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→ 4–5. oldalFOTÓ: KISS ALBERT

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Vizes ajándékok
Szeptember 16-án megkezdő-
dött az ajándékok átadása az 
önkormányzat és az E.R.Ö.V. 
Zrt. közös, a csapvíz népszerű-
sítését szolgáló kampányában. 
A regisztrált ügyfelek egy-egy 
vizes kancsót és kulacsot ve-
hetnek át.
 → 2. oldal

Felfelé ívelő pálya
A városvezetés közép- és hosz-
szú távú elképzelései mellett az 
elmúlt tíz évben elkészült be-
ruházások is terítékre kerül-
tek Ács Rezső polgármester 
előadásában, a Harmadik Kor 
Egyeteme sorozat őszi évadnyi-
tóján, az egyetemi karon.
 → 2. oldal

Marokkói hangulat
Marokkó Szekszárdra költözött 
– még ha csak kép(let)esen is, 
Németh Kata festőművész tár-
latán keresztül. Az alkotó kilenc 
észak-afrikai utazása során fel-
halmozott emléket, hangulatot, 
ott élő embereket örökített meg 
képein.
 → 9. oldal

KSC: bajnoki rajt
Nem tartozik a favoritok közé a 
jövő hétvégén rajtoló női kosár-
labda bajnokságban az Atom-
erőmű KSC Szekszárd. Papí-
ron legalábbis nem, de Djokics 
Zseljko vezetőedző képesnek 
tartja fiatal csapat, hogy (újra) 
csodát tegyen.
 → 13. oldal
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Jó hangulatú fesztivál – jó hangulatú város
Egy hete ért véget a Szekszár-
di Szüreti Napok. A megye-
székhely legnagyobb feszti-
válja minden évben remek 
alkalom arra, hogy a szürke 
hétköznapok után kikapcso-
lódjunk, egy kicsit „megáll-
junk” és visszatekintsünk az 
elvégzett munkára. Erre kér-
tük ÁCS REZSŐ polgármes-
tert is.

– Polgármester úr, melyik stand-
nál időzött legszívesebben a négy 
nap során?

– A szüreti napok hétvégéje 
nekem mindig munkával telik, 
így most is csak kis idő jutott a 
borok kóstolására. A nagy me-
leg miatt inkább a fehérborok 
és a rozék irányába mozdultam 
el, de beszélgettem borászokkal, 
és szerintük ugyanez érződött 
a fogyasztáson. Nem szívesen 
emelnék ki senkit, mert közel 
negyven pincészet volt jelen, és 
számomra minden szekszárdi 
borász egyformán fontos.

– Milyen benyomásokkal zárta a 
rendezvényt?

– Nagyon sok pozitív vissza-
jelzés érkezett, és magam is úgy 
gondolom, hogy ez egy igen jól 
sikerült fesztivál volt. Sok láto-
gatótól hallottam, hogy igazán a 
rendezvény hangulata ragadta 
meg őket. Úgy mondták: ez egy 
jó hangulatú fesztivál és egy jó 
hangulatú város. Hogy ezt ilyen 
magas színvonalon meg tudjuk 
szervezni, az a borászok, a helyi 
vállalkozók, az önkormányzat 
és a rendezők közös sikere. Azt 
gondolom, a szekszárdi embe-
rek méltán lehetnek büszkék a 
szüretire, mert nincs még egy 
ilyen kiváló fesztivál.

– Három hét múlva lezárul az 
önkormányzati ciklus, és kezdő-
dik egy új. Ilyenkor lehet és kell 
is végigtekinteni, mi minden 
teljesült a tervekből, és mi vár 
még megoldásra. Milyen főbb 
célkitűzésekkel kezdték meg a 
munkát öt évvel ezelőtt?

– A vezérfonal az volt, hogy 
Szekszárd anyagi helyzetét to-

vábbra is stabilan tartsuk. Ez 
olyannyira sikerült, hogy a város 
vagyonát tíz év alatt 35 milliárd-
ról 52 milliárd forintra növeltük. 
Mindig is alapelvem volt – ezt 
még otthonról hoztam –, hogy 
addig nyújtózkodjunk, amed-
dig a takarónk ér. Mindig csak 
azt a pénzt költöttük el – koc-
kázatvállalás nélkül –, amit az 
önkormányzat be tudott szedni 
és befolyt a kasszánkba. Csak 
akkor vágtunk bele egy nagy 
projektbe, ha minden feltétel 
(elsősorban anyagi) együtt állt. 

– Márpedig az önkormányzat 
jelentős beruházások közben, 
illetve előtt áll. Nem éri kritika 
dinamikusabb fejlesztéseket kö-
vetelve?

– Mindig is az óvatosságot 
tartottam szem előtt. Először a 
város működését, mindennap-
jait kell biztonságosan megolda-
ni, és a fejlesztések csak ezen fe-
lül valósulhatnak meg. Mindez 
azt eredményezte, hogy ez a cik-
lus elsősorban a nagy projektek 
előkészítéséről szólt. Ez egy ke-
vésbé látványos szakasz, hiszen 
nem túl szembeötlő, hogy hány 
tervezési folyamat, tanulmány 
készül, amíg egy projekt átmegy 
a teljesítés időszakába.

– Ezzel együtt – és ennek 
köszönhetően – például az új 
uszoda kivitelezési munkái je-
lenleg is zajlanak, a kormánytól 
megkaptuk a pénzt a Tudásköz-
pont kialakítására, így az ősz fo-
lyamán a közbeszerzést ki tud-
juk majd írni. Tudni kell, hogy 
a megvalósításokat az építőipar 

helyzete jócskán megnehezíti – 
igen nehéz kivitelezőt találni –, 
ami miatt a tervezésre, kivitele-
zésre, költségekre nagyon oda 
kell figyelnünk. 

– A sportközpont sem lesz kisebb 
beruházás, sőt.

– Elkészültek azok a tervek, 
amelyek az épületek elhelyezé-
sét szolgálják. Ugyanis a sport-
centrum 14 hektáros területébe 
kell „beleszuszakolnunk” – az 
élményfürdő, a teniszpályák, a 
parkolók, az atlétika pálya és a 
stadion mellé – a fedett uszodát, 
az új sportcsarnokot, a jégcsar-
nokot, a lőteret és a rekreációs 
központot. Minden négyzetcen-
timétert ki kell használnunk, rá-
adásul úgy, hogy a tervezést ké-
sőbb lehetetlen korrigálni. 

– Nagyon sok olyan előkészítő 
munkát végeztünk el, amelyek 
mind a jövőbeni fejlesztéseket 
szolgálják. Ezek különböző idő-
szakokban fognak elindulni: a 
már épülő városi uszoda után a 
Tudásközpont lesz a következő, 
aztán a sportközponti fejleszté-
sek, a gemenci ökocentrum és 
a szállodafejlesztés következik. 

– A nagyberuházások mellett jut 
figyelem a kisebbekre is?

– Nagyon ügyelünk arra, 
hogy a különböző fejlesztések 
ne csak a belvárost, de a tele-
pülés egészét érintsék. Így lát-
tuk el szilárd burkolattal a Bor 
utcát, teljes közvilágítással a 
város északi és déli bejáróját, és 
újra aszfaltoztuk a Sárköz utcát 
is. Erre törekedtünk az iskolai, 

óvodai vagy az egészségügyi 
beruházásoknál is: a város bár-
mely utcájában is lakjon valaki, 
a közelben meg kell találja a 
megfelelő ellátást nyújtó intéz-
ményt. Ezért valósul meg a sző-
lőhegyi óvoda és bölcsőde fej-
lesztése is. Ugyanakkor arra is 
odafigyeltünk, hogy valameny-
nyi oktatási és nevelési intéz-
ményben lehetőleg ugyanazok a 
feltételek fogadják a gyerekeket.

– Sok minden történt, tör-
ténik az egészségügy területén 
is – gondoljunk csak a szép 
számban felújított vagy a most 
építendő háziorvosi rendelők-
re, illetve az Ybl utcában kiala-
kítandó ügyeleti központra. A 
város egészének érdekét szol-
gálja a következő időszakban 
meghirdetésre kerülő út- és jár-
daépítési program, hiszen – és 
ezt jól érzékelik a szekszárdiak 
– a legnagyobb probléma ezzel 
az infrastruktúrával van. 

– Melyek a város kitörési pontjai?
– Én alapvetően a szolgálta-

tásokban, a turizmusban látom 
a város jövőjét. Az adottságaink 
kiválóak, itt van a gemenci erdő, 
itt vannak a szőlőterületek. A jö-
vőbeni fejlesztéseknek a termé-
szeti értékek megőrzése mellett 
kell megvalósulniuk. Ezeknek 
az értékeknek ugyanis meg kell 
maradniuk, hosszú távon is kell 
tudnunk velük számolni. 

– Három hét múlva önkormány-
zati választások lesznek. Polgár-
mesterként milyen kampányt 
remél?

– Fontos lenne, hogy a kam-
pány hangvétele normál keretek 
között maradjon. Jómagam is 
voltam már többször ellenfél, de 
például a Kocsis Imre Antal pol-
gármester úrral meglévő kölcsö-
nös tisztelet abból ered, hogy mi 
annak idején ellenfelek és nem 
ellenségek voltunk. Lehet tehát 
és kellene is mindezt kulturáltan 
tenni. Azokat a hangokat pedig, 
ahol már a „kötél” emlegetése 
szintjére viszik le a kampányt, 
nem tudjuk elfogadni.  

 O.

Ezerkétszáz regisztráló kap vizes ajándékot
Szeptember 16-án megkez-
dődött az ajándékok átadá-
sa az önkormányzat és az 
E.R.Ö.V. Zrt. közös, a csapvíz 
népszerűsítését szolgáló 
kampányában regisztrált 
ügyfelek részére.

Már 15:00 óra előtt sorban áll-
tak az emberek a szolgáltató 
InterSpar áruházban található 
ügyfélszolgálati irodája előtt, 
hogy elsők között jussanak 
hozzá a friss, finom csapvíz tá-
rolására, hűtésére használható 
üvegkancsó, illetve a sportolás-
hoz, kiránduláshoz használható 
kulacshoz.

Ács Rezső polgármester hely-
színen tartott sajtótájékoztató-
ján elmondta, a város internetes 
portáljáról (www.szekszard.hu) 

elérhető felületen és az E.R.Ö.V. 
Zrt. ügyfélszolgálati irodájában 
összesen 1240-en regisztráltak 
az elmúlt hetekben. A város-
vezető kiemelte, sok szekszárdi 
család megértette a kampány 
üzenetét, amely nem csak a 

csapvíz népszerűsítéséről, de a 
környezetszennyezés mérsék-
léséről is szól. Az ellenőrzött 
minőségű csapvíz fogyasztásá-
val ugyanis csökkenthető a PET 
palackokból keletkező hulladék 
mennyisége, amely csak Szek-

szárdon meghaladja az évi 100 
tonnát!

Ács Rezső hozzátette, a csa-
ládi kassza szempontjából nem 
mellékes tény, hogy amíg a leg-
olcsóbb ásványvíz literje 30–35 
forint körül mozog, addig csap-
vízből ugyanezért a mennyisé-
gért mindössze 38 fillért szám-
láz a szolgáltató.

A polgármester elmondta, 
Szekszárd egyik legnagyobb 
értéke a természeti környezet, 
amelynek megóvásáért sokat 
tesz az önkormányzat. A hama-
rosan induló Zöld Város prog-
ramban a belvárosban hoznak 
majd létre új zöldfelületeket, 
de ha városszépítésről van szó, 
akkor nyitottak minden alulról 
jövő kezdeményezésre is.

 SZV

Felfelé ível a megyeszékhely fejlődési pályája
A városvezetés közép- és 
hosszú távú elképzelései 
mellett az elmúlt tíz évben 
elkészült beruházások is te-
rítékre kerültek Ács Rezső 
polgármester előadásában, a 
Harmadik Kor Egyeteme so-
rozat őszi évadnyitóján.
 
A város és a PTE KPVK nyug-
díjasokat megszólító program-
jának új szemeszterében az 
orvos-beteg kommunikáció, az 
irodalmi humor, a szekszárdi 
szobrok, illetve utazási élmény-
beszámolók és a média témakö-
re is terítékre kerül.

A sorozat hétfői nyitó alkal-
mán Ács Rezső „Még tovább, 
Szekszárd a fejlődés útján” cí-
met viselő előadásán a megva-
lósult és tervezett fejlesztések 
mellett a város anyagi „állapo-
táról” is képet kaphatott a hall-
gatóság. Kiderült, a megyeszék-
hely vagyona az eltelt tíz évben 
35-ről 52 milliárd forintra nőtt.

A polgármester hangsúlyozta, 
aki ma Szekszárdon dolgoznia 
akar, az tud is. Ezt támasztja alá 
az adat, amely szerint a munka-
nélküliség a 2009-es 10.7-ről 4.4 

százalékra csökkent, ráadásul 
ma közel dupla annyi szabad ál-
láshely van Szekszárdon (1193), 
mint amennyi álláskereső (687 
fő). Ács Rezső ugyanakkor em-
lékeztetett, betöltetlen házior-
vosi körzet nincs a városban.

Az elmúlt évek fejlesztéseiről 
szólva kiemelte, hogy a Modern 
Városok Program részeként asz-
faltburkolatot és közvilágítást 
kapott a Bor utca, megtörtént a 
Parászta patak mederrendezése 
és közel 12 km-en építettek be-
tonvápás utakat a borvidéken. 
Megújult a Béla király tér és a 

Piactér, és új vízbázisról látják 
el egészséges ivóvízzel a lakos-
ságot.

A Babits Mihály Kulturális 
Központban modern agóra jött 
létre, megújult és bővült a Wo-
sinsky és Kadarka utcai óvoda 
és a városi bölcsőde. Modern 
atlétikai centrum épült, a 2012-
ben átadott családbarát élmény-
fürdő évente 65–70 ezer látoga-
tót vonz.

Egy fizetésképtelen cégtől 
és fűtetlen lakásoktól mentette 
meg polgárait a város, amikor 
2017-ben önkormányzati tulaj-
donba vette a távhőszolgáltatást 
– emlékeztetett a polgármester 
az akkori kritikus helyzetre.

A tervekről szólva a város első 
embere egyebek mellett kiemel-
te a Babits iskolában és az I. Béla 
Gimnáziumban létesülő új tor-
nacsarnokot, vagy a Gemenc-
ben megvalósítandó komplex 
turisztikai fejlesztést. Utóbbi-
nál az erdő élővilágát bemuta-
tó tárlat, a kisvasút fejlesztése, 
valamint új dunai kikötő terve 
is szerepel az elképzelések közt.
A már épülő sportuszoda mel-
lett a tervek szerint rekreációs 

központot és új sportcsarnokot 
is kap a város. Hamarosan kez-
dődik az interaktív könyvtár és 
levéltár építése is, de egy négy-
csillagos szállodát is létrehozná-
nak a főiskola volt E-épületéből. 
A Zöld Város program kereté-
ben új zöldfelületeket alakítanak 
ki a belváros több pontján, és a 
parkolóhelyek számát is bővítik.

Kérdésre válaszolva Ács Re-
zső elmondta, a korábban szebb 
napokat látott Gemenc Hotel 
magánkézben van, és tulajdo-
nosa többszöri tárgyalást kö-
vetően sem enged a több száz 
milliós vételárból. Az egyházi 
tulajdonú volt Gyermekek Há-
zát viszont reális áron vásárol-
hatja meg az önkormányzat, itt 
orientációs központot hozná-
nak létre fiatalok számára.

Az úthálózat fejlesztéséről 
szólva a polgármester jelezte, 
tervezik egy valódi várost elke-
rülő út megépítését a Tolnatej és 
az OBI között, illetve napiren-
den van a Mátyás király utcai 
vasúti átjáró újbóli megnyitása. 
A Keselyűi út – melyet szintén 
felújítanak – mellett új ipari 
park jön létre, de új funkciót 
kap az egykori húsipari vállalat 
épülete, területe is – tette hozzá 
Ács Rezső.  Gy. L.
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vonzottak a Szekszárdi Szüreti Napok programjai
A polgármester hangsúlyozta, a 
tolnai megyeszékhely egy nyi-
tott, befogadó város, ahol a he-
lyiek tudják, mivel tartoznak a 
természetnek, Istennek. „Valódi 
értékek vannak itt, amelyekre a 
jövőben is építhetünk, amelye-
kért érdemes itt családot alapí-
tani” – jegyezte meg.

A Szekszárdi Borvidék Hegy-
községi Tanácsának elnöke a 
sikerek mellett az ágazat nehéz-
ségeiről is nyíltan beszélt. Bősz 
Adrián szerint a minőségi borok 
népszerűsítésében ugyanakkor 
Szekszárd élen jár. Az elnök el-
árulta, jövőre városunkban rende-
zik hazánk egyetlen nemzetközi 
borversenyét (VinAgora), amely 
még inkább a szekszárdi borokra 
irányíthatja a figyelmet.

Ács Rezső polgármester ha-
gyományosan a fesztivál meg-
nyitóján mutatta be Szekszárd 
Város Borát, a Prantner Pince 
2017-es bikavérét, amivel a meg-
hívott vendégek az Országzászló 
előtt koccintottak. A megnyitón  
közreműködött Zsikó Zsuzsan-
na népdalénekes, a Bartina nép-
táncegyüttes a Tarsoly zenekar 
kíséretével és a Muslinca Férfikar.

Szüreti felvonulás
A négynapos fesztivál talán 
leglátványosabb része a szom-
bat délutáni szüreti felvonulás 
volt. A már hagyományos Béla 
király tér–Bezerédj utca–Szé-
chenyi utca–Szent László utca 
útvonalon szekszárdi betyárok 
vezették fel a menetet, mögöt-

tük gólyalábas kompánia, majd 
a szüreti időszakot jelképező 
„szőlőharang” és a tavalyi évi 
Szüret Táncos Párja érkezett. 
Őket önkormányzati képvi-
selők, tisztségviselők, illetve 
borászok követték.

A hagyományos szüreti mene-
tet mintegy 50 csoport és össze-
sen kétezer felvonuló alkotta. A 
menet „tömegét” a civil szerve-
zetek és hagyományőrző egyesü-
let mellett óvódások, általános- 
és középiskolások tették ki.

A felvonulást követő gálamű-
sorban az Alisca Borrend avatott 
új tagokat: Vágó Bernadettet, az 
operett színház művészét, Dör-
mer Csaba szerkesztő-riportert 
és Molnár Józsefet, aki közel 
harminc éve készíti a rend ok-
leveleit. A folklórműsorban a 
Bartina Néptánc Egyesület cso-
portjai, valamint kakasdi, né-
metkéri, őcsényi és pörbölyi ha-
gyományőrzők léptek színpadra. 

A Szüret Táncos Párja címet idén 
Wirth Krisztina és Horváth Ist-
ván, a Bartina felnőtt csoportjá-
nak tagjai érdemelték ki.

Az Ízek utcája
A megfáradt, megéhezett fesz-
tiválozók öt szekszárdi étterem 
kínálatából választhattak az Ízek 
utcájában. A Vendéglátók Kere-

kasztala Szekszárdért Egyesület 
tagjai idén is kitettek magukért: 
a finom ételek mellett szép stan-
dok és 800 ülőhely várta az éhes 
vendégeket. Keszthelyi Szabolcs 
elnöktől úgy tudjuk, a négy nap 
alatt mintegy 10 ezer adag ételt 
adtak el. A legnépszerűbb ét-
kek a lecsós csülök (Toscana), a 
vaddisznó aprópecsenye (Stefán 
Ételbár), a kemencében sült le-
pény (Aranykulacs Kisvendég-
lő), a malacos batyu (Papa Bo-
rozója) és a kakastöke pörkölt 
(Szász Étterem) voltak.

Zsikó Zoltán, a rendező Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
igazgatója szerint idén is renge-
tegen voltak kíváncsiak a Szek-
szárdi Szüreti Napok program-
jaira, ugyanakkor a szellősebb 

elrendezésnek köszönhetően az 
egyes helyszíneken – így példá-
ul a Béla király téren – nem volt 
zsúfoltság. 

 SZV

Fesztiválhangulat: hetvenezernél is több látogatót
Hogy mi kell egy sikeres fesz-
tiválhoz? Színvonalas prog-
ramok minden korosztály 
számára, néhány népszerű 
zenekar koncertje, minősé-
gi gasztronómia és persze 
jó idő. Nos, az idei Szekszár-
di Szüreti Napokon minden 
adott volt a tartalmas szóra-
kozáshoz, kikapcsolódáshoz.

A rendező Babits Mihály Kul-
turális Központ közleménye 
szerint a városközpont mind a 
négy napon megtelt, a gazdag 
programkínálat több mint 70 
ezer látogatót vonzott. A 65 
féle programból és 40 színpadi 
produkcióból mindenki ked-
vére válogathatott, a vendé-
geket 23 koncert, kiállítások, 
színházi előadások, gyermek- 
és hagyományőrző programok 
várták.

A legnépszerűbb programok 
az idén is Szent István téri nagy-
koncertek voltak: pénteken a 
Republic, szombaton a Follow 
the Flow és Kowalsky meg a 
Vega, vasárnap este pedig Ákos 
zenélt több ezres közönség előtt. 
Telt házzal ment a Gyöngyhajú 
lány balladája rockmusical a 
kulturális központban (lásd írá-
sunkat a 6. oldalon), és hagyo-
mányosan ezrek köszöntötték a 
szüreti felvonulás csoportjait.

Kronológiai sorrendben ha-
ladva a fesztivál csütörtöki nyitó 
eseménye a Vakok és Gyengén-
látók Tolna Megyei Egyesüle-
te szervezésében megvalósult 
„Szeretet lángja” című szemlé-

letformáló, érzékenyítő műsor 
volt, melyen az érdeklődők hall-
hattak éneket, gitármuzsikát, de 
fellépett vers- és mesemondó is. 
A Fogyatékosok Nappali Intéz-
ményének csoportja a Pál utcai 
fiúkból készült „Grund” című 
darabot adta elő, míg a Hét-
színvilág otthon lakói kalapos 
táncot mutattak be.

Miközben a színpadon már a 
Szekszárdi Ifjúsági Fúvószene-
kar zenélt, szépen benépesült a 
Borudvar. A kiváló szekszárdi 
borok – az Európa szerte is-
mert vörösek mellett „ropogós” 
fehérek és friss rozék is kerültek 
a poharakba – egész hétvégére 
kínáltak kóstolási lehetőséget és 
teremtettek jó hangulatot a pin-
cészetek pavilonjainál.

Gála és megnyitó
A szüreti napok társrendezvé-
nye az Örökség Országos Gyer-
mektánc Fesztivál, melynek 

péntek délutáni gálaműsora is 
több száz érdeklődőt vonzott 
a Béla király térre. Az orszá-
gos bemutatót tizennegyedik 

alkalommal rendezték meg az 
Örökség Gyermek Népművé-
szeti Egyesület közreműködé-
sével. A fesztiválra összesen 
hat gyermekcsoport érkezett 

országhatáron belülről és azon 
kívülről is.

A fesztivál fővédnöke, dr. 
Varga Judit igazságügyi minisz-
ter ugyan először járt Szekszár-
don, ám köszöntőjében annál 
nagyobb szeretettel és szakérte-
lemmel beszélt a város múltját, 
jelenét és jövőjét meghatározó 
szőlőről és borról a megnyi-
tó ünnepségen. Emlékeztetett 
a bor családot, természetet és 
tájakat összefogó szerepére, de 
felemlegette a szekszárdi kadar-
kát és méltatta borászaink ösz-
szefogását.

A paksi atomerőmű bővítésé-
ért felelős miniszter, Süli János 
jó időt és jó munkát kívánt a 
szüretre, hogy a jövő évben is 
jó borok születhessenek a szek-

szárdi pincékben. Ács Rezső 
polgármester szerint meg kell 
látni az embert a bor mögött. Ő 
az, aki szorgalommal, alázattal 
és akarattal végzi munkáját. 
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Csak egy az 1772-ből
A már a határon túl is ismert 
és népszerű Szekszárdi Szüreti 
Napokra több tízezer vendég 
látogat el évről évre. Nem volt 
ez másként az idei, szeptem-
ber 12. és 15. között megren-
dezett fesztiválon sem.

A rendezvényen – annak zavar-
talan lebonyolítása érdekében – 
a rendőrség is nagy létszámban 
képviseltette magát. Pénteken és 
szombaton pedig a Szekszárdi 
Rendőrkapitányság és a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitányság 
egyenruhásai – úgynevezett finn 
módszeres – ittasság ellenőrzést 
végeztek az éjszakai órákban.

Az egyenruhások két nap 
alatt 1772 járművezetőt szon-
dáztattak meg, mely ellenőrzé-
sek során mindössze egy autó 
sofőrjénél mutatott pozitív ér-
téket az alkoholteszter. A jármű 
vezetőjével szemben büntető-
eljárást indítottak a szekszárdi 
rendőrök.

A fesztiválon több éve végez-
nek – előre bejelentett módon – 
ittasság ellenőrzést a rend őrei. A 
vissza-visszatérő akció elérte célját, 
hogy a járművezetők önfeledten 
szórakozzanak, de volán mögé 
csak az üljön, aki nem fogyasztott 
alkoholt. A korábbi években elő-
fordult ugyanis, hogy az ellenőr-
zések alkalmával a rendőröknek 
több tucat járművezető ellen kellett 
eljárást indítaniuk ittas járműveze-
tés miatt.  Forrás: TMRFK

Gyöngyhajú lány táncban és prózában is
 A Szekszárdi Szüreti Napok 
szerdai, úgynevezett „nul-
ladik” napjának teltházas 
rendezvénye volt a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
színháztermében bemutatott 
Gyöngyhajú lány balladája 
rockmusical.

A darab műfaját tekintve több 
ennél. Túl azon, hogy a pro-
dukcióban az Omega együttes 
tucatnyi ismert száma csendült 
fel, az Experidance táncosai 
pedig látványos koreográfiákat 
adtak elő a nagy ívű dalokhoz, 
a néző egy nagyon mai színda-
rabot is kapott egy fiatal lány 
szerelmi történetén keresztül, 
akinek egy idős, tehetős férfi a 
szívével együtt elrabolja az eszét 
is. A kapcsolat ellen a szülők 
minden eszközzel tiltakoznak, 
és a siófoki szállodába költöző 
lányuk nyomába erednek... 

A huszonegyedik századi 
Gyöngyhajú lány balladája más, 

mint az Omega talán legismer-
tebb dalában megénekelt hatva-
nas évekbeli leányzó. Gyorsan 
megtörténik, ami ilyen esetben 
szinte minden esetben – és a 
gazdag pasi most is kámforsze-
rűen eltűnik. A fiatal lány nagy 
árat fizet: átesik egy abortuszon, 
rossz fiúk egész sora próbálja 
még mélyebbre taszítani, ám 
önmaga még elég erősnek bi-

zonyul ahhoz – a szó fizikai és 
lelki értelmében –, hogy ez ne 
következzen be.

Az író-rendező Pozsgai Zsolt 
emberi-állati köntösbe bújtatja 
a csodás balatoni természeti je-
lenségeket, akik ott repdesnek 
– már-már akrobatikába hajló 
tánclépéseket lejtve – és elva-
rázsolják főhősünket (Simon 
Panna Bogi alakítja). A Krisz-

ta nevű fiatal lány legközelebb 
biztosan elűzi a Fekete Pillangót 
– remek volt az Omega slágerek 
megfelelő helyen történő beil-
lesztése Gömöri Zsolt (Edda) 
áthangszerelésével), majd a 
Gammapolis és az Ezüsteső 
zenéjét, szövegét hallgatva, a 
csillagokra is felpillantva előbb-
utóbb megtalálja itt a Földön az 
igazit…

Persze – e sorok írójához 
hasonlóan – nem kell ebbe a 
tündérmesés történetbe túl 
mélyen belegondolni. Elég 
csak hallgatni az igényes zenét, 
gyönyörködni a táncosokban, 
a színpadi látványban. Maga 
Pozsgai is azt mondta a két éve 
futó darab szekszárdi előadását 
megelőzően: „Azt hiszem, mű-
faját tekintve a Gyöngyhajú lány 
balladája, inkább tánc, mintsem 
rockmusical.” Amire Szekszár-
don is, aligha véletlenül, már 
jóval az előadás előtt az összes 
jegy elfogyott.   B. Gy.
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Miniszteri elismerés 
a Renkecz házaspárnak

Több évtizeden keresztül 
végzett, kimagasló peda-
gógiai munkájuk elisme-
réseként – az egykori uzdi 
diákok kezdeményezésére 
– miniszteri dicsérő oklevél 
kitüntetést adományozott 
dr. Kasler Miklós, az Embe-
ri Erőforrások minisztere a 
Szekszárdon élő Renkecz 
József néptanító és felesé-
ge, Kató néni részére.

Mint azt korábban lapunk 
is megírta, Renkecz József 
néptanító húsz évig a Tolna 
megyei Uzd község osztatlan 
iskolájának igazgató-tanítója-
ként, majd a Sárszentlőrinci 
Általános Iskola igazgatója-
ként tanította, nevelte a diá-
kokat. Nyugdíjba vonulását 
követően megszervezte a „Pe-
tőfi népe” Népfőiskolát, majd 
a Tolna Megyei Népfőisko-

lai társaságot. Több mint hat 
évtizeden keresztül szolgálta 
példamutatóan a közoktatás 
és közművelődés ügyét.

Renkecz Józsefné, Kató néni 
negyven éven keresztül vezető 
óvónőként nevelte az Uzdon 
élő kisgyermekeket, majd adta 
át őket tanító férjének ismere-
teik további bővítése érdeké-
ben. Óvodapedagógiai mun-
kásságát nyugdíjba vonulásáig 
az uzdi faluközösségben élő 
gyermekek érdekében bonta-
koztatta ki. Magas színvonalú 
óvodavezetői tevékenysége kü-
lönösen a kisebbségben élő és a 
hátrányos helyzetű gyermekek 
nevelésében és felzárkóztatá-
sukban volt példamutató.

A kitüntetéseket szeptem-
ber 10-én Sátor Géza, a Sár-
szentlőrinc-Uzdért Egyesület 
elnöke adta át a kitüntetettek 
szekszárdi lakásán.  SZV
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ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(04554)

Keressen bizalommal! 
TANCSA ZOLTÁN

Telefon: +36–30/997–8787
E-mail: info@elkezdem.hu

Ön dönt, én csak tájékoztatom 
a lehetőségekről!

Nyugdíjbiztosítás személy-
re szóló kedvezménnyel! 
20% adó-jóváírási lehető-
séggel (max. 130.000,- Ft)

Régi, elavult ház – lakásbiz-
tosítás átdolgozása.
Több szolgáltatás keve-
sebbért!

10 év tapasztalatt al, több 
száz elégedett  ügyféllel!

Állandó elérhetőség! Nem 
csak szerződéskötéskor, 
ügyintézés és kárrendezés 
esetén is elérhető vagyok.

(04562)

A PSN Építőipari Kft.
ÉPÍTÉSVEZETŐT keres.

Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal 
a penzugy@psn.hu e-mail címen lehet.

(04570)

Marokkói hangulatok Németh Kata festményein
Marokkó Szekszárdra költö-
zött – még ha csak kép(let)
esen is, Németh Kata fes-
tőművész tárlatán keresztül. 
Az alkotó kilenc észak-afrikai 
utazása során felhalmozott 
emléket, hangulatot, ott élő 
embereket örökített meg ké-
pein, melyeket most a szek-
szárdi közönség is láthat.
 
A festőt Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere köszöntötte 
szeptember 18-án, a Babits 
Mihály Kulturális Központban 
nyílt tárlaton. „Kata meglátja 
mindazt, amit egy hétköznapi 
ember szeme nem lát meg” – 
fogalmazott a városvezető, aki a 
kiállítást a népek közeledésének 
fontos „szeleteként” értékelte.

A marokkói mintás csempék, 
cementlapok már száz éve is 
meghatározták a magyar épü-
letek belső terét – erről már a 
kulturális központ ügyvezető-
je szólt a rendezvényen. Zsikó 
Zoltán kiemelte, királyi váro-
sok, színpompás fűszermal-
mok, egzotikum és életszeretet 
jellemzi a csodálatos Marokkót. 
Az országot, amelyet vágyakoz-
va idéznek fel mindazok, akik-
nek volt alkalma ott járni.

Több népcsoport, vallás és 
kultúra keveredik, él harmóni-
ában a rejtői regényekből, vagy 
a Casablanca című filmből is-

mert Marokkóban, melynek 
vérzivataros időket átélt lakói 
boldognak tűnnek. Ez ragadta 
meg Németh Kata festőt is ott-
jártakor, akárcsak az arcokról 
visszaköszönő lélek, szeretet– 
mondta a kiállítást megnyitó 
Lönhárd Ferenc. A Bárka Mű-
vészeti Szalon vezetője szerint 

a képek harsány színei miatt 
sokaknak szokatlan lehet a lát-
vány, pedig az alkotások csak a 
valóságot – érzéseket, tájakat, 
embereket – adják vissza.

Marokkói útjaira emlékezve 
Németh Kata elmondta, szegé-
nyes körülmények között élő 
emberekkel találkozott, akikből 

mégis vidámság áradt és még 
szíves vendéglátást is nyújtottak. 
Abbéli reményét fejezte ki, hogy 
kiállítása, képei csak még jobban 
erősítik Magyarország és Marok-
kó nemrég szorosabbá fűzött gaz-
dasági és kulturális kapcsolatait. 

Karima Kabbaj, a marokkói 
királyság magyarországi nagy-
követe is tiszteletét tette az ese-
ményen. A diplomata köszönetet 
mondott a városnak és polgár-
mesterének hazája különleges 
bemutatkozási lehetőségéért, 
egyben büszkeségének is hangot 
adott, hogy Szekszárdon is igen 
sokan érdeklődnek a marokkói 
kultúra iránt. A nagykövet min-
den résztvevőt arra invitált, láto-
gassanak el Marokkóba. Éppúgy, 
ahogy a festőnő tette, aki szerin-
te sokkal többet tud országáról, 
mint ő hazánkról.

A tárlatnyitón Németh Kata 
szekszárdi kézműves csoko-
ládéval, vidékünket megidéző 
festménnyel és több ajándékkal 
lepte meg a nagykövet asszonyt, 
míg Ács Rezső polgármesternek 
a már a Szekszárdi Szüreti Na-
pokon is kiállított, a Városháza 
díszes kilincsű ajtaját ábrázoló 
festményt adta át.

A megnyitón közreműködött 
a maga is a festészetnek hódoló 
Hucker Ferenc, aki francia san-
zont adott elő harmonikán. 

 Gy. L.
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Szeptember 15-ei rejtvényünk megfejtése: Ranódy László, Aranysárkány 
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kolontár Zoltán. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 26-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Ros hásáná, a zsidó újév
Szeptember 29-én este a ros há-
sáná, azaz a zsidó újév ünnepé-
vel kezdődik meg a jom kipurig 
tartó megtérés tíz napja (עשרת 
-ászeret jámé hát – ימי התשובה
suvá), ezt az időszakot „félelme-
tes napoknak” (ימים נוראים – já-
mim noráim) is nevezik.

Ebből csakúgy, mint az ítélet 
napja elnevezésből (ez a ros 
hásáná másik neve) egyértel-
mű, hogy a zsidó újév szelle-
mében alapvetően különbözik 
a polgári újév, a szilveszter 
hangulatától. A zsidó hagyo-
mány szerint ezen az ünne-

pen az elmúlt év cselekedetei 
alapján Isten ítéletet hoz arról, 
hogy mi lesz a világ sorsa az 
elkövetkező évben. Ros hásá-
ná, melynek időpontja a zsidó 
naptár szerint tisré hónap első 
és második napja, elsősorban 
a megtérés, az önvizsgálat és a 
közösségi illetve az egyéni élet 
újragondolásának időszaka. 

A ros hásáná lényege, hogy 
a vallásos ember úgy tekintsen 
magára, mint aki számot ad 
az egész elmúlt évéről. A ros 
hásánához a zsidó hagyomány 
világában elválaszthatatlanul 

hozzákapcsolódott az a nem is 
kevéssé folklorisztikus metafo-
ra, hogy Isten a világ bírájaként 
ítéletet hoz. Ezt a hangulatot 
jól tükrözi az ima, amelyben a 
közösség minden tagja kedvező 
ítéletért fohászkodik, és amely 
részeként elhangzik a következő 
mondat: „Az ima, a jótékonyság 
és a megtérés megmentenek a 
kedvezőtlen ítélettől.”

A zsidó újévkor a legfonto-
sabb tórai parancsolat a kos 
szarvából készült kürt, a sófár 
megfújása, illetve hangjának 
meghallgatása. A sófárfújásnak 
a Tórában nincs indoklása, való-
színűleg szimbolizálta az Örök-
kévaló koronázási ünnepségét, 

pszichológiai szempontból pedig 
a megtérésre serkentett.

Az ünnephez napjainkban 
számos, elsősorban az ételekkel 
kapcsolatos szokás köthető.  A 
ros hásánákor fogyasztott éte-
lek – például a mézbe mártott 
alma vagy a halfej – mind arra 
utalnak, hogy ilyenkor mindenki 
egy jó és kedvező év kezdetében 
reménykedik. Maga az étkezés 
persze nem elegendő, előtte a 
következőket szokták mondani: 
„Legyen az az akaratod, Örök-
kévaló Istenünk és őseink Istene, 
hogy legyen jó és édes új évünk!” 

 Friedmann Tamás, 
 a Szekszárdi Izraelita 
 Hitközség elnöke

Vándorbölcső
Új kis lakóját keresi a szekszár-
di vándorbölcső. A tavasszal 
indult országos kezdeményezés 
célja, hogy a vándorbölcsők a 
gyermekvállalás jelképei legye-
nek. A bölcsőre pályázni lehet, 
sorsolás útján három-négy ha-
vonta kerül új családhoz.

A szekszárdi Vándorbölcső 
első kis lakója, Áron nagyon 
jókat alszik benne, de lassan 
kezdi kinőni, így szülei öröm-
mel továbbadnák más szüle-
tendő kisbabának. Várják azon 
szekszárdi és környékbeli párok, 
családok jelentkezését, akiknek 
hamarosan kisbabájuk születik 
és szívesen ringatnák babájukat 
a szekszárdi Kolping iskolában 
készült csodaszép fa bölcsőben.

Jelentkezési határidő: szep-
tember 27. Jelentkezni lehet a 
pinter.dora@3kiralyfi.hu e-mail 
címen.  SZV

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Választási közlemény - érvényes okmányok
Tisztelt Választópolgár!
A köztársasági elnök 2019. ok-
tóber 13. napjára tűzte ki az 
önkormányzati képviselők és 
polgármesterek 2019. évi vá-
lasztását, valamint ugyanezen 
napra tűzte ki a Nemzeti Vá-
lasztási Bizottság a nemzetiségi 
önkormányzati képviselők vá-
lasztását.

A választásra jogosultak ki-
zárólag személyazonosságuk 
és személyi azonosítójuk, vagy 
lakcímük igazolását követően 
gyakorolhatják választójogukat. 
Ezt érvényes személyazonosító 
okmányok birtokában, annak 
felmutatásával tehetik meg, 
amelyek az alábbiak lehetnek:

•  magyar hatóság által kiállí-
tott kártya formátumú sze-
mélyazonosító igazolvány,

•  magyar hatóság által kiállított 
régi típusú, könyv formátumú 
személyazonosító igazolvány,

•  magyar hatóság által kiállí-
tott ideiglenes személyazo-
nosító igazolvány,

•  magyar hatóság által kiállí-
tott vezetői engedély,

•  magyar hatóság által kiállí-
tott útlevél,

•  magyar hatóság által kiállí-
tott ideiglenes útlevél,

•  az Európai Unió más tagál-
lamának hatósága által kiál-
lított útlevél vagy személy-
azonosító igazolvány.

A lakcím igazolására alkalmas a 
•  lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány,
•  Lakcímbejelentő-lap Át-

vételi elismervény része, 
amely tartalmazza az eljáró 
hatóság ügyintézőjének alá-
írását, bélyegzőlenyomatát 
és az átvétel dátumát,

•  magyar hatóság által kiállí-
tott régi típusú, könyv for-
mátumú személyazonosító 
igazolvány, amely a lakcímet 
is tartalmazza.

Fentiekre tekintettel javasolt 
az azonosításhoz elfogadható 
okmányok (személyazonosító 
igazolvány, vezetői engedély, út-
levél, lakcímet igazoló hatósági 

igazolvány) érvényességének 
ellenőrzése és szükség esetén 
annak cseréje.

Tájékoztatom a Tisztelt Vá-
lasztópolgárokat, hogy ameny-
nyiben erre nem kerül sor, 
úgy a választópolgár részére a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
valamennyi Járási Hivatalának 
Kormányablaka
•  2019. október 12. napján 

(szombat) 8:00 és 19:00 között
•  2019. október 13. napján (va-

sárnap) 7:00 és 19:00 között
rendkívüli nyitva tartással biz-
tosít lehetőséget az okiratok 
pótlására, beszerzésére.
 dr. Molnár Kata jegyző 
 OEVI/HVI vezető

A Szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola 43 diákja 
egy hetet töltött el a nyáron 
egy német nyelvi táborban, 
az ausztriai Schladmingban.

Az immáron tizennegyedik 
alkalommal megrendezett tá-
bor célja az, hogy az iskolában 
megszerzett tudást anyanyelvi 
környezetben is gyakorolhassák 
a gyerekek, gyarapítva szókin-
csüket, emelve az iskolai nyelv-
oktatás színvonalát. 

A diákok számos új helyzet-
tel, feladattal találkoztak, és tel-
jesen más oldaláról ismerhették 
meg társaikat. Nőtt bennük a 
maguk és az egymás iránt érzett 
felelősség, tisztelet, alkalmazko-
dóképesség. A nevelők számára 
öröm volt látni, a gyerekek mi-
lyen ügyesen alkalmazzák az 

évek alatt megszerzett tudást, 
a diákok pedig megérezhették 
a nyelvtudás értelmét – ez a tá-
bor igazi motivációt jelenthet a 
további tanuláshoz is.

A délelőtti nyelvórák után 
minden nap színvonalas, iz-
galmas programok vártak a 
tanulókra. Nagy élmény volt 
nyáron a Dachstein gleccserén 
hógolyózni, vagy végigmenni a 
két hegycsúcsot összekötő füg-
gőhídon. Villanyvilágítás nél-
kül bejárni a werfeni jégbarlang 
rendszert, túrázni a Riesach-ví-
zesésnél, de a fürdőzés és a nyári 
bob sem hiányozhatott a tábor 
programjából.

A tábor megrendezését a 
Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzattal közösen be-
nyújtott pályázat segítette.

   SZV

Ausztriában gyakorolták
a nyelvet

Újra Bécsben járt
a Nyitott Világ csapata

A Nyitott Világ Alapítvány a 
nyelvtanfolyamokon túl min-
den nyáron lehetőséget biz-
tosít diákjai számára, hogy 
anyanyelvi környezetben gya-
korolhassák a nyelvet.

Így volt ez 2019 júliusában is, 
amikor a lelkes csapat oszt-
rák idegenvezetők segítségével 
ismerhette meg Bécs neveze-
tességeit. A diákok metróval, 
villamossal közlekedtek, így is 
megtapasztalhatták az osztrák 
fővárost, a felmérések szerinti 
„legélhetőbb” európai várost.

Az egyik diák, Misli Péter 
szerint a csapat számára a leg-
nagyobb élményt az ENSZ-köz-
pont és az esti Strauss-Mozart 
koncert jelentette. „Amikor a 
hivatalos programok között volt 

egy kis üresjárat, akkor men-
tünk egy kört a világ első óriás-
kerekén” – emlékszik vissza. „A 
szállásunk egy diákszállón volt, 
a szobák és az étkezések azon-
ban szállodai szintűek. Az esti 
német órák vidám hangulatban 
teltek: ilyenkor átolvastuk az az-
napi bécsi újságot, és felírtunk 
rengeteg szót és kifejezést, amit 
aznap tanultunk.”

„Egy hét alatt mindent meg-
néztünk Bécsben, amit lehetett. 
A Belvedere-t, a Schönbrunni 
kastélyt és az állatkertet, de lá-
togatást tettünk a híres Opera-
házban, valamint megcsodál-
tuk a Hundertwasser házat is. 
A társaság nagyon jó volt, ez az 
utazás egy életre szóló élmény 
volt számunkra” – foglalta össze 
tapasztalatait Auth Eszter.  SZV

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP



2019. szeptember 22. 2019. szeptember 22. 1312

FO
TÓ

: K
SC

 S
ZE

K
SZ

Á
RD

Sporthírek – Sporthírek – Sporthírek
Futsal. A bravúros kezdés 
után elmaradt a jó folytatás: 
a bajnok otthonában aratott 
sikert követően hazai pályán 
kapott ki a Gyulától a Szek-
szárdi FC NB I-es női futsal 
csapata (2–4). Micskó Márk 
edző fiatal együttese már két 
góllal vezetett, ám az utolsó 
10 percre „elfogyott”, és a ru-
tinos vendégek fordítani tud-
tak. Kágyi Rebekáék vasárnap 
este (18 óra) a TFSE gárdáját 
fogadják.

Íjászat. A „Budapest Bajnok-
ság 2019” vasárnap megrende-
zett Közép-Dunántúli régiós 
kvalifikációs pályaíjász ver-
senyén az Alisca Nyilai Íjász 
Egyesület sportolója, Bencze 
Gábor 1. helyezést ért el. A 
klub sportolói közül ezen a 
hétvégén Müller Olivér és We-
hovszky Kíra Tícia arany-, míg 
Balogh József, Lehőcz Bulcsú 
és Müller György ezüstérmet 
szerzett a Tamásiban rendezett 
örömíjász versenyen, míg La-

luja Sára a bajsai 3D-s viada-
lon állhatott a dobogó legfelső 
fokára.

Kézilabda. Győzelemmel 
kezdte a bajnokságot a női NB 
II dél-nyugati csoportjában 
szereplő Szekszárdi FGKC. 
A Fekete Gólyák idény eleji 
formában kézilabdázva, Fe-
hér T., Reisch G. és Nagy Sz. 
góljainak köszönhetően nyer-
tek a Tungsram otthonában 
(21–33). Tabajdi Ferenc edző 

csapata vasárnap 15:00 órától 
a Balatonboglárt fogadja.

Labdarúgás. A Közép-cso-
port 7. fordulójában Iváncsán 
szenvedett 3–1-es vereséget a 
Szekszárdi UFC. Dienes Pál 
együttese 75 percig 1–1-es 
döntetlenre állt Péter A. gól-
jával, ám a hajrában két kiál-
lításnak és egy könnyű síppal 
befújt 11-esnek köszönhetően 
nyert a hazai gárda. A hato-
dik UFC szeptember 21-én a 
Magyar Kupában az ugyan-
csak NB III-as Lipót csapatát 
fogadja.

KSC: csodát tenne fiatal csapatával Djokics Zseljko
Nem tartozik a favoritok közé 
a jövő hétvégén rajtoló élvo-
nalbeli női kosárlabda baj-
nokságban az Atomerőmű 
KSC Szekszárd. Papíron 
legalábbis nem, de Djokics 
Zseljko vezetőedző képes-
nek tartja fiatal csapat, hogy 
(újra) csodát tegyen.

Két hetes szlovéniai és horvát-
országi edzőtáborozásról ha-
zatérve a zalaegerszegi Göcsej 
Kupán szerepeltek az elmúlt 
hétvégén Studer Ágnesék. A 
felkészülést jól szolgáló mérkő-
zések közül a házigazdák ellen 
aratott siker már csak azért is 
biztató, mert a 2019/2020-as 
bajnoki idényt éppen a zalaiak 
ellen kezdi a KSC szeptember 
28-án, Szekszárdon.

Addig még volt lehetőség az 
utolsó „simításokra” a saját ren-
dezésű – lapzártánk után véget 
ért – 50. Sió Kupán, melynek 
keddi felvezető sajtótájékoztató-
ján a vezetőedző mellett Theo-
doreán Alexandra is beszélt a 
csapat felkészüléséről.

A kéthetes edzőtáborozás-
ra ugyan nem tudtunk teljes 
kerettel utazni, azért sikerült 
a munkát elvégeznünk és a 
pályán kívül is alakul a csapat 
– fogalmazott a szekszárdiak 
csapatkapitánya. „Ali” szerint 
az új erőnléti edző keményen 

megdolgoztatta őket, de úgy 
érzi, fizikálisan jobb állapotba 
kerültek. (A KSC a külföldi túra 
során legyőzte a szlovén Mari-
bor és az orosz Jenyiszej Krasz-
nojarszk csapatát is.)

Úgy érzem, hogy rendben va-
gyunk. A jövő héten elkezdődik 
a bajnokság, remélem, hogy jó 
szezon elé nézünk – mondta a 
csapatkapitány.

Djokics Zseljko (képünkön) 
elöljáróban leszögezte, elége-
dett az elmúlt hat hétben vég-
zett munkával. Sikerült olyan 
alapokat lerakni, amelyre építve 
csodát tud tenni a gárda az új 
szezonban is. A vezetőedző sze-
rint a rendkívül erősnek és ki-
egyenlítettnek tűnő mezőnyben 

szükség is lesz csodára, hogy – a 
játékosok minőségét és korát te-
kintve – az elmúlt két-három év 
papíron leggyengébb szekszár-
di csapatával újra ott legyenek a 
legjobbak között.

Djokics szerint a mezőnyből 
kiemelkedő Sopron, Győr, Di-
ósgyőr trió mellett van öt-hat 
hasonló erejű csapat, amely 
mind szeretne elődöntőt ját-
szani jövő tavasszal. A tréner 
hozzátette, a sérülések szeren-
csére elkerülték a gárdát, csak az 
nehezítette a felkészülést, hogy 
Erica McCall, valamint a két fi-
atal, Miklós Melinda és Renczes 
Rebeka csak később tudott csat-
lakozni a csapathoz, pedig rájuk 
is fontos szerep hárul idén.

Kevesebb a rotációs lehe-
tőségem, de jó a „kémia”, jó a 
csapategység, és ez remek dol-
gokat eredményezhet – zárta 
gondolatait Djokics Zseljko, aki 
természetesen az új idényben is 
számít az együttes hatodik játé-
kosára, a szurkolókra.

A KSC fiatal csapata – az át-
lagéletkor 22 év alatti – négy 
bajnoki mérkőzést követően, 
október 16-án a belga Basket 
Hema csapatát fogadja az Eu-
rópa Kupa első fordulójában. 
A szekszárdiak a hónap végén 
hat nap alatt három találko-
zót játszanak: két nemzetközi 
kupameccs között a címvédő 
Sopron otthonába látogatnak 
majd. - fl -

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

(04564)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Szeptember 23-tól szeptember 27-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04552)

MENÜ Szeptember 23. Szeptember 24. Szeptember 25. Szeptember 26. Szeptember 27.

„A”
1250 Ft

Babgulyás Zöldségleves
Tárkonyos

burgonyakrém-
leves

Paradicsom-
leves

Erdei
gyümölcsleves

Csokis
gombóc,
porcukor

Rántott
sertésborda,

zöldséges 
bulgur

Bakonyi
pulykaragu,

tészta

Tavaszi
rizses hús,

savanyúság

Halfilé
lenmagvas 
bundában,
majonézes

burgonyasaláta

„B”
1250 Ft

Babgulyás Zöldségleves
Tárkonyos

burgonyakrém-
leves

Paradicsom-
leves

Erdei
gyümölcsleves

Rántott
trappista sajt,

párolt rizs,
tartármártás

Rakott
karfiol

Quesadilla 
sajttal,

friss saláta,
joghurtos

öntet

Roston
csirkemell,

tepsis burgonya,
savanyúság

Kolbászos
tarhonyás

lecsó

Napi
ajánlat
1150 Ft

Csirkecombfilé
ropogós 

bundában,
csiperkés 

jázmin rizs,
friss saláta

Csirkecombfilé
ropogós 

bundában,
csiperkés 

jázmin rizs,
friss saláta

Csirkecombfilé
ropogós 

bundában,
csiperkés 

jázmin rizs,
friss saláta

Csirkecombfilé
ropogós 

bundában,
csiperkés 

jázmin rizs,
friss saláta

Csirkecombfilé
ropogós 

bundában,
csiperkés 

jázmin rizs,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1350 Ft

Sütőtökös-
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös-
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös-
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös-
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

Sütőtökös-
kacsamájas 

gersli rizottó,
pirított

gombákkal

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.

(04569)

Társas tánc  GYEREKEKNEK 

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

(04565)

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

(04558)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04556)

Az Atomerőmű KSC Szekszárd játékoskerete
 Mez Név Életkor Magasság Poszt
 2 Kiss Virág 21 év 193 cm 5
 3 Theodoreán Alexandra 28 év 177 cm 2–3
 4 Studer Zsuzsa 24 év 170 cm 1–2
 7 Miklós Melinda 15 év 180 cm 3–4
 8 Renczes Rebeka 16 év 166 cm 1–2
 9 Studer Ágnes 21 év 170 cm 1–2
 10 Gereben Lívia 19 év 183 cm 2–3
 13 Bálint Réka 28 év 183 cm 3–4
 14 Marie Ruzickova (SVK) 32 év 190 cm 5
 15 Tyaunna Marshall (USA) 26 év 175 cm 2–3
 18 Ivana Dojkic (CRO) 21 év 181 cm 1–2
 20 Horváth Dóra 16 év 185 cm 4–5
 21 Vincze Nikolett 17 év 178 cm 3–4
 23 Pop Annamária 17 év 170 cm 1–2
 24 Erica McCall (USA) 24 év 190 cm 4–5
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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 22., vasárnap –

szeptember 25., szerda 

17:00 |  Downton Abbey

19:30 | Rambo V. – Utolsó vér
Szeptember 26., csütörtök 

15:00 |  Playmobil: A Film

17:00 |  Akik maradtak

19:30 | A Wall Street pillangói

Szeptember 27., péntek 

17:00 |  Akik maradtak

19:30 | A Wall Street pillangói

Szeptember 28., szombat 

15:00 |  Playmobil: A Film

17:00 |  Akik maradtak

19:30 | A Wall Street pillangói

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

indennapi harcaink és arca-
ink elemzése. Rengeteg humort 
rejt magában, ha tudjuk kívülről 
szemlélni bénázó, vakvágányon 
száguldozó lényünket. Mogács 
tipikus karaktereket, életszituá-
ciókat és felesleges gondolatain-
kat játssza el.

Jegyár: 3.300,- Ft.

2019. szeptember 25. (szerda) 
17:00 – Csatár terem
Egészségvédő előadás

Téma: Az ősi magnéziummal 
egészségünkért. Előadó: Kálmán 
Tamás, hatóanyag szakértő. A 
Mentálhigiénés Műhely prog-
ramja. 

A belépés díjtalan.

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 szó-
rakoztatás érdekében. A főbb 
szerepekben: Mihályfi Balázs 
(Gilbert Bodley), Csonka András 
(Arnold Crouch), Steinkohl Eri-
ka (Miss Tipdale), Miklós Krisz-
ta (Janie McMichael), Pál Tamás 
(Harry McMichael). Rendező: 
Venyige Sándor. 

Jegyek: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2019. október 2. (szerda) 19:00 
– Színházterem
Marc Camoletti: Hatan pizsam-
ában

Múzsa bérlet, I. előadás. Sok-
sok bonyodalom és kétórányi 
szórakozás a nézőknek, ezt kí-
vánja a hat szereplő pizsamában 
és a rendező – felöltözve. A főbb 
szerepekben: Hajdu Steve (Ber-
nard), Vándor Éva/Szőlőskei 
Tímea (Jacqueline). Rendező: 
Gálvölgyi János. 

Jegyek: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

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.)

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

Értesítés
A Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Területi Nyugdíjas Alap-
szervezete és a Szekszárdi Nyug-
díjasok Területi Érdekszövetsége 
által meghirdetett burgonya 

megrendelések szállításának ide-
je: 2019. szeptember 26. (csütör-
tök) reggel 07:00 – 10:00 óraig.

Helye: Szekszárdi Nyugdí-
jasok Területi Érdekszövetsé-
ge – Szekszárd, Hunyadi u. 4. 
(parkoló).

FOTÓ: PORT.HU FOTÓ: PORT.HU

FOTÓ: PORT.HU

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 22. (vasárnap) – Móric
Móric: latin eredetű; jelentése: mór, szerecsen.

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

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

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

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

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

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

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

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 22.
(vasárnap)

Szeptember 23.
(hétfő)

Szeptember 24.
(kedd)

Szeptember 25.
(szerda)

Szeptember 26.
(csütörtök)

Szeptember 27.
(péntek)

Szeptember 28.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

derült | szeles nap
max. 21o , min. 4o

közepesen felhős | szeles nap
max. 23o , min. 9o

zápor | kb. 2 mm eső | hidegfront 
erős széllel 
max. 22o , min. 13o

közepesen felhős
max. 23o , min. 13o

zápor
max. 23o , min. 14o

erősen felhős 
max. 25o , min. 12o

gyengén felhős 
max. 26o , min. 14o

Előadás
A Tolna Megyei Felnőtt Dia-
betesesek Egyesületének soron 
következő előadása 2019. szep-
tember 24-én 13:30 órakor kez-

dődik a Kórház Lila épületé-
ben.Vendégünk Kovács József 
a Wörwag Pharma képviselője, 
előadásának címe: Neuropha-
tia kezelése a diabétesnél. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

2019. szeptember 25. (szerda) 15:00 óra
Múzeumpedagógiai évnyitó

WMMM főépület (Szent István tér 26.)

2019. szeptember 26. (csütörtök) 15:00 óra
Sétálj, gyalogol velünk! – Irodalmi séta a belvárosban

Tolna megyei írók, költők műveiből hangzanak el részletek  
a hozzájuk kapcsolódó helyszíneken.

Babits, Baka, Garay, Illyés, Lázár és Mészöly alakját  
Lovas Csilla és Rubányi Anita idézi meg.

Találkozó: WMMM Babits Mihály Emlékház (Babits u. 13.)

2019. szeptember 27. (péntek) 16:00 óra
Sétálj, gyalogolj velünk! – Templomtúra

Meglátogatjuk a Szent János és Pál kápolnát, az evangélikus  
és az újvárosi katolikus templomot.

Találkozás: a Vármegyeháza előtt (Béla király tér 1.)

2019. szeptember 30. (hétfő) 14:00 óra
Felfeldezők nyomában

Latin-Amerika felfedezése – Ősi civilizációk nyomában
Dr. Kápolnás Mária történész előadása
WMMM főépület (Szent István tér 26.)

Részletes program: www.wmmm.hu



2019. szeptember 22.16

AUTÓPatyolat KÉZI AUTÓMOSÓ!
Lágyított vízzel történő 

mosás – foltmentes száradás!
Telefon: +36–74/511–090

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

NYITVA: H. – P.: 08:00 – 18:00 óráig, Szo.: 08:00 – 14:00 óráig

✓ Külső mosás
✓ Belső takarítás
✓ Kárpittisztítás
✓  Klímafertőtlenítés

(04568)
Folyamatosan induló OKJ-s Építő és anyagmozgatógép kezelői 

képzések (Targoncavezető, Földmunkagép kezelő, 
Emelőgépkezelő, stb.), valamint gépkezelői jogosítvány vizsgák.

FÁRAÓ ’95 Oktatásszervező Kft .
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 20. I/7.

Telefon: +36–30/4746–950 • +36–30/2462–732
(04571)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(04551)

KŐ
L O H N E R
G Á B O R

GRÁNIT
MÁRVÁNY
MÉSZKŐ

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

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

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

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

Nagy tapasztalattal, 
már 40 éve

a szakmában.

(04560)

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!

(04553)

VB SPORT
ELKÖLTÖZTÜNK

Új címünk

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 15.
Tel.: 20/9269–535

Bejárat a Mátyás király utca 4/C felől 
(Euronics Műszaki Áruháznál balra, Dominó Üzletház udvara) (04559)


