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→ 13–14. oldalFOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Kutyás séta
Mintegy 300 kg száraz ku-
tyatáp és több tucat konzerv 
gyűlt össze vasárnap a Szek-
szárdi Kutyamenhely támo-
gatására szervezett jótékony-
sági közösségi kutyás sétán, 
melyen a felelős állattartásra 
kívánták felhívni a figyelmet.
 → 3. oldal

Fősővárosi búcsú
Valódi vásári forgatag várta 
a Szekszárdi Fősővárosi Kör 
által immár ötödik alkalom-
mal megrendezett búcsú több 
száz résztvevőjét a Kápolna 
téren. Az eseményen hagyo-
mányosan a Remete kápol-
nánál megtartott szentmisé-
vel indult.
 → 5. oldal

Nyílt nap
A csapvíz fogyasztását nép-
szerűsítő, nyáron indult kam-
pány részeként tartottak nyílt 
napot az elmúlt szombaton az 
E.R.Ö.V. Zrt. bogyiszlói víztisz-
tító üzemében, ahol az érdeklő-
dők választ kaphattak a kérdés-
re: honnan jön az ivóvíz. 
 → 11. oldal
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Jó ügyért sétáltak együtt kutyák és gazdáik
Mintegy 300 kg száraz ku-
tyatáp és több tucat konzerv 
gyűlt össze a 7100 a Városod 
Egyesület által a Szekszárdi 
Kutyamenhely támogatására 
szervezett jótékonysági kö-
zösségi kutyás séta alkalmával.

A szervezők a felelős állattartás-
ra kívánták felhívni a figyelmet 
a múlt vasárnapi programmal, 
amelyen több tucat eb és gaz-
dáik gyűltek össze a Baka is-
kola melletti kutyafuttatónál. 
Többségük nem érkezett üres 
kézzel, így nekik, valamint a 
rendezvényt támogató Tolna-
Agro Kft-nek és az ugyancsak 
felpakolva érkezett Gemenc 

Motoros Egyesület tagjainak 
köszönhetően mintegy 300 kg 
száraz kutyatáp és több tucat 
konzerv gyűlt össze.

Nagy segítség ez nekünk, hi-
szen ez a mennyiség körülbelül 
három napra elegendő a telep 
több mint kétszáz kutyusa szá-
mára – mondta Fiáth Szilvia. 
A Szekszárdi Kutyamenhelyet 
működtető Tolna Megyei Állat- 
és Természetvédelmi Alapít-
vány elnöke szerint évente 300-
350 eb kerül hozzájuk, és szorul 
a segítségükre, hosszabb-rövi-
debb időre. Sajnos, az emberek 
nemtörődömsége miatt egyes 
városrészekből özönlenek a kö-
lyök és idősebb kutyák a Bogyi-
szlói úti menhelyre.

Fiáth Szilvia szerint az örök-
befogások tavasszal és ősszel 
gyakoribbak, ilyenkor hétvé-
genként nem ritkán 6-8 kutyus 
is új, szerető gazdára talál. A 
nyári hónapok ebből a szem-
pontból visszaesést hoznak, de 
átlagban így is mintegy 280 ebet 
fogadnak örökbe évente.

Az alapítvány elnöke szerint 
a felelős állattartás fontossá-
gát nem lehet elégszer, elég 
fórumon hangsúlyozni. „Ma 
itt csupa jó kutyás gyűlt össze” 
– jegyezte meg körbenézve Fi-
áth Szilvia, majd az összegyűlt 
több tucatnyi, kisebb-nagyobb 
kutyával és gazdáikkal egy rö-
vid közös sétát tettek az Alisca 
utcában.

A programot szervező 7100 
a Városod Egyesület alelnöke, 
Tóth Róbert lapunk kérdésére 
elmondta, már az alapításnál 
elhatározták, hogy minden jó 
és támogatható ügy mellé oda-
állnak, ezért szerveztek már 
korábban is több jótékonysá-
gi akciót. A felelős állattartás 
kérdését is fontosnak gon-
dolják, s miután – a jelentős 
szekszárdi kutyás közösség-
gel együtt– szívükön viselik a 
menhely sorsát, született meg 
a közösségi kutyás séta ötlete. 
Az alelnök hozzátette, örül, 
hogy ilyen sokan hozzájuk ha-
sonlóan gondolkodnak. 

  - fl -

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

Támogatott közösségkovácsoló programok
Tizenhét szekszárdi pályázó 
összesen 117 millió forint tá-
mogatást nyert kulturális- és 
sportesemények megvalósí-
tására.

Tizenhét – rendezvények, kul-
turális események szervezésé-
vel – kapcsolatos szekszárdi 
pályázatot bírált el pozitívan 
a Pénzügyminisztérium a Te-
rület- és Településfejleszté-
si Operatív Program (TOP) 
7.1.1.-es pályázati kiírásában. 
A pályázók – többségében 
egyesületek – a támogatásnak 
köszönhetően különböző kul-
turális- és sportesemény meg-
szervezésével járulnak hozzá 
a rendezvények körének, 
színvonalának emeléséhez – 
mondta el Ács Rezső szerdai 
sajtótájékoztatóján. Szekszárd 
polgármestere kiemelte, a 
támogatás révén családok 
részére szerveződnek olyan 
programok, melyek gyerme-
kek, szülők és nagyszülők 
számára kínálnak lehetőséget 
közös időtöltésre.

A programok megvalósítá-
sára összesen 117 millió forint 
támogatást nyert el a 17 pályá-
zó. Az elnyert támogatások 2 és 
20 millió forint között mozog-

nak. A programokat 2019 vége 
és 2021 eleje között valósítják 
meg.

Az egyik ilyen program az 
október elsején megrendezen-
dő Szent Mihály-napi Bátor-
ságpróba lesz, melynek alkal-
mával egy mini kalandparkot 
állítanak fel gyermekeknek a 
Prométheusz parkban.

Ács Rezső megjegyezte, a 
pályázat másik részeként jön 
létre az úgynevezett generáci-
ók parkja. Egy olyan közpark, 
ahol a kisgyermekes csalá-
doktól kezdve az idősebbekig 
mindenki talál majd kikapcso-
lódási lehetőséget. Hozzátette, 
ugyancsak e pályázat egy másik 

részének köszönhetően zajlik a 
Mészöly-tanya felújítása.

Az „ügygazda”, dr. Haag Éva 
alpolgármester elmondta, a 
támogatásra ítélt pályázatok 
színes palettán mozognak. A 
sport- és kulturális programok 
mellett a fogyatékkal élők szá-
mára is tartanak programokat, 
melyek közül néhány már le-
zajlott, de a többség még hát-
ravan. A programok között 
lesznek egy alkalmasak, de 
több részből álló sorozatok is. 
Az alpolgármester szavai sze-
rint olyan közösségkovácsoló 
programok valósulnak meg, 
melyek ezrek számára kínálnak 
időtöltést.   S. V.

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

Szeptember 16. (hétfő) – Edit, Ditta, Ludmilla
Edit: germán eredetű; jelentése: öröklött birtok, örökség, birtok, vagyon + 
harc; gazdag + harc.
Ditta: az Edit és Judit önállósult becézője.
Ludmilla: szláv eredetű; jelentése: a nép körében kedvelt, közkedvelt, nép-
szerű.
Szeptember 17. (kedd) – Zsófia, Hildegárd
Zsófia: görög eredetű; jelentése: bölcsesség.
Hildegárd: germán eredetű; jelentése: harc + védett hely, védelem.
Szeptember 18. (szerda) – Diána
Diána: római eredetű; jelentése: ragyogó.
Szeptember 19. (csütörtök) – Vilhelmina, Dorián
Vilhelmina: latin-német eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.
Dorián: angol eredetű; jelentése: dór férfi.
Szeptember 20. (péntek) – Friderika
Friderika: német eredetű; jelentése: béke + hatalom.
Szeptember 21. (szombat) – Máté, Mirella
Máté: héber eredetű; jelentése: Jahve ajándéka.
Mirella: olasz eredetű; jelentése: formás, tiszta.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 15.
(vasárnap)

Szeptember 16.
(hétfő)

Szeptember 17.
(kedd)

Szeptember 18.
(szerda)

Szeptember 19.
(csütörtök)

Szeptember 20.
(péntek)

Szeptember 21.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

derült
max. 23o , min. 11o

gyengén felhős
max. 25o , min. 11o

zápor | kb. 1 mm eső | hidegfront 
erős széllel 
max. 25o , min. 14o

gyengén felhős | viharos szél
max. 20o , min. 12o

gyengén felhős
max. 19o , min. 9o

gyengén felhős 
max. 20o , min. 10o

gyengén felhős 
max. 22o , min. 12o

Nyárfákat ültettek a szőlőhegyi focipálya körül
Tizenöt darab oszlopos 
nyárfát ültetett el kedd dél-
után Szőlőhegyen, a focipá-
lya körül a helyi lakóközös-
ség Ács Rezső polgármester 
részvételével.

A szőlőhegyiek kérték és kap-
ták a facsemetéket, a városüze-
meltetés szakemberei Katz 
Zoltánné főkertész irányítása 
mellett végezték a kijelölést, és 
az önkormányzat biztosította a 
karót, kötöző anyagot és az ön-
tözőkocsit.

Mint arról korábban be-
számoltunk, tíz fajtájú – köz-
te vérszilva-, kislevelű hárs-, 

nyírfa-, platán- és  kőris –, 
összesen kétszázhuszonkét fa-
csemete elültetésével igyekszik 

helyben tenni az önkormány-
zat a globális környezeti prob-
lémák ellen, nem mellékesen 

tovább növelni Szekszárd 
zöldfelületeinek arányát. 

Ács Rezső polgármester ki-
emelte, hogy az elmúlt évek 
akcióinak köszönhetően mos-
tanra 400 helyszínen összesen 
3424 fával és cserjével bővült a 
zöld területek aránya a megye-
székhelyen. 

A cél, hogy négyezerre nö-
veljék a városban az elültetett 
fák és cserjék számát, de akár 
az ötezres szám is összejöhet. 
A városvezető az ültetésekben 
számít a lakosság együttműkö-
désre is, ennek volt példája a 
keddi, szőlőhegyi akció.

 SZV

Adomány
Száz, a digitális minőségű 
tv-adás vételére alkalmas tv-
boxot adományozott nemrég 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórháznak a Tarr Kft. Az ado-
mánynak köszönhetően javul 
a kórház betegeinek kom-
fortérzete.

A megyei kórház fekvőbeteg 
osztályain mintegy 80 tévé-
készülék üzemel a közösségi 
helyiségekben, ahol a betegek 
gyógyulását szolgálják azáltal, 
hogy kedvelt műsoraikat a kór-
házi tartózkodás idején sem kell 
nélkülözniük.

Az amúgy jól működő tévék 
hagyományos, analóg készülé-
kek, a digitális sugárzás vételére 
ez idáig nem voltak alkalmasak. 
Erre kínált most megoldást a Tarr 
Kft. az új boxok adományozásá-
val. Az eszközök nemcsak jobb 
képminőséget kínálnak, de az ed-
diginél több tv-csatorna vételére, 
illetve műsorinformációk keresé-
sére is lehetőséget adnak majd.

A Tolna Megyei Balassa János 
Kórház vezetése ez úton is kö-
szönetét fejezi ki a Tarr Kft.-nek 
a támogatásért, amellyel igye-
keznek megkönnyíteni betege-
ik számára a kórházban töltött 
nehéz időszakot. TMBJK
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2 fizet 3 kap!
CSAK A „B” SZEKTORBA VÁLTOTT JEGYEK ESETÉN!

Pénteken a 2. jegy féláron! MINDEN SZEKTORRA ÉRVÉNYES!

Hétvégén -500,- Ft minden jegy árából!

csütörtök – péntek: 18:00 óra | szombat – vasárnap: 15:00 óra

CSAK A HIRDETÉS FELMUTATÁSÁVAL
ÉRVÉNYESÍTHETŐEK A KEDVEZMÉNYEK!INFO: 06–70/611–7777

CSAK
csütörtökön! 

(04543)

A Dunántúl legnagyobb könyvgyártó nyomdája 
keres azonnali kezdéssel jó műszaki érzékkel 

rendelkező

KÖTÉSZETI GÉPKEZELŐKET.
ELVÁRÁSOK:
•  pontos, precíz, önálló

 munkavégzés;
•  2 műszakos munkarend

vállalása;
• megbízhatóság.

AMIT KÍNÁLUNK:
• munkába járás támogatása;
• bérezés megegyezés szerint.

HOSSZÚ TÁVÚ, MEGBÍZHATÓ,
STABIL MUNKAHELY
Fényképes önéletrajzokat a 

soosistvan@szekszardinyomda.hu e-mail címre, 
vagy személyesen a nyomda portáján 

(Széchenyi u. 44–46.) kérjük leadni, 
„KÖTÉSZET” tárgy megjelölésével.

(04549)

Búcsú: újra élettel telt meg a Kápolna tér

Több százan vettek részt va-
sárnap a Kápolna téren meg-
rendezett Szekszárdi Búcsún.

A Szekszárdi Fősővárosi Kör 
által immár ötödik alkalommal 
megrendezett búcsú az idén is 
a Remete kápolna kertjében 
megtartott szentmisével vette 
kezdetét, a misét Kovács János 
újmisés pap celebrálta (lásd 
keretes írásunkat). A délután 
során a régi szekszárdi búcsúk 
nyüzsgő hangulata elevenedett 
meg: élettel telt meg a rendez-
vénynek helyet adó Kápolna 
tér, ahol az addigra már kelle-
mes meleget adó napsütésben 
vidáman játszó gyermekek és 
régen látott ismerőseikkel be-
szélgető szüleik, nagyszüleik 
hangja töltötte be a völgyet. 

Kovács Jánostól, a Szekszárdi 
Fősővárosi Kör vezetőségi tag-
jától megtudtuk, a látogatókat 
valódi vásári forgatag várta. 
Az árusok többségét kézműves 
termékeket kínáló árusok ad-
ták, akiknél többek között fo-

nott kosarakat és kerámiákat, 
de mézeskalácsot is lehetett 
vásárolni. Emellett két helyi, 
vagyis felsővárosi borász kínál-
ta a szekszárdi hegy levét. 

A kisebbek között népszerű-
ségnek örvendett az ugrálóvár, 
de az idén is hatalmas sikert 
aratott Vizdár Csaba traktora, 
mely szinte megállás nélkül vit-
te körbe-körbe utánfutóján a 
gyermekeket. Eközben a Bárka 
Művészeti Szalon tagjai élőben 
készítették el alkotásaikat, így a 

laikusok is bepillantást nyerhet-
tek abba, hogy miként születik 
meg egy festmény. A rendezvé-
nyen több civil szervezet is kép-
viselte magát, egész asztaltársa-
ságokat alkotva, miközben több 
kondérban is rotyogott az étel, 
ínycsiklandó illatokkal töltve be 
a Kápolna teret.

A vendégeket emellett kultu-
rális műsorral várták. Fellépett 
a Zombai Férfikar Kovács Já-
nos kíséretével, illetve a művé-
szeti iskola diákjai, akik Daczó 

Eszter vezetésével klasszikus 
és modern balettet mutattak 
be, valamint Pecze István (har-
mónika) és Pecze Zsófi (ének). 
A látogatók ezen túlmenően a 
Mozduljunk Együtt Szekszár-
dért Egyesület Fashion Dance 
bemutatóját, illetve Kung Fu 
bemutatót is láthattak Kovács 
Péter András mester tanítvá-
nyaival, de Kovács Gergő éne-
kes előadását is hallhatták. A 
búcsún, a hol a Tolna Megyei 
Rendőr-főkapitányság munka-

társai a Police Coffee elnevezé-
sű bűnmegelőzési rendezvény-
nyel várták a vendégeket, rövid 
köszöntőt mondott Ács Rezső 
polgármester.

Kovács János elmondta, több 
százan vettek részt az ötödik 
Szekszárdi Búcsún, melynek 
megrendezésével a Szekszárdi 
Fősővárosi Kör célja, hogy a 
hagyományőrzés mellett kel-
lemes programot kínáljanak a 
családoknak, középpontba he-
lyezve a gyermekeket.   S. V.
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Kisboldogasszony születésnapját ünnepelték
Noha Bíró László püspök szemé-
lyesen nem lehetett jelen a Reme-
te kápolnánál Kisboldogasszony 
napján megtartott szentmisén, 
építő jellegű üzenetet azért kül-
dött a város közösségének.

A közelmúltban díszpolgári 
címet kapott szekszárdi szár-
mazású püspök Szent Ágos-
tont idézte: „a világ forog, de a 
kereszt áll”, s így áll a Remete 

kápolna is, körülötte pedig 
„nyüzsög az élet”. A Petkó Ta-
más plébános által tolmácsolt 
üzenetben kiemelte: e hely kö-
zösséget építő, jövőt hordozó 
központja lesz a későbbi gene-
rációknak is. Bíró László a ta-
lálkozások fontossága kapcsán 
azt üzente az összegyűlteknek, 
hiszi, hogy ezek hozzájárul-
nak városunk egyesüléséhez. 

Emlékeztetett: hazánk több 
száz, a Szűzanyának szentelt 
kegyhelyének egyik kiemelkedő 
helyszíne a fősővárosi Remete 
kápolna.

A Szentmisén Kovács József 
újmisés atya Szűz Mária szüle-
tésnapjáról szólva kiemelte: Kis-
boldogasszony ünnepét már a 7. 
századtól kedvelt búcsújáró nap-
ként tisztelték. Az atya a helyszí-

nen arra ösztönzött mindenkit, 
„gyermeki hálával, szeretettel és 
alázatos imádsággal közelítsünk 
Máriához, aki mást nem vár el, 
mint szeressük odaadóan szent 
fiát, Jézust és imádkozzunk 
mennyei atyánkhoz.” Kovács 
József szerint Kisboldogasszony 
ünnepén próbáljuk embertársa-
inkat is így szeretni, nyissuk meg 
szívünket barátaink felé.  Gy. L.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Választási tájékoztató
Tisztelt Választópolgár!
A köztársasági elnök 2019. október 
13. napjára tűzte ki a helyi önkor-
mányzati képviselők és polgár-
mesterek általános választását, a 
Nemzeti Választási Bizottság pedig 
ugyanezen napra, 2019. október 13. 
napjára tűzte ki a települési nem-
zetiségi önkormányzati képviselők 
általános választását.

A szavazás 2019. október 13. 
napján 6:00 órától 19:00 óráig tart.

Az a választópolgár, aki 2019. 
június 26-án és a kérelme elbírá-
lásakor ugyanazon, 2019. október 
13. napján is érvényes tartózkodási 
hellyel rendelkezik, átjelentkezési 
kérelem 2019. október 9. 16:00 
óráig történő benyújtásával kérhe-
ti, hogy a tartózkodási helye szerin-
ti szavazókörben szavazhasson.

Az átjelentkezési kérelem levélben 
és elektronikus azonosítás nélküli 
elektronikus benyújtás esetén 2019. 
október 9. 16:00 óráig, személyesen 
vagy elektronikus azonosítást köve-
tő benyújtás esetén 2019. október 
11. 16:00 óráig visszavonható.

Annak érdekében, hogy válasz-
tójogát önállóan tudja gyakorolni, 
az alábbi segítségeket igényelheti:

•  a szavazással kapcsolatos tudniva-
lókról könnyen érthető tájékozta-
tót kapjon,

•  a szavazólap önálló kitöltéséhez 
Braille-írásos sablont kapjon, a 
kérelem benyújtására 2019. októ-
ber 4. 16:00 óráig van lehetőség,

•  akadálymentesített szavazóhelyi-
ségben szavazhasson, a kérelem 
benyújtására 2019. október 9. 
16:00 óráig van lehetőség.
Az a választópolgár, aki a név-

jegyzéken szerepel, de a szavazás 
napján külföldön tartózkodik, a 
helyi önkormányzati képviselők és 
polgármesterek, valamint a tele-
pülési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők általános választásán 
választójogát nem tudja gyakorolni, 
tekintettel arra, hogy külképviseleti 
szavazásra nincsen lehetőség.

Amennyiben a választópolgár a 
névjegyzékben szerepel, de
• egészségi állapota,
• fogyatékossága,
• fogva tartása miatt
mozgásában akadályozott, moz-
góurnát igényelhet. A mozgóurna 
igénylésére kizárólag írásban, az 
erre szolgáló formanyomtatvány 
igénybevételével, van lehetőség. A 
kérelem online, személyesen, levél-
ben, meghatalmazott és kézbesítő 

útján is benyújtható, többségében a 
választás napját megelőzően, 2019. 
október 9. 16:00 óráig, de egyes 
esetekben ezt követő időpontban is.

A választás napján, 2019. októ-
ber 13-án 12:00 óráig nyújtható be 
mozgóurna iránti kérelem:
•  online, ügyfélkapus azonosítással 

a helyi választási irodához,
•  papír alapon meghatalmazott 

vagy kézbesítő útján a szavazat-
számláló bizottsághoz.

Erre vonatkozó részletes tájékoztatás 
elérhető a http://www.valasztas.hu/
mozgourna-igenylese oldalon.

Ha Ön magyarországi lakcímmel 
rendelkező magyar állampolgár és 
valamely, Magyarországon honos 
nemzetiséghez (bolgár, görög, hor-
vát, lengyel, német, örmény, roma, 
román, ruszin, szerb, szlovák, szlo-
vén, ukrán) tartozik, kérheti, hogy 
a központi névjegyzékben kerüljön 
feltüntetésre a nemzetiséghez tarto-
zása, így részt vehet az adott nem-
zetiség önkormányzati választásán.

Ennek érdekében, amennyiben 
még nem tette meg, az erre rend-
szeresített nyomtatvány kitöltésével 
kezdeményeznie kell – a megfelelő 
nemzetiség megjelölésével - nem-
zetiségi választópolgárként történő 
regisztrációját.

A kitűzött választással kapcsolat-
ban fontos figyelembe venni, hogy 
a nemzetiségi regisztráció a 2019. 
október 13. napi választásra abban 

az esetben érvényes, ha a kérelem 
legkésőbb 2019. szeptember 27. 
16:00 óráig megérkezik az illetékes 
helyi választási irodához.

Ha Ön korábban regisztrálta magát 
nemzetiségi választópolgárként, nincs 
további teendője, korábbi nyilatkoza-
ta minden választásra érvényes.

2019. október 13. napján a tele-
pülési nemzetiségi önkormányzati 
képviselők általános választásán a vá-
lasztópolgár választójogát a lakóhelye 
szerinti szavazókörben gyakorolhatja, 
nincs külön nemzetiségi szavazókör.

A kérelmek (vagy azok törlésé-
nek) benyújtására az erre szolgáló 
formanyomtatványok segítségével
•  elektronikusan www.valasztas.hu 

oldalon,
•  személyesen a lakóhely vagy be-

jelentett tartózkodási hely szerinti 
helyi választási irodánál vagy

•  levélben a lakóhely szerinti helyi 
választási irodánál van mód.

Országgyűlési Egyéni Választó-
kerületi Választási Iroda és Helyi 
Választási Iroda 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
Telefon: 74/504–100
Választási Információs Szolgálat:
Telefon: 74/504–114; 74/504–115
E-mail: valasztasinfo@szekszard.hu

További információk elérhetők a 
www.valasztas.hu és a www.szek-
szard.hu oldalon.
 dr. Molnár Kata jegyző
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Szabadtéri fogadóórák
A tavaszi alkalmakhoz hasonló-
an ismét Szabadtéri Polgármes-
teri Fogadóórákat tartok városz-
szerte. Jöjjön el Ön is, és ossza 
meg velem, valamint munka-
társaimmal a várost, illetve köz-
vetlen lakókörnyezetét érintő 
elképzeléseit, véleményét.

I. választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 16. (hét-
fő) 17:00 óra
Helyszín: Zrínyi u. – Wigand J. tér 
kereszteződése
VI. választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 17. 
(kedd) 17:00 óra
Helyszín: Csokonai u. – Jókai u. kö-
zötti játszótér
VII. választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 18. 
(szerda) 17:00 óra
Helyszín: Mészáros L. u. 5. mögötti 
játszótér

IX. Választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 19. 
(csütörtök) 17:00 óra
Helyszín: Baka iskola előtti terület
VIII. Választókörzet 
Időpont: 2019. szeptember 20. 
(péntek) 17:00 óra
Helyszín: Energia Park
II. Választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 23. (hét-
fő) 17:00 óra
Helyszín: Mátyás király u. – Gya-
korló Óvoda előtti füves terület
V. Választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 24. 
(kedd) 17:00 óra
Helyszín: Alisca u. – Barátság u. 
kereszteződése
X. Választókörzet
Időpont: 2019. szeptember 25. 
(szerda) 17:00 óra
Helyszín: Fagyöngy u. – Lugas u. 
kereszteződése

Tisztelettel várom egy kötetlen, 
konstruktív beszélgetésre!

 Ács Rezső polgármester

FOTÓ: SZV

Már megvalósult, folyamatban 
lévő és tervezett beruházások is 
vannak a hármas választókör-
zetben – mondta szerdai sza-
badtéri fogadóóráján Ács Rezső 
polgármester. 

Kátyúzási, útfelújítási mun-
kálatokat ebben a körzetben is 
folyamatosan végeznek, emellett 
járdákat javítottak, részben meg-
történt ezek akadálymentesítése 
is – ezt elégedetten konstatálták 
a lakók. Ács Rezső közölte, az 

Előhegyi utcában az ivóvíz- és 
csatornahálózat cseréje priori-
tásként szerepel az infrastruktu-
rális beruházások között.

Gyurkovics János önkor-
mányzati képviselő felhívta a 
figyelmet, a lakótelepi fák met-
széséhez a közös képviselő be-
vonásával adják be kérelmüket 
a lakók. Szabácsy Szabolcs ren-
dőr alezredes a közbiztonsággal 
kapcsolatos felvetésekre vála-
szolt.   B. L.

Folyamatos felújítások

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Szeptember 16-től szeptember 20-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04521)

MENÜ Szeptember 16. Szeptember 17. Szeptember 18. Szeptember 19. Szeptember 20.

„A”
1250 Ft

Hamis
halászlé

Csurgatott 
tojásleves Csontleves Kertészleves Karalábéleves

Túrós
tészta 

Zöldborsó 
főzelék,
rántott 

pulykamellfilé

Lecsós 
csirkemáj,

főtt burgonya

Bolognai
spagetti, 

sajt

Rozmaringos 
sült csirkecomb, 

rizi- bizi, 
savanyúság

„B”
1250 Ft

Hamis
halászlé

Csurgatott 
tojásleves Csontleves Kertészleves Karalábéleves

Currys 
csirkecombfilé,
petrezselymes 

burgonya

Óvári 
sertésborda,
mediterrán 
tésztasaláta

Rántott 
csirkemell,
párolt rizs,
friss saláta

Csülökpörkölt,
tarhonya,

savanyúság

Pulyka gyros,
friss saláta,

öntet,
pita

Napi
ajánlat
1150 Ft

Rántott 
sertésborda, 

fűszeres héjas 
burgonya, 

uborkasaláta

Rántott 
sertésborda, 

fűszeres héjas 
burgonya, 

uborkasaláta

Rántott 
sertésborda, 

fűszeres héjas 
burgonya, 

uborkasaláta

Rántott 
sertésborda, 

fűszeres héjas 
burgonya, 

uborkasaláta

Rántott 
sertésborda, 

fűszeres héjas 
burgonya, 

uborkasaláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Céklával, füstölt 
sajttal sült 

pulykamell,
párolt

barnarizs

Céklával, füstölt 
sajttal sült 

pulykamell,
párolt

barnarizs

Céklával, füstölt 
sajttal sült 

pulykamell,
párolt

barnarizs

Céklával, füstölt 
sajttal sült 

pulykamell,
párolt

barnarizs

Céklával, füstölt 
sajttal sült 

pulykamell,
párolt

barnarizs

Önkéntesek Napja 2019
A Mentálhigiénés Műhely, a 
Szekszárdi Civil Kerekasztal 
és Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata szere-
tettel meghívja a civil szer-
vezeteket, az önkénteseket 
és az érdeklődőket a 2019-es 
Önkéntesek Napjára és a Há-
la-Gálára.  

Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális Központ előtere

Időpont: 2019. szeptember 
21. (szombat), 09:15 óra

A rendezvényt megnyitja 
Csillagné Szánthó Polixéna, a 
közgyűlés Humán Bizottságá-
nak elnöke (10:30 óra)

A nap során fellép/bemu-
tatót tart: Csobogó Együttes, 
Szekszárdi Gitár Egyesület, 
„Segíts Rajtam!” Hátrányos 
Helyzetűekért Alapítvány, 
Mozduljunk Együtt Szekszár-
dért Egyesület-Fashion Dance, 
Szekszárdi Magyarnóta Klub, 
Iberican Táncegyesület, Alisca 

Taekwondo Klub, Tücsök Zenés 
Színpad, Hikari Aikido Egyesü-
let, Gemenc TáncSport Egyesü-
let, Bognár Cecil, AlisCountry 
csoport, Szekszárdi Zumbások 
Sági Ildikó vezetésével, Pecze 
István (trombita).

15:00 órától Hála-Gála – 
Szomjú-díjak átadása. Közre-
működnek: a Tücsök Zenés 
Színpad szólistái, a Szekszár-
di Mozgásművészeti Stúdió 
(MMS), Koroknai Dalibor és 
Frey Mátyás (harmonika), Ruip 
Péter, Schlarb Gábor, Lévai 
Raffael (trombita trió), a Ma-
gyar Postagalamb Sportegyesü-
let M-09 Szekszárd.

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várnak!

Információ: Pócs Margit 
(Mentálhigiénés Műhely, 06–
74/511–722, 06–20/473–0644), 
Ferenc Vilmos (Szekszárdi Civil 
Kerekasztal, 06–20/975–3814), 
www.mentalmuhely.hu.

Több támogatást hívhatnak le a civilek
Nem kell szégyenkeznie me-
gyénk civil szervezeteinek az 
elnyert pályázatok kapcsán, 
hiszen az több területen is az 
országos átlag felett teljesí-
tettek.

Erről számolt be a Miniszterel-
nökség Civil Kapcsolatok és Tár-
sadalmi Konzultáció főosztályá-
nak vezetője a szekszárdi „Civil 
Info – NEA/Nemzeti Együtt-

működési Alap/ 2019” című tá-
jékoztatón, ahol a pályázati ösz-
szegek több, mint kétmilliárdos 
bővülése is terítéken volt.

A szeptember 10-én a Várme-
gyeházán lezajlott fórumon dr. 
Kecskés Péter elmondta, Tolná-
ban az egyszerűsített támogatá-
sokra 77 beadott pályázatból 71 
nyert. A megye tehát jól áll „ci-
vil vonalon”, mert a magyaror-
szági átlaghoz képest 2019-ben 
magas támogatási részesedést 
könyvelhettek el.

Jó hír továbbá, hogy amíg a 
normatív kiegészítő támogatás 
esetében 5% helyett immár 10 
százalékra lehet pályázni. Tolna 
megye ebből a szempontból 15 
beadvánnyal élt, amelyek között 
egyetlen érvénytelen sem volt.

Szalay-Bobrovnicky Vince, ci-
vil és társadalmi kapcsolatokért 
felelős helyettes államtitkár (ké-
pünkön) elmondta, hogy az ed-
digi 5.9 helyett már 7.7 milliárd 
forintnyi támogatást oszt szét a 

kormányzat a NEA alapokból. 
Az elnyerhető összeg mellett az 
idősáv is szélesedett a pályázatok 
beadására, így december helyett 
januárban indul az adattöltés.

Az államtitkár arra kérte 
megjelenteket, értelmes, tartal-
mas, közösséget építő, értéket 
teremtő pályázattal éljenek. 
Szalay-Bobrovniczky Vince 
méltatta a Tolna Megyei Civil 
Információs Centrum és veze-
tője, Réger Balázs munkáját.

A fórumon Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere kiemelte, 
a város együtt dolgozik a helyi 
civilekkel, és igyekszik minden 
szükséges segítséget megadni szá-
mukra. A település éves költség-
vetésének 2 százalékát fordítják a 
támogatásukra. Az önkormány-
zat a civil szféra pályázatainak 
megírásában is segítő kezet nyújt, 
de a kulturális központ is folya-
matosan teret biztosít rendezvé-
nyeikhez.  Gy. L.
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HUSQVARNA Láncfűrész 120 Mark II.
• Teljesítmény 1,4 kW

Akciós ár: 49.900,- Ft
Ajánlott fogyasztói ár: 54.900,- Ft

ŐSZI AKCIÓS AJÁNLAT 2019.
Cetelem áruhitel lehetőség, egyes gépeknél 0% THM

Akciós ajánlatunk szeptember 15-től november 8-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. • Telefon: +36–74/510–026 

Mobil: +36–30/162–2002 • e-mail: erdogep@gmail.com

(04537)

HUSQVARNA Láncfűrész 135 Mark II.
• Teljesítmény 1,5 kW

Akciós ár: 72.900,- Ft
Ajánlott fogyasztói ár: 79.900,- Ft

HUSQVARNA Láncfűrész 435
• Teljesítmény 1,6 kW

Akciós ár: 104.900,- Ft
Ajánlott fogyasztói ár:
109.900,- Ft

HUSQVARNA Traktor TS 142
oldalkidobós

Akciós ár: 799.900,- Ft
Ajánlott fogyasztói ár: 823.900,- Ft

Vásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

HUSQVARNA
AUTOMOWER®
ROBOTFŰNYÍRÓK

299.900,- Ft-tól

0%
THM

0%
THM

ÚJDONSÁG!
HUSQVARNA
Láncfűrész 545 Mark II.
• Teljesítmény 2,7 kW

Akciós ár: 174.900,- Ft
Ajánlott fogyasztói ár:
192.900,- Ft

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
(04522)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04530)

Szekszárdon járt a missziós kereszt
Missziós napot tartott szep-
tember 7-én a katolikus 
egyház Szekszárdon, ahol 
számos program várta az ér-
deklődőket.

A katolikus egyház 52. Nemzet-
közi Eucharisztikus Kongresszusa 
2020 szeptemberében Budapes-
ten lesz. Magyarország legutóbb 
1938-ban volt házigazdája a 
hívők ezreit megmozgató ese-
ménynek. A kongresszus jelképe, 
a missziós kereszt az esztergomi 
bazilikából indult országjárásra, 
hogy segítse a ráhangolódást. 
A 26 ereklyetartóval – melyek 
szentek (többek között István és 
László király, Szent Erzsébet és 
Szent Margit) ereklyéit, csontda-

rabkáit hordozza – ellátott kereszt 
Szekszárdon szeptember 5. és 7. 
között volt látható.

Szeptember 7-én missziós na-
pot tartottak hívők, hitkeresők 
és minden érdeklődő számára. 
Gazdag programot kínáltak 
több a belvárosi templomban, a 

plébánián és a Béla király téren 
is, ahol sátrakat állítottak fel a 
katolikus oktatási intézmények 
és szervezetek képviselői.

Volt kézműveskedés, játszó-
ház, de a tűzoltók is kivonultak 
emelőkosaras autójukkal. Előa-
dást tartott Varga István jövő-

kutató, és egymást érték a zenei 
és táncos produkciók. Fellépett 
többek között a Csurgó zenekar 
és a Tücsök Zenei Színpad, de 
Petkó Tamás is a közönség elé 
állt: a plébános Cseh Tamás-da-
lokat énekelt, Komjáthy Attila 
gitárkíséretével.

A plébánia közösségi házá-
ban hívő orvosok és nővérek 
számoltak be megmagyarázha-
tatlan gyógyulásokról, „Csodák 
a kórházban” címmel. A belvá-
rosi templom történetét dr. Ótós 
Miklós ismertette, délután pedig 
dr. Csókay András idegsebész 
tanúságtételét, hitre találásának 
történetét hallgathatták meg a 
padsorokban helyet foglalók (ké-
pünkön), majd szentségimádást 
tartottak az esztergomi misszi-
ós kereszt jelenlétében. A nap 
szentmisével zárult.   - Wy -

Ács Rezső polgármester ked-
den hivatalában fogadta 
Kézdi Lászlót, a Rotary moz-
galom nyár óta regnáló új 
kormányzóját.

Kézdi László, az RC Buda-
pest-Margitsziget tagja felesége 
társaságában érkezett Szek-
szárdra, országjáró körútjának 
ötödik állomásaként. A kor-
mányzó előtt nem ismeretlen 
a város, ahol már többször 
járt családjával, barátaival, és 
– ahogy fogalmazott – ahová 
mindig örömmel tér vissza.

A vendégeket és az őket kísérő 
szekszárdi rotarystákat a város-
házán fogadta Ács Rezső. Szek-
szárd polgármestere elmondta, a 
város több közös akciót valósított 
már meg a helyi Rotary klubbal, 
amelyet igen aktív szervezetnek 

nevezett. Ács Rezső szerint az RC 
Szekszárd tagjai sokat tesznek a 
családokért, a rászoruló fiatalokért 
és a megyeszékhely szépítéséért is.

Kézdi László szólt arról a 
világméretű rotarys akcióról, 
amelyben a járványos gyermek-
bénulás felszámolásáért adakoz-
nak, illetve az idehaza futó „Gift 
of Life” projektről, amelyben ha-
táron túli, magyarajkú szívbeteg 
gyermekek műtétjét és gyógyke-
zelését finanszírozzák.

Az RC Szekszárd soros elnöke, 
Kiszler Gyula elmondta, augusz-
tus végén három pavilont adtak 
át a palánki úti gyermekotthon-
ban, mintegy 1,5 millió forint ér-
tékben. Terveik között szerepel, 
hogy egy rászoruló szekszárdi 
fiatalt éveken át segítenének te-
hetsége kibontakoztatásában, és 
nyomon követnék pályáját.  SZV

Retro Véradás: csúcs volt
Második alkalommal rendez-
tek Retro Véradást a szekszár-
di területi vérellátóban, ame-
lyen – akárcsak évtizedekkel 
ezelőtt – sörrel és virslivel 
kínálták a véradókat.

Százharmincan jöttek el aznap, 
és közülük 120-an adhattak is 
vért, mondta dr. Pászthy Vera 
vezető főorvos, aki a részvétel 
kiemelkedően jónak értékelte. A 
véradóknak a sör-virsli mellett 
süteménnyel és ajándékokkal is 
kedveskedtek.

Két „fődíjat” is kisorsoltak: 
a Gárdi Bútor felajánlását, egy 
szuper irodaszéket egy nyolc-
vanszoros véradó vihette haza.

A szekszárdi Pintér Ágnes 
lapunk kérdésére elmondta, 18 
évesen adott először vért, s azó-
ta minden alkalmat megragad, 
hogy segíthessen. Immár öt éve, 
hogy nyugdíjba ment, ám miu-
tán egészsége megengedi, így 
továbbra is rendszeres véradó.

A ritka, nulla negatív vércso-
portú nyertesnek – aki Gárdi 
Gábortól és dr. Pászty Verától 
vette át az ajándékot (képünkön) 
– még nem volt szüksége vérre, 
ő viszont szívesen segít, amed-
dig teheti. Nagy szívfájdalma, 
hogy néhány év múlva betölti 
a hatvanötöt, s azután már nem 
adhat vért, így „százados” sem 
lehet…   SZV

Kormányzói látogatás
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BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–7603

(04535)

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

SZEPTEMBERBEN
induló tanfolyamok:

JELENTKEZNI: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21.
Tel.: 06–30/637–0071 • e-mail: kisosztolna@gmail.com

•  Élelmiszer-, 34 341 05
vegyi áru eladó

• Boltvezető 35 341 01
• Vendéglátó eladó 34 811 05
• Szakács 34 811 04
• Pincér 34 811 03
• Cukrász 34 811 01
•  Tisztítási-technológiai 32 853 03

szakmunkás
• Konyhai kisegítő 221 811 01

• Diétás szakács 35 811 03
•  Logisztikai és 54 941 11

szállítmányozási ügyintéző
• Töltőállomás kezelő 32 341 01
•  Kézápoló és 32 815 01

műköröm építő

Tanfolyami oktatások indulnak
Szekszárdon, Pakson és

Dombóváron is.

(04538)

DKC Ungheria Kft . tolnai te-
lephelyére önálló munkavég-
zésre alkalmas munkatársakat 
keres az alábbi munkakörök 
betöltésére:

•  gépkezelő (hajlító gépek),
•  porfestő, festő.

AMIT ELVÁRUNK:
• pontos munkavégzés,
• 18. betöltött  életév,
• szakmunkás bizonyítvány,
• 1–2 műszak vállalása.

AMIT NYÚJTUNK:
• azonnali munkakezdés,
•  úti költség térítés (bérlet-

támogatás vagy 15,-Ft/km),
• versenyképes jövedelem,
• rendszeres havi jutalom,
•  órabér (gépkezelő, festő, por-

festő),
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.

ELŐNY:
• targoncavezetői engedély,
•  hasonló területen szerzett  

tapasztalat.

JELENTKEZÉS:
önéletrajzzal az ildiko.balone@dkcungheria.com e-mail címre 

vagy személyesen a 7130 Tolna, Belterület 970/110 alatt . (04540)

Honnan jön a csapvíz – nyílt nap Bogyiszlón
A csapvíz fogyasztását nép-
szerűsítő, nyáron indult kam-
pány részeként tartottak nyílt 
napot az elmúlt szombaton az 
E.R.Ö.V. Zrt. bogyiszlói víztisz-
tító üzemében, ahol az érdek-
lődők választ kaphattak a kér-
désre: honnan jön az ivóvíz.

A kedvezőtlen időjárás ellenére 
sokan éltek a lehetőséggel, és 
keresték fel a M9-es autóút és 
Bogyiszló település határában 
működő víztisztító telepet. Az 
érdeklődők a vezetett üzemlá-
togatás során megismerhették a 
víztisztítás folyamatát, miként 
lesz a dombori Duna-parton 
fúrt nyolc kútból kinyert nyers 
vízből különböző eljárások so-
rán tiszta víz. A vas- és mangán-
szennyeződéseket ózongenerá-
torokkal, oxidáció segítségével 
távolítják el a nyersvízből. A 
tisztított víz egy közel 10 km-
es vezetéken jut el a felújított a 
szekszárdi víztelepre, és onnan 
a háztartásokba.

Az eseményen résztvevő Ács 
Rezső emlékeztetett, a város ko-
rábbi kútjait az azt veszélyeztető 
szennyeződés (diklór-etilén) 
miatt be kellett zárni. Szekszárd 
polgármestere hozzátette, önerő-
ből a megyeszékhely nem lett 
volna képes egy új vízbázis kiépí-
tésére, de a kormányzat támoga-
tásának köszönhetően 2015-re 
megvalósulhatott a mintegy 6,5 
milliárd forintos beruházás. Ar-
tim Andrásné, az E.R.Ö.V. Zrt. 
vezérigazgatója elmondta, hogy 

mostanáig ez az egyetlen olyan 
komplett projekt Magyarorszá-
gon, amelyben a kutak fúrásától 
a víztisztító építésen keresztül a 
városi víztelep felújításáig min-
den megvalósult.

A nyílt nap része volt an-
nak a kampánynak, amelyben 
a jó minőségű, finom és friss 
csapvíz fogyasztását népszerű-
síti a város és az E.R.Ö.V. Zrt. 
A cél, hogy az emberek minél 
kevesebb ásványvizet fogyasz-
szanak, egyrészt csökkentve a 

PET-palackból keletkező hulla-
dék mennyiségét (Szekszárdon 
évente több mint 100 tonna sze-
mét keletkezik), másfelől a jóval 
olcsóbb csapvíz fogyasztása ha-
vonta több ezer forint megtaka-
rítást jelenthet a családoknak.

A rendezvényre kilátogató 
családokat, gyerekeket külön-
böző játékok és kisvonatozás is 
várta, de a résztvevők ajándékba 
kapott poharaikat megtölthet-
ték a frissen tisztított ivóvízzel.
 SZV

A csapvizet népszerűsítő 
kampányban az E.R.Ö.V. 
Zrt. ajándékkal kedveskedik 
ügyfeleinek. A szolgáltató cég 
tájékoztatása szerint a re-
gisztrált fogyasztók szeptem-
ber 16-tól, munkanapokon 
15:00 és 18:00 óra között az 
InterSpar áruházban talál-
ható ügyfélszolgálati irodá-
ban vehetik át az ajándék 
vizes kancsót és kulacsot.

A pályázat díjazottjai: 
Legjobb első pályázó díj: 
Szikszainé Köhler Judit 
(Martfű). Legjobb tradici-
onális munkának járó díj: 
Kissné Horváth Katalin (Ta-
tabánya). Legjobb gépi tűzés 
díja: Földvári Foltoskodók 
Csoport. A legjobb quilt díj: 
Vargáné Orbán Erika (Nagy-
kőrös). A legjobb csoport-
munka díját a Stúdió Mi pé-
csi csoport kapta. A pályázat 
fődíját a bajai Andrási Rita 
érdemelte ki, a nyertes jutal-
ma egy varrógép volt.
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Folt hátán folt – kiállítások városszerte
Számos csoportos és egyéni 
díj talált gazdára Szekszárdon, 
az Országos Foltvarró Feszti-
vál szombati megnyitóján.

A Magyar Foltvarró Céh 30 éves 
jubileuma alkalmából megrende-
zett országos fesztiválra érkezett 
foltvarrók alklotásait városszerte 
tizenkét helyszínen csodálhatták 
meg érdeklődők. A házigazda 
Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület annak tudatában vál-
lalta el a rendezvény szervezését, 
hogy tisztában volt annak súlyá-
val – méltatta a tagságot a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
zajlott nyitóeseményen Ács Re-
zső. Szekszárd polgármestere 
emlékeztetett, a város nem csak 
beszél róla, de a költségvetés két 
százalékával támogatja is a civile-
ket. A városvezető biztosította a 
civil szervezeteket, hogy a támo-
gatások a jövőben is rendelkezés-
re állnak majd.

Ács Rezső kiemelte, a város 
kiváló lehetőséget lát az ilyen és 
ehhez hasonló rendezvények-
ben, egyúttal reményét fejezte 
ki, hogy a most idelátogatók 
közül többen visszatérnek majd 
Szekszárdra a későbbiekben is.

„Úgy érzem, az egész várost el-
foglaltuk” – mondta Polyák Ildikó 
a megnyitón. A Magyar Foltvarró 

Céh elnöke – aki 2002-ben éppen 
Szekszárdon lépett be a foltvarrók 
közösségébe – a tagság kezde-
ményezőkészségét, akaraterejét 
méltatta, amely hozzásegíti őket 
céljaik eléréséhez. Polyák Ildikó 
elismerését fejezte ki a szekszárdi 
foltvarró közösségnek, akik im-
már harmadszor házigazdái az 
országos fesztiválnak. 

Acélosné Solymár Magdolna, 
a Szekszárdkörnyéki Foltvarró 
Egyesület vezetője hangsúlyozta, 
a fesztiválon Szekszárd legszebb 
épületeiben kaptak helyet az or-
szág foltvarróinak munkái. Idén 
„Harminc év – harminc csoport-
munka”, valamint „Született 1989-
ben” címmel hirdettek pályázatot. 
A beérkezett unkák közül hatot 
díjaztak a megnyitón.   Gy. L.
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Szekszárdi Szüreti Napok – 2019. szeptember 14–15. (szombat – vasárnap)
www.szekszardiszuretinapok.hu • Hagyomány, bor és művészet

SZEPTEMBER 14. (szombat)
•  10:00 – 18:00 Betyár tanya nép 

játszótér | Vármegyeháza kert
Hagyományőrző népi játékok, 
melyekkel felidézzük a régi idők 
vidám szabad hangulatát. Eszkö-
zös játékok, melyeket saját kezűleg 
készítettem kicsik és nagyok legna-
gyobb örömére. 
•  10:00 Helyi csoportok bemutat-

kozása | Béla király téri színpad
Csoportok: Kaze Shinkendo Dojo 
kardművészek; Alisca Taekwondo 
Klub; Magyar Wing Tsun Egyesület 
– Leung Ting Wing Tsun Kung Fu
•  10:30 Alma Együttes gyermek-

koncertje | BMKK, Színházterem 
•  11:00 Tücsök Zenés Színpad (ki-

csik) | Béla király téri színpad
•  12:00 Kolping Alapfokú Művé-

szeti Iskola moderntánc csoport-
ja | Béla király téri színpad

•  13:00 Őrzöm kincsem, hagyomá-
nyom | Béla király téri színpad

Tolna megyei települések egyesüle-
teinek, csoportjainak bemutatása, 
népszerűsítése, a hagyományok 
ápolása. Résztvevők: Görönd Ci-
terazenekar – Decs; Tolnai Ifjúsági 
Fúvószenekar.
•  13:00 6. Szüreti Német Nemzeti-

ségi Kórustalálkozó – Mondsche-
in Kórustalálkozó | Vármegyehá-
za udvara

•  14:00 Véradás, Magyar Vöröske-
reszt | Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

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

édj u., Széchenyi u.

•  16:00 Borrendi avató | Béla király 
téri színpad

•  16:00 – 20:00 Tolna Megyei Illyés 
Gyula Könyvtár | Szent István téri 
sétány

•  17:00 Folklórműsor és Szüret 
Táncos Párja/Szépe választás | 
Béla király téri színpad

Résztvevő csoportok: Bartina 
Néptánc Közhasznú Egyesület 
ifjúsági és felnőtt együttese; Kakas-
di Sebestyén Ádám Székely Társu-
lat; Németkéri Német Nemzetiségi 
Tánccsoport; Őcsényi Bogár István 
Hagyományőrző Egyesület; Pörbö-
lyi Hagyományőrző Egyesület.
•  19:00 Follow the flow | Szent Ist-

ván téri színpad

•  20:00 Szekszárdi Gitárkvartett | 
Vármegyeháza udvara

A Szekszárdi Gitárkvartett: De-
csi-Kiss András – gitár; Szecsődi 
István – basszusgitár. Közreműkö-
dik: Wessely Ágnes – ének, gitár, 
ütőhangszerek; Lotz Katalin – vers, 
ének, fuvola; Homonnai Varga 
András (Kolozsvár) – flamenco gi-
tár; Csele Lajos – gitár; Komjáthy 
Péter – gitár.

•  20:30 Szalonna és bandája | Béla 
király téri színpad

•  21:00 Kowalsky meg a Vega | 
Szent István téri színpad

•  22:30 Pannonia Allstars Ska Or-
chestra | Béla király téri színpad

SZEPTEMBER 15. (vasárnap)
•  10:00 – 18:00 Betyár tanya nép 

játszótér | Vármegyeháza kert
Hagyományőrző népi játékok, 
melyekkel felidézzük a régi idők 
vidám szabad hangulatát. Eszkö-
zös játékok, melyeket saját kezűleg 
készítettem kicsik és nagyok legna-
gyobb örömére. 

•  10:00 Veronaki Zenekar | Béla ki-
rály téri színpad

•  11:00 Korničkai és oriešoki Gyer-
mektánccsoportok bemutatkozása 
(Szlovákia) | Béla király téri színpad

•  12:00 Helyi tánccsoportok be-
mutatkozása | Béla király téri 
színpad

•  14:00 Tücsök Zenés Színpad (na-
gyok) | Béla király téri színpad

•  15:00 Junior Stars Big Band | Béla 
király téri színpad

•  16:00 – 20:00 Tolna Megyei Illyés 
Gyula Könyvtár | Szent István téri 
sétány

•  16:00 Cinege gála | Vármegyehá-
za udvara

•  16:20 Bogyiszlói Zenekar | Béla 
király téri színpad

•  18:00 Nana Vortex | Béla király 
téri színpad

•  20:00 Ákos | Szent István téri 
színpad

•  20:30 Esszencia Produkció | Béla 
király téri színpad
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FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV

A mustgáz-mérgezések megelőzhetők
Zajlik a szüret, s a borkészí-
tés jellemző veszélyforrása a 
köznyelvben csak mustgáz-
nak nevezett szén-dioxid. 
A katasztrófavédelem és a 
mentőszolgálat a mérge-
zések megelőzésére hívta 
fel a figyelmet Bősz Adrián 
birtokán.

A borász személyes tapasztala-
tát is megosztotta a sajtó kép-
viselőivel. Elmondta, hogy a 
feldolgozóhoz közeli irodában 
dolgozva azt vette észre magán, 
hogy egyre fáradtabb, álmo-
sabb, később a friss levegőn a 
mustgáz okozta tünetek elmúl-
tak. Bősz Adrián kiemelte, soha 
ne végezzük rutinból a feladato-

kat, mindig szánjunk elég időt 
a pince, vagy feldolgozó alapos 
átszellőztetésére, hiszen a leg-
kiválóbb bor sem ér meg egy 
emberéletet…

Dr. Balázs Gábor tűzoltó ezre-
des, megyei igazgató elmondta, 
hogy a mustgáz nem más, mint 
az erjedés során keletkező szén-
dioxid, ami színtelen, szagta-
lan, a levegőnél nehezebb gáz, 
és ezen tulajdonságánál fogva 
alulról kezdi el telíteni a helyi-
séget. Az oxigénhiányos álla-
pot szédülést, eszméletvesztést, 
majd fulladásos halált okozhat. 
A megfelelő oxigén mennyiség 
jelenlétének ellenőrzésére a ha-
gyományos gyertyás módszert 
javasolta. 

Az ezredes hangsúlyozta, 
ne siessünk egyedül ember-
társunk segítségére, mert ma-
gunk is bajba kerülhetünk. Ha 
pincében ájult embert látunk, 
azonnal hívjuk a tűzoltókat 
(112), hiszen a szén-dioxiddal 
telített helyiségbe csak légzőké-
szülékkel lehet biztonságosan 
bemenni.

A pincéből kimentett, must-
gáz-mérgezést szenvedett em-
bert a mentőszolgálat mun-
katársai veszik kezelésbe, akik 
azonnal megkezdik az eszméle-
tét vesztett újraélesztését. Ennek 
menetét és helyes technikáját a 
Szekszárdi Mentőállomás mun-
katársai be is mutatták a sajtótá-
jékoztatón.  TMKIFO
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Az elmúlt héten hozták nyil-
vánosságra a Mundus Vini 
borverseny 2019 nyári kós-
tolójának díjnyertes tételeit, 
közte a szekszárdi Veszter-
gombi Pince borait, amelyek 
három aranyérmet nyertek.

A németországi megméretésre 
beküldött több ezer tételt 45 
ország 170 borszakértője ér-
tékelte augusztus végén. A 25. 
nemzetközi versenyen zsűrije 
14 nagy arany, 818 arany- és 928 
ezüstérmet ítélt oda. A legtöbb 
érmet az olasz borok szereztek 
(487) megelőzve a német (307) 
és a spanyol pincészeteket (283).

A magyar borok 21 érmet 
gyűjtöttek. A legeredményesebb 
a badacsonyi Varga Pincészet 
volt négy arannyal, a vörösbo-

rok között viszont a szekszárdi 
Vesztergombi Pince vitte a prí-
met, amely mindhárom neve-
zett borával aranyérmet nyert.

Az Országos Borversenyen 
már bizonyított – és ott is arany-
érmet szerzett – 2015-ös és 
2016-os Turul Cuvée, valamint 
a 2016-os Csaba Cuvée a nem-
zetközi verseny zsűrijének tet-
szését is elnyerte – tudtuk meg 
Vesztergombi Csaba borásztól. 
Érdekesség, hogy a szervezők 
éppen a borász születésnap-
ján értesítették a pincészetet a 
nagyszerű eredményről.

A Mundus Viniborversenyen 
aranyérmet nyert tételek közül 
a 2015-ös Turul és a 2016-os 
Csaba is megkóstolható a Szek-
szárdi Szüreti Napokon, a Béla 
király téri Borudvarban.  SZV

Tartályokban a korai fajták
A tavalyinál majd két héttel 
később kezdődött a szüret a 
szekszárdi borvidéken, ahol 
a mennyiség mellett jó mi-
nőségben is okkal bíznak a 
gazdák.

Az elmúlt évhez képest pár he-
tes „késésben” lévő szőlő érése a 
meleg augusztusi és szeptember 
eleji időjárásnak köszönhetően 
felgyorsult. Ennek vetett most 
véget az esőzés, amely ráadásul 
újra ideális feltételeket teremtett 
a gombabetegségek kialakulásá-
nak. Van tehát mire figyelniük 
a korai fajtákat szüretelő gaz-
dáknak.

Bősz Adrián, a borvidék 
Hegyközségi Tanácsának elnö-
ke lapunk kérdésére elmondta, 
amíg 2018-ban már augusztus 
10-én megkezdődött a szü-
ret, addig idén csak Szent Ist-
ván napját követően kezdték 
szedni az Irsai Olivért. A kö-
zelmúltban Chardonnay, Raj-
nai Rizling és a rosénak szánt 
Kadarka fajtákat szüretelő bo-
rász szerint a fehér szőlőknél 
a sav és PH arány remek, de a 
cukortartalomra sem lehet pa-
nasz. Bősz Adrián elmondta, az 
idei évjárat eddig a mennyiség 

és a minőség tekintetében is 
jónak tűnik. A 4 hektár saját 
területen gazdálkodó, évente 
50 ezer palack bort készítő ter-
melő azért örülne egy száraz 
ősznek, amivel egészen október 
közepéig-végéig kitolódhat a 
kései fajták szürete.

A hegyközségi tanács elnö-
ke hozzátette, az idei év bőven 
adott munkát a növényvédelem 
terén: erős peronoszpóra-jár-
vány támadta az ültetvényeket, 
míg az érési idő végén a liszt-
harmat elleni védekezésre kel-
lett odafigyelniük a gazdáknak, 
akiknek a szüret most hetekig 
folyamatos munkát ad…   SZV

Vesztergombi mesterhármas
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Szeptember 8-ai rejtvényünk megfejtése: Pieter Bruegel, Parasztlakodalom 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Nagy Attila. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 19-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Az irgalom apró lépései
„Mit gondolsz, e három közül 
ki volt a felebarátja a rablók 
kezébe esett embernek? Ő 
így felelt: Az, aki irgalmas volt 
hozzá. Jézus erre ezt mondta 
neki: Menj el, te is hasonló-
képpen cselekedj!”
 (Lk 10, 36-37.)

Egy törvénytudó kérdésére – 
„Ki az én felebarátom?” – Jézus 
Urunk egy példázattal válaszol, 
az Irgalmas szamaritánus törté-
netével. Egyfelől nagyon izgal-
mas, ahogy a felebarát fogalmát 
magyarázza, másrészt beleszövi 

a történetben a választ egy ki-
mondatlan kérdésre is: „Hogyan 
kell szeretni a felebarátot?”

Ez utóbbi kérdésre egysze-
rű választ ad: az irgalmasság 
cselekedeteivel. Azt hiszem a 
leggyakoribb félelmünk ezzel 
kapcsolatban az, hogy mi nem 
tudunk eléggé és jól szeretni. 
Félünk attól, hogy amit mi tehe-
tünk, az csupán jelentéktelen ap-
róság, amelytől nem lesz jobb a 
világ – így aztán nem is merünk 
cselekedni.

Jézus történetében azonban 
inspiráló figyelni a szamaritá-

nust, ahogy apró lépéseket tesz 
– de ezekből kibontakozódik 
egy valóságos csoda. Előbb csak 
megáll a bajbajutott mellett, 
aztán odamegy, majd a maga 
egyszerű eszközeivel ellátja a 
sebeit. Azután – talán azon 
gondolkodva, hogy mit tud még 
megtenni – elviszi egy közeli 
fogadóba, vele is marad, hogy 
ápolja, majd két dénárt is fizet 
a fogadósnak a további ápo-
lásért. Amikor már a történet 
hallgatója azt gondolná, hogy 
ennél többet nem is lehet tenni, 
akkor a szamaritánus még egy 
lépést tesz: ígéretet tesz a még 
rendezetlenül maradt számla 
kiegyenlítésére...

A részleteket tekintve egyik 
sem nagy dolog, egyik sem le-
hetetlen elvárás, csupán a saját 
helyzetében, a maga eszközeivel 
megtehető jóság a bajbajutott 
embertással kapcsolatban. 

Azt hiszem, a történet elűzi 
azt a félelmünket, hogy az Isten 
által kívánt emberszeretet, vala-
mi erőnkön felüli áldozatra hív 
minden nap. Megnyugtató, hogy 
a Jézus által megfogalmazott 
történet „csak” azt kéri, amit 
megtehetünk, de elhihetjük, 
hogy az mindig több, mint első-
re gondolnánk: irgalmasság cso-
dálatos történetévé válik Urunk 
áldásával.  Sefcsik Zoltán 

 evangélikus lelkész

Szekszárdi Szüreti Napok – 2019. szeptember 14–15. (szombat – vasárnap)
www.szekszardiszuretinapok.hu • Hagyomány, bor és művészet

Kiállítások:
•  Szekszárdi Fotóklub kiállítása | 

BMKK Mozi előtér 
A kiállítás megtekinthető 2019. 
szeptember 10–30. között az in-
tézmény nyitvatartási idejében. 
•  Czirok Róbert „Utazás a világ 

körül” című fotókiállítása | Ily-
lyés Gyula Megyei Könyvtár 

A kiállítás megtekinthető 2019. 
szeptember 11–30. az intézmény 
nyitvatartási idejében.
•  Czirok Róbert „Boros címkék 

és vinorellek” című kiállítása | 
Amaryllis Café & Restaurant 

A kiállítás megtekinthető 2019. 
szeptember 12. (csütörtök) – 
2019. szeptember 30. (hétfő) az 
étterem nyitvatartási idejében.
•  Kiss Albert „Boron-Át” című 

fotókiállítás | Vármegyeháza 
udvara

A kiállítás megtekinthető 2019. 
szeptember 14. (szombat) – 2019. 
szeptember 15. (vasárnap) között.

A Szüreti Napok idején
látogatható kiállítások:
Országos Foltvarró Fesztivál 
Szekszárdon, a Magyar Folt-
varró Céh 30 éves évfordulója 
alkalmából
•  2019. szeptember 14. (szombat) 

– 2019. szeptember 15. (vasár-
nap) | Művészetek Háza

•  2019. szeptember 14. (szombat) 
– 2019. szeptember 15. (vasár-
nap) | Belvárosi Kávéház

•  2019. szeptember 14. (szombat) 
– 2019. szeptember 22. (vasár-
nap) | BMKK, Bakta terem

•  2019. szeptember 14. (szombat) – 
2019. szeptember 29. (vasárnap) | 
Vármegyeháza, kiállítóterem 

•  2019. szeptember 14. (szombat) 
– 2019. szeptember 15. (vasár-
nap) | Vármegyeháza, folyosó 
galéria

Állandó programok:
•  BORUDVAR | Béla király tér 

Résztvevő Pincészetek: Savanya 
Pálinkaház | Bernát Pince | Szent 
Gaál Pincészet | Fritz Borbirtok | 
Tringa Borpince | Gyűszűborbir-
tok | Hetényi Pincészet | Fekete 
Borpince | Eszterbauer Borászat | 
Heimann Családi Birtok | Pálin-
kás Pince | Neiner Családi Pince 
| Simigh Családi Pincészet | Se-
bestyén Pince | Takler Borbirtok 
| Prantner Pince | Pastor Pince | 
Garai Pincészet | Sárosdi Pince | 
Vesztergombi Pince | Dúzsi Tamás 
Pincéje | Mészáros Borház | Bősz 
Adrián | Németh János Pincészet 
| ifj. Márkvárt János | Danubiana 
| Tüske Pince | Virághegyi Bor | 
Bodri Pincészet | Schieber Pincé-
szet | Szeleshát Szőlőbirtok | Reme-
te-Bor | Vida Családi Borbirtok | 
Twickel Szőlőbirtok | Tűzkő Birtok 
| Lajvér Borház | Brill Pálinkaház.

BORUDVAR nyitva tartása:
szombat | 11:00 – 01:00
vasárnap | 11:00 – 22:00 

•  ÍZEK UTCÁJA | Béla király tér 
Az Ízek Utcája a helyi éttermek 
specialitásairól, a tájjellegű éte-
lekről a Vendéglátók Kerekasztala 
Szekszárdért Egyesület gondos-
kodik.

Résztvevő éttermek:
Aranykulacs Kisvendéglő | Papa 
Borozója | Stefán Ételbár | Szász 
Söröző és Étterem | Toscana Ét-
terem.

ÍZEK UTCÁJA nyitva tartása:
szombat | 11:00 – 01:00
vasárnap | 11:00 – 22:00

•  SZÜRETI KIRAKODÓVÁSÁR, HE-
LYI TERMÉKEK VÁSÁRA, ZSŰRI-
ZETT IPAR- ÉS NÉPMŰVÉSZETI 
TERMÉKEK VÁSÁRA | Négysávos 
út, Garay tér, Szent István tér, 
sétány, Augusz Imre utca, Liszt 
Ferenc tér

Nyitva tartása:
szombat | 10:00 – 21:00
vasárnap | 10:00 – 21:00

•  ÉTKES UDVAR | Liszt Ferenc tér 
Étkes udvar ízelítő: kolbice, ke-
nyérlángos, kürtőskalács, chur-
ros és krumplichips, frissen 
sütött rétes és vánkos, hekk és 
pljeskavica, hot-dog, sült kol-
bász, lepény, sült kolbász és pe-
csenye, kemencében sült őrségi 
langalló.

ÉTKES UDVAR nyitva tartása

szombat | 10:00 – 21:00
vasárnap | 10:00 – 21:00

•  VIDÁMPARK | Prométheusz park, 
Korzó Áruház parkoló

VIDÁMPARK nyitva tartása:
szombat | 10:00 – 02:00
vasárnap | 10:00 – 22:00

SZEKSZÁRDI
SZÜRETI NAPOK 2019.

TÁMOGATÓI
GYÉMÁNT TÁMOGATÓK:
• Donautica Étterem és Hotel
• TARR Kft.
• Tolnagro Kft.
ARANY TÁMOGATÓK:
• Adval Tech (Hungary) Kft.
• Alisca Bau Zrt.
• Séd Nyomda Kft.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának

rendezvénye
Rendező: Babits Mihály

Kulturális Központ
www.szekszardagora.hu,  

www.szekszardiszuretinapok.hu
7100 Szekszárd, Szent I. tér 10.

Tel.: 74/529-610
E-mail: info@szekszardagora.hu
www.szekszardiszuretinapok.hu, 

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

Társrendező: Szekszárd 
Borvidék Nonprofit Kft.
www.szekszardibor.com
A MŰSORVÁLTOZÁS

JOGÁT A RENDEZŐSÉG
FENNTARTJA!

Babautalvány
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a 2019. január 
1. napja után született, szekszár-
di lakóhellyel vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező gyermekekre 
tekintettel, a velük életvitelsze-
rűen együtt élő törvényes kép-
viselő részére 10.000,- Ft értékű 
babautalványt biztosít.

Az utalvány iránti kérelem le-
tölthető Szekszárd város honlap-
járól (www.szekszard.hu), illetve 
igényelhető a Polgármesteri Hiva-
tal ügyfélszolgálatán (Béla király 
tér 8.), a Védőnői Szolgálatnál, to-
vábbá a Szociális Osztályon (Vö-
rösmarty u. 5.). A juttatás a gyer-
mek egy éves koráig igényelhető.

Az igénylőlapok leadhatók a 
védőnőknél és a fent megjelölt 
helyeken.
 SZMJV Önkormányzata

Előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Dia-
betesesek Egyesületének soron 
következő előadása 2019. szep-
tember 24-én 13:30 órakor kez-
dődik a Kórház Lila épületében.
Vendégünk Kovács József a 
Wörwag Pharma képviselője, 
előadásának címe: Neurophatia 
kezelése a diabétesnél. Minden 
érdeklődőt szeretettel várunk!
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A Szekszárdi Nyomda Kft.
keres férfi munkatársat

munkakörbe.

Amit kínálunk:
• 2 műszakos munkarend,
• kiemelkedő bérezés,
• munkaruházat,
• vidékieknek munkába járás támogatása,
• hosszú távú, stabil munkalehetőség.

Önéletrajzokat elektronikus úton
kérjük a következő e-mail címre

megküldeni: 
bacsjozsef@szekszardinyomda.hu

(04548)

Futsal. Bajnokveréssel kezdte 
az idényt a nyáron megfiata-
lított Szekszárdi UFC. Micskó 
Márk 18 éves átlagéletkorú 
együttese a női futsal NB I 
nyitó fordulójában hátrányból 
fordítva nyert a címvédő Haj-
dúböszörmény otthonában 
(1–2). A szekszárdiak góljait 
Kiss Gabriella és Kágyi Rebeka 
szerezte. Micskó Márk, a szek-
szárdiak edzője szerint a siker 
ellenére továbbra is a benn-
maradás kiharcolása a céljuk 
idén. A szekszárdiak vasárnap 
16 órától a Gyulai Amazonok 
gárdáját fogadják.

Kosárlabda. A jövő héten 
újra itthon, a jubileumi Sió 
Kupa nemzetközi felkészülési 
tornán láthatjuk játszani az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
csapatát. A közelmúltban Si-
pos Márton-díjjal kitüntetett 
Djokics Zseljko vezetőedző 
együttese szlovéniai és hor-
vátországi edzőtáborozás után 
e hétvégén a zalaegerszegi a 
Göcsej Kupán lép parkettre.

Studerék a jövő héten már 
újra Szekszárdon készülnek, 
ahol szeptember 19-én és 20-
án tartják az ötvenedik Sió 
Kupát. A nyitónapon (csütör-
tök) 15:30 órakor Sepsiszent-
györgy–BEAC Újbuda, 18:00 
órától pedig Atomerőmű KSC 
Szekszárd–NKE Csata mérkő-
zést rendeznek. A két vesztes 
pénteken 16:00 órától a 3. he-
lyért mérkőzik, a két győztes 
pedig a 18:30 órakor kezdődő 
döntőben csap össze.

Íjászat. Nemzeti és országos 
bajnokságot rendeztek a hét-
végén, Kaposmérőn a törté-
nelmi íjászoknak. Az Alisca 
Nyilai Íjász Egyesület sporto-
lói közül Andrékovics Balázs 
és Wehovszky Kíra Tícia a 
nemzeti bajnokságon arany-, 
míg a másnapi ob-n ezüs-
térmet szereztek. Ugyancsak 
dobogóra állhatott Barta Vik-
tória és Török István Szilárd 
(ezüstérem), illetve Németh 
Réka és Török Hanna Vanda 
(bronzérem).

Minden évben lesz fogathajtó verseny a Pollack pályán
Versenysport szintjén ugyan 
nem volt igazán jelen a fo-
gathajtás Szekszárdon, de 
egy-egy városi rendezvény-
hez kapcsolódóan azért ko-
rábban is tartottak amolyan 
„bemutató-jellegű” viadalok 
– például akadályfutásban. A 
jövőben rendszeressé válhat-
nak a fogatversenyek.

Az elmúlt két évben új helyszí-
nen, a volt – valóban jobb sorsra 
érdemes – Pollack utcai sport-
telep városi tulajdonban ma-
radt részén tartottak versenyt, 
idén a Szekszárd Város Napja 
rendezvénysorozat részeként. 
Most úgy tűnik, ezután minden 
évben lesz legalább egy C és D 
kategóriás verseny.

Az ezek szervezésével (is) 
foglalkozó Szakcs-Szekszárd 

Lovasbarátok Egyesülete 
ugyanis hosszabb távra bérli 
ezt a területet a várostól, s a 
szervezet nem titkolt szándéka, 
hogy bevonja a fogathajtó sport 
vérkeringésébe a várost, és el-
végezze a területen a szükséges 

fejlesztéseket egy még színvo-
nalasabb versenyek számára.

Az igény erre megvan, amit 
jól tükrözött a legutóbbi szek-
szárdi  viadal is. Mint arról 
lapunkban beszámoltunk, kö-
zel negyven, zömében kettes 

fogat indult, de rendeztek ver-
senyt a közkedvelt vadászhaj-
tásban is. Akadtak a mezőny-
ben 18 év alatti hajtók is, akik 
még kobakot és gerincvédőt is 
viseltek.

– Ezek a versenyek, a pálya 
kialakítása lökést adhat a fogat-
hajtó sport elterjedésére a vá-
rosban, ezért is fogadta öröm-
mel a városi képviselőtestület a 
szervezet megkeresését. Fontos 
megjegyezni,  szekszárdi, illet-
ve környékbeli hajtók is voltak 
a mezőnyben szép kocsikkal, 
jól felkészített lovakkal. Re-
mélem, a jövőben a városlakók 
közül is egyre többen kilátogat-
nak majd ezekre a versenyekre 
– mondta érdeklődésünkre Kő-
vári László, a közgyűlés Gazda-
sági és Pénzügyi Bizottságának 
elnöke.  B. Gy.

Sporthírek Szemerei megállíthatatlan

Csonka csapattal utaztak a 
Magyar Serdülő Liga fővárosi 
döntőjére a szekszárdi atléták. 
Közülük az első napon Szil-
ágyi Péter a 100 méter dön-
tőjében a hetedik helyen zárt. 
Frei Nóra szintén döntős volt 
80 méter gáton, ahol 13.11-es 
idővel hatodikként ért célba.

A középtávfutók jól teljesítettek: 
Istlstekker Balázs és Felkl Ben-
jamin is 1500 méter akadályon 
állt rajzhoz, s végül Balázs a ne-
gyedik, Beni pedig az ötödik he-
lyen végzett. Merk Bálint újonc 

létére, tartalékként tartalékként 
állt rajthoz magasugrásban, 
ahol 151 centivel egyéni csúcsot 
ugrott.

Szemerei Levente továbbra is 
szenzációs formában van: szo-
ros csatában, okosan futva lett 
Szuper Liga bajnok 3000 mé-
ter akadályfutásban (9:10.74). 
A 2019-es szezonban Levente 
középiskolás létére megnyer-
te az Egyetemi, majd a Felnőtt 
Magyar Bajnokságot, végül a 
Szuper Liga döntőt is. Pillanat-
nyilag nincs nála jobb magyar 
akadályfutó az országban.   - rp -

A Don Pepe hálózat szekszárdi 
éttermébe az alábbi pozíciókba 
munkatársakat keres:

szakács, pizzás, konyhai kisegítő.
Szakmai tapasztalat nem szükséges.

Jelentkezni lehet:
Telefonon: 06–30/3719–017 

E-mailben: szekszardtesuv@donpepe.hu
Személyesen: Zsupék Kft. | 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 40.(04539)

Társastánc
tanfolyam

felnőtteknek

a Szivárvány Iskola
tornatermében

szeptember 25-től,
szerdánként 20:00 órától

Telefon: +36–20/980–77–52
Honlap:

www.gemenctancsportegyesulet.hu

Tánctanár:
Orbán Ferenc

(04528)

Társas tánc  GYEREKEKNEK 

MŰVÉSZETOKTATÁS KERETÉBEN
2019/2020-as tanévben is
ÉRDEKLŐDNI:
Orbán Ferenc táncpedagógus
+36 20/980 77 52

(04529)
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

AGÓRA MOZI
Szeptember 15., vasárnap – 

Szeptember 18., szerda

15:00 |  Kópé

17:00 |  100 dolog

19:30 | Az: Második fejezet

Szeptember 19., csütörtök – 

szeptember 21., szombat

17:00 |  Downton Abbey

19:30 | Rambo V. – Utolsó vér

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. szeptember 24. (kedd) 
19:00 – Színházterem
Mogács Dániel önálló estje

Mindennapi harcaink és 
arcaink elemzése. Rengeteg 
humort rejt magában, ha tud-
juk kívülről szemlélni bénázó, 
vakvágányon száguldozó lé-
nyünket. Mogács tipikus ka-
raktereket, életszituációkat és 
felesleges gondolatainkat játsz-
sza el. Az emberek megpróbál-
ják megúszni a mindennapok 
kihívásait. „Álarcban” járnak, 
burokba zárják magukat. Nem 
megélik, hanem megkerülik 
a pillanatot. A pörgés egyre 
gyorsabb és közben eltávolo-

dunk mindentől, amiért érde-
mes élni... de nem kell félni. 

Jegyár: 3.300,- Ft.

2019. szeptember 27. (péntek) 
19:00 – Színházterem
Cooney–Chapman: Ne most, 
drágám

Orfeum bérlet, 1. előadás. Sze-
relmi háromszögek, nercbun-
dák, hiányos öltözetű hölgyek, 
ablakon kirepülő ruhadarabok, 
totális téboly. Mindez London 
legelegánsabb szőrmeszalonjá-
ban, kizárólag a felhőtlen szóra-
koztatás érdekében. 

Jegyek: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

Szeptember – Mozi előtér
Szekszárdi Fotóklub kiállítása

A 2008-ban alakult Szekszárdi Fotóklub a megyeszékhelyen 
élő fotósok közössége. Tagjai azon munkálkodnak, hogy Szek-
szárd és környéke természeti és más csodáit megörökítsék, és 
azt az itt élők számára bemutassák. A belépés díjtalan. A tárlat 
szeptember 30-ig tekinthető meg.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Előzetes bejelentkezés 
alapján: +36–74/504–102. Pol-
gármesteri Hivatal, polgármesteri 
tárgyaló (Béla király 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. BMKK, Remete te-
rem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

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 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. BMKK, 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. Képviselői Iroda 
(Dózsa 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.)

KLÍMAALAP – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS! 
A Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata által biztosított 2019. évi Klímaalap keretre 

A pályázható keret összege: 1.000.000,- Ft 
A pályázat célja: A Szekszárd Klímabarát Település Klímastratégiájában megfogalmazott feladatok 
megvalósításának támogatása, a saját források kiegészítése. 

I. Esővízgyűjtő edények (egyszer használt 1000 literes IBC tartály) beszerzése
I/.1. Társasházak, lakóházak, tanyák, hétvégi házak esővízgyűjtő rendszerének kialakítása

Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhető támogatás A pályázati keret

Szekszárdon állandó lakhellyel rendelkező 
lakosok, társasházak, oktatási, nevelési in-
tézmények

Mintegy 80 támogatottnak 5.000,- Ft önrész vállalása mellett tudunk 
tartályt biztosítani. A pályázat elbírálásánál előnyben részesülnek az új 
pályázók!

700.000,- Ft

II. Zöldfelület-gazdálkodás
II/.1. „Zöldítsük Szekszárdot” lakossági program keretében igényelhető szaporítóanyagok, segédanyagok: facsemeték, cserjék, fűmag, 
komposzt, karó, stb. 

Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhető támogatás A pályázati keret

Szekszárdi oktatási, nevelési intézmények, társasházak, civil-
szervezetek  

50.000,- Ft 150.000,- Ft

III. Környezeti nevelés (környezetvédelem, klímavédelem, energiagazdálkodás)
III/. 1. Környezettudatos, klímatudatos képzések, bemutatók, programok szervezése,  lebonyolítása 

Pályázók köre Egy pályázó által elnyerhető támogatás A pályázati keret

Szekszárdi civil szervezetek, oktatási, nevelési intézmények 50.000,- Ft 150.000,- Ft 

FONTOS! A részletes pályázati felhívás, illetve annak mellékletei megtalálhatók Szekszárd város honlapján 
(www.szekszard.hu), illetve átvehetők a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztályán  

(7100 Szekszárd, Béla király tér 8., 207-es iroda) hétfőn és szerdán 8:00 és 16:00 óra között.
A pályázatok beadási határideje 2019. szeptember 25.

Bővebb információ: Rohr Adrienn környezetvédelmi referens
(tel: 06–74/504–107, 06–20/295–5322, e-mail: rohr.adrienn@szekszard.hu).

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatal

Informatikus állás
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala a 
munka törvénykönyvéről szó-
ló 2012. évi I. törvény alapján 
pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Szervezési 
Igazgatóságának Informati-
kai Osztályára informatikus 
munkakör betöltésére. 

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások, aktualitások menüpont-
ban tekinthető meg.

Ügyintéző állás

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. 
§ (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet a Polgármesteri 
Hivatal Jogi és Hatósági Igaz-
gatóság Anyakönyvi Osztályá-
ra, hagyatéki ügyintéző mun-
kakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások, aktualitások menüpont-
ban tekinthető meg.

Közmeghallgatás

A Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat Képvise-
lő-testülete a nemzetiségek jo-
gairól szóló 2011. évi CLXXIX. 
törvény 97. §-a alapján 2019. 
szeptember 30-án (hétfőn) 
17:00 órakor tartja 2019. évi 
közmeghallgatását.

A közmeghallgatás helye: 
Heinek Ottó Közösségi Ház 
nagyterme (Szekszárd, Hra-
bovszki u. 10.)

A közmeghallgatás témája: 
1.)  Tájékoztatás a 2019. októ-

ber 13-i nemzetiségi ön-
kormányzati választások-
ról, az eljárás rendjéről. 

Előadó: Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat elnöke
2.)  A Tolna Megyei Német 

Nemzetiségi Önkormány-
zatok Szövetsége szekszár-
di jelöltjeinek bemutatása.

Előadó: Tolna Megyei Német 
Nemzetiségi Önkormányzatok 
Szövetségének elnöke. 

A Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat minden 
érdeklődő állampolgárt tiszte-
lettel vár. 
 Dr. Józan-Jilling Mihály elnök
 Szekszárdi Német
 Nemzetiségi Önkormányzat

Használtruha

A Tolna Megyei Vöröskereszt 
használtruha adományozást 
tart Szekszárdon, a Dózsa 
György u. 1. szám alatt, szep-
tember 16-án (hétfő) 8:00 és 
9:00 óra között. 

Ezen a napon a 2019. évi 
tagdíj befizetésére is lehetőség 
van.

Szeretettel várják tagjaikat 
és minden rászorulót.

Alma-kiszállítás

A Magyar Vöröskereszt Tol-
na Megyei Területi Nyugdíjas 
Alapszervezete és a Szekszárdi 
Nyugdíjasok Területi Érdek-
szövetsége által meghirdetett 
alma megrendelések szállítási 
ideje 2019. szeptember 19. 
(csütörtök) 7:00 és 10:00 óra 
között.

Helye: Szekszárdi Nyugdíja-
sok Területi Érdekszövetsége, 
Hunyadi u. 4. előtti parkoló.

FOTÓ: PORT.HU

Kerékpáros túra

Szeptember 28-án, szombaton 
11:00 órától immár negyedik 
alkalommal rendez kerékpáros 
túrát a gemenci töltésen a Szek-
szárd KSZT Egyesület. A túrá-
zók életkortól és felkészültségtől 
függően három különböző tá-
von indulhatnak (11.5 km, 29.5 
km, 69 km). Az útvonal végig 
aszfaltozott, így a túra bármi-
lyen kerékpárral teljesíthető.

Regisztráció és nevezés 9:45 
és 10:45 óra között, a gemenci 
kisvasút keselyűsi fogadóépü-
leténél. A részvételi díj (4.000,- 
Ft) tartalmazza a frissítőket, az 
időmérést, befutóérmet, és a 
célban egy pár virslit. Az egyes 
távok nemenkénti győztesei a 
közösségi élmény mellett egy-
egy kupával térhetnek haza.



2019. szeptember 15.20

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!

(04525)

•  Étel- és pollenallergia 
csomag

• Táplálékintolerancia
•  Laktózérzékenység

geneti kai szűrése

Vérvétel akár beutaló és sorban állás nélkül! 
Vállalom gyermekek és felnőtt ek vérvételét!

•  Inzulinrezisztencia 
vizsgálati  csomag

•  Pajzsmirigy-
kivizsgálás 

• Menedzserlabor

•  Daganatszűrési 
csomagok

•  Allergia kivizsgálási
csomagok

• PSA-szűrés

| NYITVA TARTÁS | H., Sz., P. • 07:00 – 11:00
| BEJELENTKEZÉS | +36–30/590–2404 

11:00 – 17:00
| ERGONOM Épülete | 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16. • Biró Aranka Vérvételi Pont Vezető

(04533)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (04527)


