlan vá-
gyat éreznek, hogy Szekszárdra 
jöjjenek...

A megnyitó hangulatát Zsi-
kó Zsuzsanna népdalénekes, a 
Bartina Néptáncegyüttes ifjú 
tehetségeinek műsora, az őket 
kísérő Tarsoly zenekar, valamint 
a Muslinca Férfikórus emelte. A 
műsorközlő Kautzky Armand, 
Jászai Mari-díjas színművész 
volt. - gyimóthy -

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

Az idén is tömegeket vonzott 
a hagyományos szombat dél-
utáni szüreti felvonulás. A 
szüreti napok leglátványo-
sabb eseményét több ezren 
követték figyelemmel, a Szé-
chenyi utca mindkét oldalát 
mindenütt nézelődők foglal-
ták el.

A felvonulók a Béla király 
térről indultak a Bezerédj ut-
cán át a Széchenyi utca felé. 
A szüreti menetet 49 csoport 
és összesen mintegy kétezer 

felvonuló alkotta. Jó részük 
szekszárdi és Tolna megyei 
volt, de a határon túlról, 
így Szabadkáról is érkezett 
csoport. A szüreti menetben 
lovasok és megannyi szebb-
nél-szebb fogat is haladt. A 
legnagyobb sikert az idén is a 
táncosok aratták, akiket sűrű 
tapssal üdvözölt a közönség. 
A felvonulók tömegét óvódá-
sok, általános-, valamint kö-
zépiskolások alkották.  S. V.

Hetvenezer látogatót vonzott a Szekszárdi Szüreti Napok

Mi kell egy sikeres szabad-
téri fesztiválhoz? Változatos 
programok, népszerű együt-
tesek, minőségi gasztronó-
mia és jó idő. Ez mind együtt 
volt a szeptember 13. és 16. 
között megrendezett Szek-
szárdi Szüreti Napokon, a 
város és a megye legjelentő-
sebb eseményén. 

Szekszárd város legnagyobb, or-
szágosan ismert és elismert fesz-
tiválját immár 14. alkalommal 
rendezte meg a Babits Mihály 
Kulturális Központ. A gazdag 
programkínálat több mint 70 
ezer látogatót vonzott, így a vá-
rosközpont zsúfolásig megtelt a 
hétvégén. Mindenki kedvére vá-
logathatott a 65 féle programból 
és 40 színpadi produkcióból. Ki-
állítások, színházi előadások, 23 
koncert, irodalmi-, gyermek- és 

hagyományőrző programok vár-
ták a vendégeket.

Legnépszerűbb programok a 
szüreti felvonulás, a „Must jön 
a java” folklórműsor, valamint 
a Szent István és Béla király 
téri nagykoncertek voltak. A 
fellépők közül a Halott Pénz 
és az EDDA Művek koncertje 
elképesztő tömeget vonzott. 
Nagyon sokan hallgatták a Pé-
terfy Bori & Love Band, az Irie 
Maffia és Balázs Fecó játékát is, 
de a Szabó Balázs bandája, a 
Magashegyi Underground és a 
Fish! zenekar is kitett magáért.

A rendezvény különleges ese-
ménye a csütörtök esti Életem 
a tánc, szerelmem Bartina című 
dokumentumfilm díszbemutató-
ja volt, mely az ötven éves szek-
szárdi Bartina Néptánc Egyesület 
megalakulásának és munkásságá-
nak történetét dolgozza fel.

A szombat esti folklórműsor-
ban a társadalmi zsűri megválasz-
totta a 2018-as év Szüret táncos 
párját: a jövő évi Szekszárdi Szü-
reti Napok arcai Ganczer Flóra és 
Kulisity Mátyás lesznek. Az Alis-
ca Borrend hagyományos bor-
rendi avatóján Parrag Ferencné 
szekszárdi anyakönyvvezetőnek 
és Bajor László tolnai borásznak 
kellett kiállnia a próbákat.

A Vendéglátók Kerekasztala 
Szekszárdért Egyesület több mint 
10 000 adag ételt „szolgált fel” az 
Ízek utcájában, a borudvarban 
pedig 11 ezernél is több pohár fo-
gyott az idei fesztiválon. A kézmű-
ves vásárban négy hazai népmű-
vészeti egyesület is képviseltette 
magát, így igazán szép és különle-
ges népi- és iparművészeti termé-
kekből válogathattak a vásárlók. A 
152 vásárosból 88 kézműves (eb-
ből 43 hagyományőrző) vett részt.

A Szekszárdi Szüreti Napok 
társrendezvénye az Örökség Or-
szágos Gyermektánc Fesztivál, 
melynek pénteki gálaműsora is 
több száz érdeklődőt vonzott a 
Béla király térre. Az országos be-
mutatót tizenharmadik alkalom-

mal rendezték meg az Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesü-
let közreműködésével.

A Művészetek Házában és Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
Márványtermében a Magyar 
Elektrográfiai Társasággal kö-
zösen rendezett, Digitális Agóra 
2018 – II. Nemzetközi Digitális 
Triennálén 137 magyar és 27 kül-
földi művész digitális alkotásait 
tekinthették meg az érdeklődők 
(részletes írásunk a 6. oldalon).

A Szekszárdi Szüreti Napok 
jövőre is várja vendégeit: 2019. 
szeptember 12–15-én.  SZV

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Cinegemadarak a szüreti napokon
Dallal töltötték meg vasárnap 
délután a Szekszárdi Szüreti 
Napok kitartó és lelkes kö-
zönségének képzeletbeli tar-
solyát a „Cinegemadár” Tolna 
Megyei Népzenei Versenyen 
kiemelkedően szereplő szó-
listák és együttesek, akik 
műsorukat a Vármegyeháza 
udvarán (is) előadták. 

A Babits Mihály Kulturális 
Központ idén ismét elindította 
a Bogár István emlékére meg-
rendezett „Cinegemadár” Tol-
na Megyei Népzenei Versenyt. 
A népdaléneklési és népzenei 
seregszemle nagy múltra tekint 
vissza: még 1990-ben Szabadi 
Mihály kezdeményezésére in-
dult el a megmérettetés, amely 

sok-sok éven át adott lehetősé-
get a fiatal tehetségeknek arra, 
hogy szakértő zsűri előtt mu-
tathassák meg népzenei hang-
szeres és énekes tudásukat. A 
versenyt utoljára évekkel ezelőtt 

rendezték meg, már egészen 
más szervezésben.

A Babits Mihály Kulturális 
Központ idén magához ragadva 
a kezdeményezést újra útjára in-
dította a versenyt, amelyen ren-

getegen vettek részt. A legifjab-
bak között legjobban teljesítő 
versenyzők a „Tiszán innen, Du-
nán túl” elnevezésű Országos 
Népzenei megmérettetésre ju-
tottak tovább, míg a felnőtt kor-
osztály kiválóságai a Szekszárdi 
Szüreti Napok programsoroza-
tának népzenei műsorán kaptak 
bemutatkozási lehetőséget.

Fellépett a szekszárdi Ma-
roknyi Székely Népdalkör, a 
tamási Kaláris Énekegyüttes, 
az őcsényi Bogár István Hagyo-
mányőrző Egyesület, de itt volt 
a Bátaszéki Felvidék Néptánc 
Egyesület és a Pro Artis Alapfo-
kú Művészeti Iskola is, Paksról. 
Összesen 14 csoportos és egyéni 
produkciót láthatott a közönség 
a Cinegemadár Tolna Megyei 
Népzenei Verseny legjobbjaitól 
a Szekszárdi Szüreti Napokon.  
 - mjw -

Örökség Gála: tánc, zene, mulatság
Idén sem hiányozhatott a 
Szekszárdi Szüreti Napok 
napsütéses, vidám forgatagá-
ból az egyik hagyományos 
társrendezvény az Örökség 
Országos Gyermektánc Fesz-
tivál. Szeptember 14-én, az 
Örökség Gálán mutatkoztak 
be a néptánccsoportok és a 
szüreti felvonulást is végig-
táncolták. 

Pörögtek a szoknyák, dobogtak 
a csizmák – a nyárt idéző meleg 
sem vette el kedvét azoknak a 
táncosoknak, akik az Örökség 
Országos Gyermektánc Feszti-
válra érkeztek Szekszárdra. A 
program évek óta része a Szek-
szárdi Szüreti Napoknak, pon-
tosan 13 éve elválaszthatatlan a 
két esemény egymástól.

A Szekszárdi Szüreti Napok 
egyik fénypontja az a prog-
ram, amikor az Örökség Gála 
résztvevői állnak a színpadon 
és viszik táncba a közönséget is 
lendületükkel. Idén sem volt ez 
másként. Összesen 12 csoport 
gyermektáncosai kurjongattak, 
pörögtek-forogtak a Béla király 
téri színpadon. Itt volt a Nyír-
egyházi Szabad a tánc Néptánc-

együttes Szatmárban jártunk 
című koreográfiájával. Fellépett 
a gálán a szekszárdiak körében 
nagyon népszerű szennai Zselic 
AMI Ördögcérna csoportja. A 
házigazda, azaz a Bartina sem 
hiányozhatott: tőlük Bökölyi 
táncokat láthatott a lelkes kö-
zönség. Szabadkáról is érkezett 
egy csoport, ők mezőföldi tán-
cokat mutattak be.

A délutáni gálát este táncház 
követte a Vármegyeháza udva-
rán, majd szombaton minden 
csoport végigtáncolta a szüreti 
felvonulást.  - mwj -

A Szekszárdi Fotóklub kiállítása
A Szekszárdi Fotóklub hét 
tagjának fényképeiből nyílt 
kiállítás a Babits Mihály Kul-
turális Központban.

Az ingyenesen megtekinthető 
tárlaton Böröcz Attila, Brand 
Tamás, Lencsés János, Nemes 
András, Pámerné Bükky Klára, 
illetve Retkes Tamás, valamint 
Vicze László képei láthatók. A 
fotóklub tagjai az elmúlt egy 
év terméséből válogatták ki a 
kiállított képeket, melyek nagy 
többségében Tolna megyében 
készültek. A fényképek zöme 
természetfotó, de szekszárdi lát-
kép és női portrék is találhatók 

a majd’ 50 kiállított kép között 
– mondta el Retkes Tamás, a fo-
tóklub elnöke. A tárlatot szep-
tember 29-ig lehet megtekinteni 

a Mozi előterében található ga-
lériában, a művelődési központ 
nyitvatartási idejében. 
 SZV

Robot-fényjáték és űrzene a Digitális Agorában
A Szekszárdi Szüreti Napok 
társrendezvényeként 137 ma-
gyar és 27 külföldi művész 164 
digitális és elektrográfiai alko-
tását vonultatja fel a II. Nem-
zetközi Digitális Triennálé. 

A kozmikus hangulatú zenei 
felvezetővel és az alkotások lát-
ványával már-már futurisztikus 
benyomást teremtő rendezvény 
a Magyar Elektrográfiai Társa-
ság (MET) és a Babits Mihály 
Kulturális Központ együtt-
működésében valósult meg 
– immár másodszor. Az első 
triennálét 2015-ben rendezték 
ugyanitt, kezdeményezője a 
Művészetek Háza korábbi igaz-
gatója, Baky Péter, valamint 
a MET elnöke, Haász Ágnes 
volt. A triennálé célja, hogy a 
digitalizációban rejlő művé-
szeti lehetőségek gazdagságát, 
sokszínűségét új eljárások-
kal, tartalmakkal és művészeti 
megoldásokkal vonultassák fel, 
kiállítva az utóbbi három évben 
e területen született kiemelkedő 
alkotásokat.

A szeptember 15-i megnyitón 
L. Simon László író, országgyű-
lési képviselő, a kiállítás fővéd-
nöke elmondta, korunk művé-
szei a kor technikai újításával 
haladva dolgozhatnak. A kérdés 

most az: áldozataivá lesznek-e 
a ma művészei a képmanipu-
lációnak. Kibontakozhat-e a 
könnyebb úttal az alkotóban 
szunnyadó tehetség, az egyéni 
látásmód, egyáltalán az, ami a 
művészt művésszé teszi?

– A Szekszárdi Szüreti Napok 
összművészeti fesztivál, ahol a 
szüret és a művészet egymást 
erősíti – erről már Szekszárd 
polgármestere beszélt. Ács Re-
zső emlékeztetett: szerteágazó, 
ami a Művészetek Házában zaj-
lik, hiszen tudás, tehetség és a 
kor technikai szintét láthatjuk 
összekapcsolódva.

Stefanovics Péter Munká-
csy-díjas festőművész szerint a 
triennálé sokak számára nyújt 
bemutatkozási lehetőséget és 

a műfaj magyarországi létét 
igazolja. Az ötletgazda, Baky 
Péter festőművész kiemelte: 
nem tudhatjuk, a technika hová 
fejlődik, ugyanakkor örömteli, 
hogy a régi művészeti törekvé-
sek másfajta megfogalmazásban 
láthatjuk.

Haász Ágnes, a MET elnöke 
jelezte: archívumuk is „szüretel”, 
hiszen az nyolcvan új alkotással 
gyarapodott. Kiderült, a művek 
közt egy argentin művész alko-
tása is helyet kapott, sőt, egy ro-
botos fényjáték-installáció első 
bemutatóját is itt, Szekszárdon 
tartották.

A rendezvényen Szekszárd 
város díját Mengyán András bé-
késcsabai grafikus, festő, desig-
ner, a Moholy-Nagy Művészeti 

Egyetem és a bergeni Képző- és 
Iparművészeti Főiskola tanára 
vehette át Csillagné Szánthó 
Polixénától, a humán bizottság 
elnökétől. A Szekszárdi Szüreti 
Napok Szponzori díját Horkay 
István digitális technikával dol-
gozó képzőművész kapta, me-
lyet Zsikó Zoltán, a kulturális 
központ ügyvezetője adott át. 
 Gy. L.

A kiállítás terjedelmes anya-
gának a Művészetek Háza 
és a kulturális központ már-
ványterme október 21-ig 
egyszerre szolgál helyszínéül. 
A kiállítók között nyílt pá-
lyázaton részt vett, valamint 
meghívott alkotók is szere-
pelnek Argentínából, Kana-
dából, Japánból, az Egyesült 
Államokból, Dél-Koreából, 
továbbá kilenc európai or-
szágból, valamint termé-
szetesen Magyarországról. 
A műveket N. Mészáros 
Júlia művészettörténész, Pé-
ter Ágnes szobrászművész, 
Fürjesi Csaba festőművész, 
valamint Haász Ágnes zsű-
rizte. A kiállítás anyagából 
katalógus is készült.

Borok a fotográfia nyelvén

A Szekszárdi Vasárnap fotósa, 
Kiss Albert munkáiból nyílt 
kiállítás szeptember 14-én a 
Vármegyeháza udvarán.

A tárlat hivatalos megnyitója 
ugyan az alkotó betegsége miatt 
elmaradt, ennek ellenére több 
tucatnyian gyűltek össze a Béla 
király téren, hogy megtekintsék 
a fotós új képsorozatát. A kiál-
lítás témája – a nagyított képek 
rendhagyó módon raklapok-
ból álló installáción kerültek a 
közönség elé – a szüreti napo-
kon nem is lehetett más, mint a 
szekszárdi bor. A szekszárdi bor 
a fotográfia nyelvén.

„Fotósként életem része a fé-
nye, szekszárdiként életem része 

a bor, ezért elkerülhetetlen volt, 
hogy kamerám elé kerüljön” – 
vall a témaválasztásról a fotós. A 
Kiss Albert munkáira jellemező 
„egyediség” azonban itt is tetten 
érhető. A projekt kivitelezésénél 
a fő cél az volt, hogy minél ke-
vesebb tárgyat, kizárólag a bort 
(poharat, boros üveget) és alap-
vető fotográfiai eszközöket fel-
használva alkosson képeket úgy, 
hogy a borfajtákra jellemző han-
gulat, szín és forma jöjjön létre.

A kiállítás képein ez mind 
visszaköszönt azoknak, akik a 
Szekszárdi Szüreti Napok ideje 
alatt nyitva tartott tárlatot meg-
tekintették. Ahogy mondani 
szokták: „átjött”. A fény. A bo-
ron át.   - fl -

VÉRADÁS
Az Országos Vérellátó Szolgá-
lat Szekszárdi Területi Állomása 
2018.szeptember 28-án (pén-
teken) csatlakozik a Kutatók Éj-
szakájához. Örömmel értesítjük 
kedves régi és leendő véradóinkat, 
hogy ezen a napon 8:00 és 18:00 
óra között véradásra lesz lehető-
ség. Szeretettel várjuk véradóinkat 
ajándékokkal és vendéglátással.
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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.
(03662)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(03637)

NŐI ŐSZI - TÉLI 

CIPŐVÁSÁR!
Széles, problémás, fájós lábakra!

Méret: 36–42-ig. • Egyes termékek 3.900,- Ft – 5.900 Ft-ig

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

utca felöl) Euronics műszaki áruház mellett)
Szeptember 25., csütörök 09:00 – 12:00 óráig

(03643)

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

(03628)

(03536)

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

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

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

Trend Minőség
Szakértelem

Legújabb tapéta trendek! 
Elegáns,modern 

formavilág. 
Tapéták gyerekszobába.

Minták ezrei rövid 
szállítási határidővel.

Újváros: múltidéző felvonulás hintókkal és pónikkal
Az elmúlt években már rutin-
szerűvé vált Szent István-há-
zi előkészületeket követően, 
egy órával a szüreti felvonu-
lás kezdetét megelőzően el-
indult a Szekszárd-Újvárosi 
Római Katolikus Társaskör 
díszes menete a Béla király 
térre, hogy elfoglalhassa he-
lyét a menetben.

Az asszonyok piros-fehér, a 
férfiak pedig szüretkor szoká-
sos ünnepi viseletben. A fel-
nőttek között kisebb-nagyobb, 
többségében beöltözött kis-
gyerekek is feltűnt. Az újvárosi 
menetből nem hiányozhattak 
a lovak, a díszes hintók, a ri-
tuálénak eleget téve, az erre 
alkalomra kiválasztott bíróval, 
bírónével, illetve jegyzővel és 
jegyzőnével. A bíró szerepét 
ezúttal Kis Gergő Csanád és 
párja, Tóth Krisztina töltötte 
be, akik annak rendje és módja 
szerint az esti bálon is megje-
lentek és megnyitották azt.

Újdonságként pónikat is fel-
tűntek idén az újvárosi felvonu-
lók között, no és egy teli kishor-
dó is volt a menetben, amiből a 
kékkötényes, fehéringes legény-
ség folyamatosan vörös bort 
vételezett, hogy a közönség se 
maradjon szárazon. Ezzel a 
szokással szintén megidézték 
a régmúltat. Közben a népdal-

körös vezérletével, énekszóval 
is köszöntötték a sok ezres tö-
meget, így jogosan aratták le 
ezzel a „népszerűség babérjait” 
a publikumtól.

Időutazás volt ez a régi idők 
szüreti felvonulásaira: megele-
venedtek azok a képek, amelye-
ket ott láthatunk a Szent István 
ház nagytermének falán. Ha 
valamilyen néprajzos szakem-
berekből álló „zsűri” pontozta 
volna a felvonuló sokadalmat 
az autentikusság szempontjá-
ból, alighanem nagy esélye lett 
volna a társaskörnek az elsőség-
re ebben a versengésben…

Lovas ember
Egy ilyen sokszínű lovas 

programot nem könnyű össze-

hozni manapság. Még a számí-
tásba jövő lovaknál, fogatoknál 
is fontosabb, hogy legyen egy 
ízig-vérig lovas ember, aki az 
egész szervezést őszinte öröm-

mel vállalja és végzi. Az újvá-
rosiaknak ilyen Frei János, aki 
aktivitásáért az idén augusztus 
20-án a Horváth Károly espe-
res emlékére alapított díjat ve-
hette át. A ló szeretetébe „be-
leszületett”, a hatodik ikszébe 
lépő szekszárdi férfi az utolsók 
egyike volt, aki szekszárdi szí-
nekben, komplex fogathajtó 
versenyeken vett részt 1996-tól 
folyamatosan.

A versenyzést időközben 
abbahagyta, ám a hobbi szin-
tű lótartás megmaradt Frei 
Jánosnál. Nyolc lipicait tart 
Szekszárd határában, de nem 
mindegyik az övé. A felvonu-
láson látható hintókat szek-
szárdi, illetve alsónyéki lovas 

barátaitól kapta kölcsön az 
eseményre.

– Jómagam, valamint Fődi 
József, Pápes Attila és Szabó 
János adtuk össze a hintókat 
és a fogatokat a felvonulásra, 
ami minden évben kiemelt ese-
mény számunkra. Ahogy időnk 
engedi, s ha érkezik felkérés, 
eljárunk máshová is – mondta 
Frei János már az újvárosi szü-
reti bálra érkezésekor. Egyfajta 
nosztalgiából a barátaimmal el-
indulunk egy-két C-kategóriás 
fogathajtó versenyen is – avatott 
be a részletekbe a felvonuláson 
nagy sikert aratott lovasprog-
ram társasköri összeállítója.

„A négy póni hogyan került 
elő, egyfajta újdonságként az 
idén az újvárosiaktól” – vetet-
tük közbe. Frei János elmondta: 

Nemes Györgynek van egy póni 
fogata, ezzel érkezett.  A háta-
sok jövetelének az előzménye 
az volt, hogy a kisebbik fiam 
2 és fél éves lánya bolondul a 
lovakért, és „kiprovokáltuk” a 
hátasokat is.

A Frei család adta az idén az 
Újváros Katolikus Társaskör fel-
vonulásnál a jegyzőt és a jegy-
zőnét, Frei János kisebbik fia, 
Dénes és felesége személyében. 
Úgy tűnik, apáról fiúra száll a 
ló, a lovassport iránti szeretet a 
Frei családban, merthogy Dé-
nes komoly hajlandóságot érez 
az ebbéli, egészen a dédapákig 
visszamenőleg családi hagyo-
mánynak számító tevékenység 
továbbvitelére.  B. Gy.
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Szeptember 16-ai rejtvényünk megfejtése: Korda sándor, A bagdadi tolvaj
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kovács Barnabás. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 27-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Nemcsak kenyérrel él az ember, 
hanem minden igével, amely Is-
ten szájából származik.” 
 (Máté evangéliuma 4:4)

Nemzeti ünnepünkön, augusz-
tus 20-án, Szekszárd városában 
jelentős létszámú ünneplő gyü-
lekezet adott hálát a belvárosi 
katolikus templomban többek 
között a kenyérért, amelyre – a 
bőséges termést látva – bizton 
számíthatunk a következő év-
ben. Jól tesszük, ha nemcsak 
évente egyszer, hanem minden 
egyes napon hálát adunk meny-
nyei Édesatyánknak a kenyérért, 

azért, hogy bőven jut belőle asz-
talunkra, és nem kell szükséget 
látnunk.

Ám soha ne feledjük Megváltó 
Urunk szavait: „Nemcsak ke-
nyérrel él az ember…”. Szük-
ségünk van ugyanis a mennyei 
táplálékra, a Szentírás üzenetére 
is, hiszen anélkül tanácstalanok, 
boldogtalanok és reményvesz-
tettek vagyunk. Amiképpen az 
aranyművesnek gondja van arra, 
hogy az arany legkisebb reszeléke 
se vesszen kárba, úgy kellene ne-
künk is Jézus minden egyes sza-
vát – mint drága értéket – meg-
őrizni, megtartani, követni.

Jézus ugyanis azt is mondta: 
„Én vagyok az élet kenyere” 
(János ev. 6:48), valamint: „…
azok a beszédek, amelyeket 
én mondtam nektek: Lélek és 
élet” (János ev. 6:63). Azért 
ilyen lelketlen és élettelen e világ, 
sokszor még a kapcsolataink is, 
mert nem tölti be a Krisztus be-
széde, az Ő személye.

Nehezünkre esne szavakban 
kifejezni a sótlan, héjában főtt 
tojás ízét. El tudnánk magya-
rázni, milyen íze van? Az öreg 
bölcs tanácsa szerint: „Kóstolj 
bele, és megtudod!”. Csak az 
tudja, milyen ízű, aki belekós-

tol. A mennyei kenyér jó ízét, 
áldását is csak azok tapasztal-
hatják meg, akik belekóstolnak.

Ne hagyjuk kárba veszni a ne-
künk adatott mennyei kenyeret! 
Vegyük magunkhoz minden nap 
Megváltó Urunk üzenetét, szere-
tetét, gondviselő kegyelmét! Ma-
gunkhoz venni a mennyei kenye-
ret azt jelenti: „Krisztus beszéde 
lakjék bennetek gazdagon…” 
(Kolossé 3:16), valamint: „Le-
gyetek az igének cselekvői, ne 
csupán hallgatói, hogy be ne 
csapjátok magatokat” (Jakab 
1:22). Fodor Péter
 baptista lelkipásztor

Szeretettel hívjuk a szabadegye-
tem VI. évfolyamának 6. előadá-
sára és beszélgetésére, melynek 
témája: „Szeretve lenni” – kihí-
vások a férfi és a nő kapcsolati 
kultúrájában a mai időkben.
Előadó: Papp István Csongor 
orvos pszichiáter 
Időpont: 2018. szeptember 26. 
(szerda) 17:00 óra 
Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Csatár terem 
(Szent István tér 10.)

Az előadás alapját képező 
könyv a helyszínen megvásárol-
ható és a szerzővel dedikáltatható.
Az ingyenes est háziasszonya: 
Pócs Margit, a Mentálhigié-
nés Műhely elnöke, informá-
ció: 20/473–0644, 74/511–721, 
www.mentalmuhely.hu 

ÉLJ A SPORTNAK!
A Szekszárdi Ifjúsági Önkor-
mányzat és a Polip Ifjúsági 
Egyesület meghívja a sportolni 
vágyó gyerekeket, fiatalokat és 
családjukat, a 2018. szeptember 
28-án (péntek) 8:00 és 14:00 
óra között, a Szekszárdi Sport-
központban megrendezésre ke-
rülő „Sportos leSZEK-SZÁRD 
– Élj a sportnak!” elnevezésű 
rendezvényre, ahol 14 városi 
sportegyesület mutatkozik be 
az érdeklődőknek.

BÖLCSŐDEVEZETŐI PÁLYÁZAT
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Közgyűlése, 
mint fenntartó a közalkalma-
zottak jogállásáról szóló 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. § 
alapján pályázatot hirdet a Vá-
rosi Bölcsődében intézmény-
vezető munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony 
határozatlan időre szól, az in-
tézménynél újonnan létesített 
jogviszony esetén 3 hónap pró-
baidő kitöltésével.

A vezetői megbízás határozott 
idő, 5 év: 2019. január 1. – 2024. 
december 31.

A munkavégzés helye: Szek-
szárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Városi Bölcső-
déje (7100 Szekszárd, Perczel 
M. u. 4.)

A munkakörhöz tarto-
zó főbb tevékenységi körök: 
biztosítja a jogszabályokban 
meghatározott bölcsődei ellá-
tással összefüggő feladatokat. A 
bölcsődevezető felelős a gyer-
mekek ellátásának megszerve-
zéséért, az intézmény műkö-
déséért, a személyi, tárgyi és 
anyagi feltételek biztosításáért 
és szakszerű irányításáért.

Végzettség, szakképesítés: 
csecsemő és kisgyermeknevelő 

(BA), bölcsődei szakgondozó 
(OKJ), csecsemő és kisgyer-
mekgondozó (OKJ), csecsemő 
és kisgyermeknevelő gondozó 
(OKJ), csecsemő és gyermek-
nevelő gondozó (OKJ), kis-
gyermekgondozó, csecsemő- és 
kisgyermeknevelő asszisztens 
(FOKSZ) végzettséggel ren-
delkező; intézetvezető, vagy 
szakoktató, vagy védőnő, vagy 
felsőfokú szociális alapvégzett-
séggel, vagy pedagógus végzett-
séggel rendelkezik.

A pályázat elbírálásánál 
előnyt jelent: jó szervező kom-
munikációs és kapcsolatteremtő 
képesség, helyismeret, felhasz-
nálói szintű számítástechnikai 
ismeret.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2018. szeptember 28.

A pályázat elbírálásának ha-
tárideje: 2018. november 30.

A pályázati kiírással kapcso-
latos további információt dr. 
Főfai Klára Szekszárd Megyei 
Jogú Város Polgármesteri Hi-
vatal Humánszolgáltatási Igaz-
gatóságának igazgatóságve-
zetője (telefon: 30/377–4021) 
nyújt. A pályázat teljes kiírása 
a www.szekszard.hu portálon 
olvasható.
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KSC felkészülés: értékmérő lesz a 49. Sió Kupa
Minden idők legerősebb 
élvonalbeli női kosárlabda 
bajnoksága vár a Magyar 
Kupa győztes Atomerőmű 
KSC Szekszárd együttesére, 
amely e hétvégén Európa ku-
pás csapatokkal mérkőzik a 
városi sportcsarnokban.

A 49. Sió Kupa nemzetközi női 
kosárlabda felkészülési torna – 
s egyben a szezon – csütörtöki 
beharangozóján Szabó Noémi 
szakmai igazgató elmondta, 
idén három Európa Kupában 
szereplő gárda lép parkettre. A 
szekszárdiak mellett a román 
bajnok Sepsiszentgyörgy és az 
orosz Jenyiszej Krasznojarszk 
együttese játszik, a negyedik 
résztvevő az NB I-es újonc fő-
városi NKE-Csata lesz.

Az ország egyik legnagyobb 
hagyományokkal rendelkező 
tornájának történetét dr. Só-
lyom Bódog örökös tiszteletbeli 
elnök elevenítette fel, aki a né-
hai Szabó Ödön mesteredzővel 
együtt 1970-ben indította útjá-
ra a kupát. Az első évben egy 
lengyel csapat nyerte a tornát, 
melynek legjobb kosárszerzője 

a Szekszárdi Vasas játékosa – 
ma a KSC utánpótlás-edzője – 
Harsányi Mária volt. A Sió Kupa 
történetében ötször nyert szek-
szárdi csapat: először 1989-ben, 
legutóbb pedig éppen tavaly.

A címvédő KSC vezetőedzője, 
Djokics Zseljko elmondta: 15 éve 
edzősködik Magyarországon, de 
olyan erős mezőnyt, mint az idei, 
még nem látott. A szakember 
szerint jól sikerültek az igazo-
lásaik. Az ausztrál center, Abby 
Bishop, a svéd karmester, Frida 
Eldebrink és a szerb bedobó, 
Nevena Jovanovics egyaránt re-
mek játékos, és ami talán ennél 
is fontosabb, igazi csapatember. 

Miután sikerült a tavalyi ezüstér-
mes csapat magyar magját és az 
amerikai Erica McCall-t is meg-
tartani, így annak ellenére biza-
kodóan tekint az idény elé, hogy 
a felkészülés eddig nem teljesen 
a vezetőedző elképzelései szerint 
alakult.

- Augusztus közepe óta 45 tré-
ninget vezettem, de ilyen-olyan 
okok miatt csak két alkalommal 
tudtunk teljes kerettel edzeni, 
pedig nekünk nem márciusra, 
vagy áprilisra kell csúcsformá-
ba kerülni, hanem már október 
10-re – utalt Djokics Zseljko a 
Lille elleni Euroliga-selejtező 
fontosságára.

A sajtótájékoztatón Ács Re-
zső polgármester hangsúlyozta, 
hogy sikereivel magasra tette 
a mércét a KSC. A játékosok, a 
stáb és szurkolók álma is a baj-
noki cím megszerzése, de szerin-
te ennél is fontosabb, hogy a klub 
9 korosztályos válogatottat ad, és 
berkeiben több száz fiatal sportol 
az óvodástól a középiskolásig.

A KSC első bajnoki mérkőzé-
sét szeptember 28-án, a PINKK 
ellen játssza Szekszárdon.  - fl -FO

TÓ
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

FO
TÓ

: S
ZV

FO
TÓ

: S
ZV

Jótékony céllal
Az idei Sió Kupa a jótékony-
ság jegyében belépős lesz. A 
hétvége teljes bevételét (je-
gyek + adományok) a Tolna 
Megyei Balassa János Kór-
háznak ajánlotta fel a KSC.
A torna programja: Szep-
tember 22., szombat 16:00 
óra: Sepsi – Csata. 17:45 
óra: ünnepélyes megnyitó. 
18:30 óra: Jenyiszej Krasz-
nojarszk – KSC Szekszárd. 
Szeptember 23., vasárnap: 
15:00 óra: a 3. helyért. 17:00 
óra: döntő.

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Szeptember 24-től szeptember 28-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03630)

MENÜ Szeptember 
24.

Szeptember 
25.

Szeptember 
26.

Szeptember 
27.

Szeptember
28.

„A”
1050 Ft

Babgulyás Húsgombóc-
leves

Tárkonyos 
burgonyakrém-

leves

Paradicsom-
leves

Grízgombóc-
leves

Csokis
gombóc

Parajfőzelék, 
virslis omlett

Bakonyi 
pulykaragu, 

tészta

Tavaszi 
rizseshús, 

cékla

Rántott halfilé, 
majonézes 

burgonyasaláta

„B”
1050 Ft

Babgulyás Húsgombóc-
leves

Tárkonyos 
burgonyakrém-

leves

Paradicsom-
leves

Grízgombóc-
leves

Rakott
karfiol

Roston 
csirkemell, 
zöldséges 

bulgur

Chili 
con carne 

Brassói 
aprópecsenye, 

savanyúság

Kolbászos-
tarhonyás 

lecsó

Napi
ajánlat
950 Ft

Sertésborda
ropogós 

bundában,
majonézes 

kukoricasaláta

Sertésborda
ropogós bun-

dában,
majonézes 

kukoricasaláta

Sertésborda
ropogós bun-

dában,
majonézes 

kukoricasaláta

Sertésborda
ropogós bun-

dában,
majonézes 

kukoricasaláta

Sertésborda
ropogós bun-

dában,
majonézes 

kukoricasaláta

Fitness
ajánlat

1190 
Ft

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé, 
párolt bulgur

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé, 
párolt bulgur

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé, 
párolt bulgur

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé, 
párolt bulgur

Paradicsomos-
cukkinis 

tilápiafilé, párolt 
bulgur

Atlétikai váltóbajnokság
Kissé szeles, de csodálatos 
őszi időben került megrende-
zésre Szekszárdon Magyaror-
szág 2018. évi Atlétikai Váltó-
futó Bajnoksága szeptember 
15-én, szombaton.

Összesen 36 egyesület több mint 
600 sportolója érkezett váro-
sunkba, hogy összemérje erejét 
a Szekszárdi Sportközpont által 
rendezett rangos eseményen. Az 
országos viadalon 13 különböző 
szakosztály versenyzői állhattak 
fel a dobogó legfelső fokára.

A legeredményesebb klub öt 
aranyéremmel az ARAK Up. 
Akadémia és a BHSE volt, őket 
az élcsoportban három első-
séggel a Vasas SC követte. Két 
bajnoki címet nyert az UTE és a 
GEAC, egy-egy alkalommal ve-

hették át a legfényesebb érmet 
az NYSC, a DSC-SI, a BEAC, az 
FTC, a VEDAC, az SVSE, a Cse-
peli DAC és a DOVASE atlétái.

Természetesen a Szekszárdi 
Sportközpont atlétika szak-
osztálya is képviselte magát a 
versenyen. A legkiemelkedőbb 
eredményeket az újonc váltóink 
érték el: a 4x100-as fiúk (Veress 
Zsombor, Zsiga Levente, Binder 
Zsombor, Barna Tamás) harma-
dik helyen zártak, 4x600 m-en 
pedig a dobogó második fokára 
állhatott fel a Binder Zsombor, 
Zsiga Levente, Felkl Benjámin, 
Barna Tamás összetételű kvar-
tett. Az újonc elnevezés ellenére 
váltóink profi módon versenyez-
tek, a versenyzők a maximumnál 
is egy kicsivel többet hoztak ki 
magukból.  - rp -

Csizmazia-bronz az ORV-ről
Az elmúlt hétvégén a lengyel-
országi Poznanban rendezték 
a kajak-kenu Olimpiai Re-
ménységek Versenyét, ahol 
Csizmazia Dóra, a Szekszárdi 
Kajak-Kenu SE versenyzője 
két számban is rajthoz áll-
hatott a magyar válogatott 
színeiben.

Jámborné Inger Nikoletta és 
Jámbor Attila tanítványa a kajak 
négyesek 500 méteres versenyé-
ben bronzérmet szerzett Rugási 
Csilla, Lődi Adrienn és Máró 
Anna társaként. A szekszárdi 
kajakos a minivébé zárónapján 
K2 200 méteren nem jutott dön-
tőbe középfutamából.

Csizmazia Dórának ez volt 
az első nemzetközi versenye, 
és edzői nagyon elégedettek a 

teljesítményével. A félszáz fős 
magyar csapat hagyományosan 
kiválóan szerepelt: 18 arany-, 
15 ezüst- és 7 bronzéremmel 
megnyerte a nemzetek közötti 
pontversenyt. SZV

Megnyílt az ideiglenes uszoda
Az új városi fedett uszoda 
elkészültéig az élményfürdő 
sátorfedéssel téliesített, 25 
méteres medencéjében biz-
tosít sportolási lehetőséget 
a Szekszárdi Sportközpont a 
lakosság, az egyesületek és 
az iskolák számára.

A sátor szeptember 17-től 
fogadja a verseny- és szaba-
didő-sportolókat, egyúttal közel 
ezer szekszárdi és környékbeli 
iskolás számára teremti meg 
az úszásoktatás lehetőségét. A 
16×25 méteres, 8 sávos, 120 
cm vízmélységű medence fölé 
egy 25×40 méteres, világítással 
ellátott, szigetelt és fűtött sátor 
került, amiben három öltöző 
konténer kapott helyet. A me-
dence mellett egy pihenőhely is 
kialakításra került.

Az uszoda hétfőtől péntekig 
6:00 és 17:00 óra, szombaton 
és vasárnap 6:00 és 19:00 óra 
között tart nyitva. A napijegyen 
kívül 10 és 30 alkalmas bérlet 

vásárlására is van lehetőség, a 
diákok és a nyugdíjasok is ked-
vezményben részesülnek.

Az előző évekhez hasonló-
an az élményfürdő szaunáját 
is használhatják a vendégek, 
ez hétfőtől péntekig 16:00-tól 
20:00 óráig, szombaton és va-
sárnap 14:00 és 20:00 óra kö-
zött tart nyitva. A részletekről a 
www.szekszardisport.hu olda-
lon tájékozódhatnak.  R. P.

SPORTHÍREK
Íjászat. Kitűnően szerepeltek 
az Alisca Nyilai Íjász Egyesület 
sportolói a pályaíjász országos 
bajnokságon, Tápiószentmár-
tonban. Wehovszky Kíra Tí-
cia (történelmi kategória) a 
serdülő lányok mezőnyében 
új országos csúccsal szerzett 
aranyérmet, míg Bencze Gá-
bor a felnőtt férfiak olimpiai 
osztályában mindössze egy 
ponttal lemaradva a győztes-
től ezüstérmes lett.

A kunszentmiklósi II. 
Történelmi Íjász Országos 
Távcéllövő Bajnokságon 
Barta Nikolett aranyérmet 
szerzett, eredménye máso-
dosztályú minősítési szintet 
ért. Ugyanő a DAR 3D idei 
versenysorozat 5. állomásán 
arany, míg Barta Viktória 
ezüstérmet nyert Hódmező-
vásárhelyen.

Kézilabda. A Magyar Kupá-
ban aratott hétközi győzel-

met nem követte sikeres baj-
noki rajt: a Szekszárdi FGKC 
sima vereséget szenvedett 
a Mohács vendégeként 
(27–13). A Fekete Gólyák 
a sérült Nagy Szilvia nélkül 
kezdték a találkozót, ahol 
sok hibával, akaratgyengén 
kézilabdáztak. A fordulást 
követően 9 percig nem dob-
tak gólt a szekszárdiak (39. 
perc: 20–7), s ezzel el is dőlt 
a mérkőzés.

Labdarúgás. Négy fordulót 
követően újra pont nélkül 
maradt a Szekszárdi UFC 
NB III-as labdarúgó csapata. 
Kvanduk János együttese a 
Közép-csoport 7. fordulójá-
ban a szervezetten védeke-
ző és veszélyesen kontrázó 
Makó otthonában kapott ki 
1–0-ra. Az UFC szombaton 
15:00 órakor az NB II-es Do-
rog ellen vív Magyar Kupa 
mérkőzést.
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VASÁRNAP
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Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

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

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

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

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később 
közöljük. Garay J. Általános Is-
kola és AMI (Zrínyi u. 72.).

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

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület

A hónap harmadik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Szekszárdi 
I. Béla Gimnázium (Kadarka u. 
25–27.).

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

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

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

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

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

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

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-

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

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

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

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

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

AGÓRA MOZI
Szeptember 23., vasárnap

14:30 –  Az elrabolt hercegnő

17:00 –  Briliáns válás

19:30 –  Predator – A ragadozó

Szeptember 24., hétfő

17:00 –  A Védelmező 2.

19:30 –  Predator – A ragadozó

Szeptember 25., kedd

17:00 –  A Védelmező 2.

19:30 –  Predator – A ragadozó

Szeptember 26., szerda

17:00 –  A Védelmező 2.

19:30 –  Predator – A ragadozó

Szeptember 27., csütörtök
14:30 –  Johnny English újra 

lecsap
17:00 –  Johnny English újra 

lecsap
19:30 –  Alpha

Szeptember 28., péntek
14:30 –  Johnny English újra 

lecsap
17:00 –  Johnny English újra 

lecsap
19:30 –  Alpha

Szeptember 29., szombat
14:30 –  Johnny English újra 

lecsap
17:00 –  Johnny English újra 

lecsap
19:30 –  Alpha

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2018. szeptember 22. (szom-
bat) 19:00 – Színházterem
Szimfonikus est

„Operát az operából!” sorozat, 
1. előadás. A 2018/19-es évadban 
a Magyar Állami Operaház tár-
sulata országjáró turnéra indul. 
Az „Operát az Operából!” soro-
zaton belül nem csupán koncert-
szerű operaelőadásokkal, balet-
testekkel és gálaműsorral, hanem 
szimfonikus hangversenyekkel 
is készülnek, hogy szélesebb kör 
ismerkedhessen meg Magyar-
ország legrégebbi folyamatosan 
működő zenei együttesével, a 
Magyar Állami Operaház Zene-
karával. 

Műsor: Rossini: Il turco in Ita-
lia nyitány; Hidas: Oboaverseny 
(közreműködik: Káli-Fonyódi 
Fruzsina); Haydn: C-dúr „Med-
ve” szimfónia No. 82. Karmester: 
Medveczky Ádám. 

Jegyárak: 1.500,- Ft – 2.500,- Ft.

2018. szeptember 30. (vasár-
nap) 10:30 – Művészetek Háza
Mirkó Királyfi

A Magyar Népmese Színház 
előadása a Magyar Népmese 
Napja alkalmából. Mirkó királyfi 
birokra kel az ördögkatonákkal, 
a Vasorrú banyával, sőt a Kutya-
fejűvel is! Mirkó királyfi legfon-
tosabb segítőtársa a táltos paripa, 
mely a próbák helyszínére röpí-
ti. Az édesapjától kapott karddal 
felvértezve küzd meg a mesebeli 
szörnyekkel, hogy elnyerje a cso-
daszép királykisasszony kezét.

Előadják: Balázsi István, Bene-
dek Gyula, Fekete Réka Thália, 
Hajdú László, Illés Dániel, Mes-
ter Nikolett, Zanotta Veronika. 
Zene: Földi Lehel. Rendező: 
Rumi László. 

Jegyár: 1.000,- Ft.

2018. október 1. (hétfő)
A Zene Világnapja
Az UNESCO Nemzetközi Taná-
csa 1975-ben Yehudi Menuhin 
hegedűművész kezdeményezésre 
nyilvánította október 1-jét a zene 
világnapjának.

A nap folyamán Szekszárd 
különböző pontjain fellép a Tü-
csök Zenés Színpad, a Szekszárd 
Junior Stars Big Band és a szek-
szárdi Ifjúsági Fúvószenekar. A 
Művészetek Házában dr. Lak-
ner Tamás Liszt-díjas karnagy 
tart rendhagyó énekórát, de lesz 
hangszerbemutató is a PTE MK 
ZMI művésztanáraival. 

Közreműködők: Pécsi Egye-
temi Nőikar (karnagy: Kertész 
Attila), Zsolnay Wind Orchest-
ra (karmester: Major András), a 
PTE MK Zeneművészeti Intézet 
művésztanárai és hallgatói.

Kanizsai Melinda zeneterápiás 
foglalkozások.

18:00 Regionális Kamarakon-
cert-sorozat: PTE trombita ka-
maraest a Művészetek Házában. 
Fellép: Solymosi Péter (trombi-
taművész), Berenéts-Varga Írisz 
(zongoraművész) és hallgatóik. 

A belépés díjtalan. Szervező: 
PTE MK Zeneművészeti Intézet, 
Babits Mihály Kulturális Központ.

2018. október 4. (csütörtök) 
19:00 – Művészetek Háza

Binder Quartet lemezbemuta-
tó koncert

A Binder Quartet: Binder 
Károly (zongora), Borbély Mi-
hály (szaxofon), Fonay Tibor 
(bőgő, basszusgitár), Benkó 
Ákos (dob). Közreműködik: Kis 
Borbála (ének), Pál István „Sza-
lonna” (hegedű), Zsikó Zoltán 
(ének). Jegyár: 3.000,- Ft.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
(Garay Élménypince)

1 fő felszolgáló munkatársat keres
teljes munkaidős foglalkoztatásra.

Feltétel: szakirányú végzettség, min. 3 év szakmai gyakorlat.
Előny: turizmusban, borgasztronómiában szerzett

tapasztalat, idegen nyelv ismerete.

A fényképpel ellátott jelentkezéséket írásban kérjük benyúj-
tani a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez, (7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 115., tel.: 74/510-422)

Beküldési határidő: 2018. október 01. 12.00 óra

MEGHÍVÓ
A Tolna Megyei Felnőtt Diabetesesek Egyesületének következő 
előadása 2018. szeptember 25-én 13:30 órai kezdettel Szekszár-
don, a kórház Lila épületében lesz.

Ekkor kerül átadásra a „Lépésről – lépésre – tudnivalók a cukorbe-
tegségről” című kiadvány. Minden cukorbeteget szeretettel várunk!

A Cukorbetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége és a Ma-
gyar Diabetes Társaság által kiadott „Lépésről lépésre” kiadvány 
újdonság a cukorbetegek életében, mert mindenki talál benne 
hasznos olvasnivalót. Azok is, akik már régóta cukorbetegek és 
azok is, akik csak most találkoztak korunk egyik népbetegségével.

A cukorbetegek és családtagjaik számára készült kötetet – amely 
a cukorbetegséggel kapcsolatos legfontosabb korszerű ismereteket 
tartalmazza – neves professzorok, belgyógyászok, diabetológusok 
és dietetikusok állították össze. Az egyesület tagjai és a később csat-
lakozó cukorbetegek is ingyen kapják meg.

Hirdetmény – ingatlan pályázat
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata (7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8.) nyilvános pályázat keretében értékesítésre meg-
hirdeti: a szekszárdi 6008/13 hrsz.-ú, 5.550 m2 alapterületű, 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 alapterüle-
tű – kivett építési terület megnevezésű –, Ipari Parkban található 
közművesített önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.

A részletes pályázati felhívás, valamint az ingatlanok rövid be-
mutatását tartalmazó dokumentáció letölthető a www.szekszard.hu 
internetes oldalról. A pályázattal kapcsolatos kérdésekre felvilágo-
sítást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztá-
lya 74/504–159, illetve a Szekszárdi Ipari Park Kft. 74/510–422-as 
telefonon. Személyes érdeklődés esetén – ügyfélfogadási időben 
– Varga András osztályvezető (Polgármesteri Hivatal, Béla király 
tér 8., 201. iroda), valamint Ladányi Roland ügyvezető igazgató-he-
lyettes (Bezerédj u. 2.) kereshető.
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Wamsler, Servant, Kamino, Etna és más kandallókhoz 
SAMOT téglák és egyéb alkatrészek értékesítése, 

közvetlen a gyártótól.
7140 Bátaszék, Budai u. 1.

Tel: +36–30/252–24–82
(03645)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (03533)

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!

(03635)

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

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(03627)

ŐSZI AKCIÓS AJÁNLAT

Jantner Erdő-Mező Kft.
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. 

Tel.: +36–74/510–026 • +36–30/162–20–02

Cetelem áruhitel lehetőség, 
egyes gépeknél 0% THM

LÁNCFŰRÉSZ 545TRAKTOR TS138

LÁNCFŰRÉSZ 418EL

• Briggs & Stratton Intek 4155
• 508 cm3

• CVT váltó
• 97 cm vágási szélesség

614 900 Ft 

(0
36

44
) Vásárlás esetén

használt gépet
beszámítunk!

LÁNCFŰRÉSZ 210 MAGASNYOMÁSÚ MOSÓ
PW 125

• 1500 W
• 125 bar
• 320–460 l/h
• 7 m
39 900 Ft

ÚJ

ÚJ

• 50,1 cm³
• 2,5 kW
• 15” vezetőlemez
• 4,9 kg

164 900 Ft

Akciós ajánlatunk szeptember 4-től október 31-ig,
illetve a készlet erejéig érvényes.

• 38 cm³ 
• 1,4 kW
• 14” vezetőlemez
• 4,9 kg
49 900 Ft

• elektromos (220 V) 
• 1700 W
• 16” vezetőlemez
• 4,7 kg
54 900 Ft


