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Megvolt az első tanévnyitó az új egyetemi karon

Szeptember 6-án, vasárnap 
első tanévnyitóját tartotta a 
Pécsi Tudományegyetem Fel-
nőttképzési és Emberi Erőfor-
rás-fejlesztési Kara, valamint 
a szekszárdi Illyés Gyula Kar 
integrációjával, szekszárdi 
székhellyel, szekszárdi és 
pécsi képzési helyszínekkel 
létrejött Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidék-
fejlesztési Kar (PTE KPVK).

A szekszárdi campus aulájában 
dr. Bódis József, a PTE rektora, 
Szigeti Ádám, az Emberi Erőfor-
rások Minisztériumának főosz-
tályvezetője, valamint Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere és 
dr. Horváth Béla, a PTE KPVK 
dékánja köszöntötte az elsőéve-
seket. A tanulmányait Szekszár-
don megkezdő 236 diák foga-
dalmat tett, hogy a PTE KPVK 
hallgatójaként aktívan részt vesz 
az intézmény életében, és tanul-
mányaival, közéleti aktivitással, 

egyetemi hallgatóhoz méltó 
magatartással járul hozzá a kar 
jó hírnevének megőrzéséhez. 
A fogadalomtétel után kézfo-
gásával dr. Horváth Béla dékán 
egyetemi polgárrá, Ács Rezső 
polgármester pedig tiszteletbeli 
szekszárdivá fogadta az elsőéve-
sek képviselőit.

Az új kar megőrzi, átörökíti 
a jogelőd karok hagyományait, 

ugyanakkor új kitüntetéseket, 
elismeréseket is alapít. Ennek 
jegyében adta át dr. Horváth 
Béla dékán a Kultúratudomá-
nyi, Pedagógusképző és Vi-
dékfejlesztési Kar első számú 
elismerő oklevelét dr. Bódis 
József rektornak. Az egyetemi 
kar vezetése hagyományosan a 
tanévnyitón adományoz jubile-
umi emléklapot leghűségesebb 
munkatársainak, akik 20, 25, 
30, vagy még több éve járul-
nak hozzá az oktatás sikeréhez. 
Ez alkalommal jubileumi em-
léklapot vehetett át dr. Kurucz 
Rózsa, oktatási dékán-helyet-
tes (30 év), Szabó Matild tanár 
(30 év), Szentesné Nagy Éva 
óvodapedagógus (30 év), Rózsa 
Gabriella tanító (25 év) és Kö-
vér Attila gépkocsivezető (25 
év). Nyugdíjba vonulása alkal-
mából köszöntötte a kollektíva 

Farkas Józsefné gondnokot is. 
A 2015/2016-ös tanévben a kar 
szekszárdi képzési helyszínének 
két hallgatója részesült Köztár-
sasági Ösztöndíjban: Bíró Dóra 
Eszter negyedik évfolyamos, 
szociális munka szakos és Blum 
Zsanett negyedik évfolyamos, 
tanító szakos hallgató. 

Az ünnepség hangulatát a 
PTE rektorának elismerő ok-
levelében részesült Tehetséges 
Hallgatók Zenekara műsora 
emelte. A műsorban közremű-
ködött Aranyos Katalin, Badics 
Bettina, Blum Zsanett, Bozsó 
Bernarda, Csibi János, Heil 
Ákos, Juhász Bence, Kovács 
Bernadett, Kovács Katalin, Bráz 
Máté Milán és Ömböli Péter. A 
hallgatókat Tancz Tünde okta-
tó, a THZ művészeti vezetője 
készítette fel.

   - fl -

Épül a Palánki úti körforgalom
Körforgalom épül az 56-os út 
és a Palánki út kereszteződé-
sében. A 148 millió forintos be-
ruházás decemberre készülhet 
el a város egyik legforgalma-
sabb, leginkább balesetveszé-
lyes csomópontjában.

A beruházásról Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere, Hor-
váth István országgyűlési képvi-
selő és Kardos Gábor, a Nemze-
ti Infrastruktúra Fejlesztő (NIF) 
Zrt. műszaki igazgatója tartott 
sajtótájékoztatót kedd délelőtt a 
helyszínen. 

– A 6-os és 65-ös számú főút-
vonalak kereszteződésében, az 
úgynevezett „siófoki elágazóban” 
tavasszal átadott körforgalom 
után egy újabb forgalmas csomó-
pontban épülhet meg a balese-
tek megelőzését segítő műtárgy 
– fogalmazott Horváth István. A 
parlamenti képviselő szerint nem 
csak a Szekszárdon áthaladó sze-
mély- és teherforgalom, de a kö-
zelben található gyermekotthon 
és a megyei kórház telephelye, va-
lamint a városból a Palánki úton 

keresztül megközelíthető Csapó 
Dániel Középiskola és a Kolping 
Szakképző Iskola telephelyének 
biztonságos elérése miatt is fontos 
a beruházás. A megyeszékhely és 
a térség szempontjából is fontos 
állami beruházás értéke 148 mil-
lió forint, a körforgalom várható-
an decemberre készül el – mond-
ta Horváth István, aki az építkezés 
idejére a közlekedők türelmét és 
fokozott figyelmét kérte.

– A város kiemelt figyelmet 
szentel a közlekedésbiztonság 
kérdésének, és a 6-os és 65-ös 
utak kereszteződésében meg-
épült körforgalom csak a fejlesz-

tések első lépcsője volt – vette át 
a szót Ács Rezső. A polgármester 
hozzátette: az 56-os főút és a Pa-
lánki út csomópontjában most 
épülő körforgalom megépítése 
a diákok és a közelben működő 
cégek munkavállalóinak biz-
tonságos közlekedését is segíti. 
A beruházás részeként megújul 
négy gyalogátkelőhely és négy 
buszmegálló is, de elkészül a 
csatlakozás az északi városrészt 
a belvárossal összekötő, leendő 
kerékpárútnak is, amely a hor-
gászok által kedvelt és a Szek-
szárdi Kajak-Kenu SE bázisát is 
jelentő Sió-partig vezet majd. A 

következőkben szeretnénk mi-
hamarabb jelzőlámpás forgalo-
mirányítást kiépíteni a Tartsay 
Vilmos és a Szent-Györgyi Al-
bert (korábban Kecskés F.) utcák 
találkozásánál, de a városi ren-
dőrlámpák teljes rekonstrukció-
jára, a rendszer felülvizsgálatára 
is sort kerítünk – fogalmazott 
Ács Rezső. A polgármester sze-
rint neuralgikus pont a Keselyűsi 
út a Tolnatejtől az M6-ig vezető 
szakasza is, amelyen az autópá-
lyáról a városba, illetve ellenke-
ző irányban rengeteg gépjármű 
közlekedik, ráadásul ezen az 
úton jelentős a Gemencbe irá-
nyuló kerékpáros forgalom is.

Kardos Gábor, a beruházást a 
Magyar Közúttól átvevő NIF Zrt. 
műszaki igazgatója elmondta: a 
munka jelenleg a közművek ki-
váltásánál, és az útépítés előkészü-
leteinél tart. A körforgalmat mo-
dern LED-es közvilágítással látják 
el, az átépülő buszmegállókat a 
már a városban is alkalmazott 
térkövek használatával alakítják 
ki. A kivitelezési munkálatokat a 
Solt-Út Kft. végzi.   - fl -

Az ünnepség alkalmat adott a 
visszatekintésre is. Dr. Horváth 
Béla dékán megköszönte dr. 
Kurucz Rózsa CSc főiskolai ta-
nárnak és dr. habil Nagy Janka 
Teodóra PhD főiskolai tanárnak 
– az átalakulással megszűnt – 
Illyés Gyula Kar két intézete élén 
kifejtett, többéves, eredményes 
intézetigazgatói tevékenységét.
A Pedagógusképző Intézetet az 
elmúlt tizenhárom évben dr. 
Kurucz Rózsa vezette. Vezeté-

se alatt megújult és az ország 
élvonalába tartozó pedagó-
gusképzés jött létre a Karon. 
A hallgatók rendre dobogós 
helyen végeznek az országos 
tanítási versenyeken, a munka-
erőpiacon itthon és külföldön 
egyaránt keresettek. Vezetése 
alatt új képzések indultak az 
intézetben, a régiek pedig meg-
erősödtek. Dr. Kurucz Rózsa a 
PTE KPVK oktatási dékán-he-
lyetteseként dolgozik tovább. 

A Társadalomtudományi, ko-
rábbi nevén Szociális Munka 
és Szociálpolitikai Intézetet tíz 
évig dr. Nagy Janka Teodóra 
vezette. Irányítása alatt az in-
tézet elismert, sokrétű tudást, 
nagy gyakorlati tapasztalatot 
kínáló képzési hellyé fejlődött. 
A PTE KPVK általános és tu-
dományos dékán-helyettesként, 
tanszékvezetőként továbbra is 
számít dr. Nagy Janka Teodóra 
munkájára.

Több mint 75 ezren pancsoltak az élményfürdőben
Szeptember 6-án, vasárnap bezárt a 
Szekszárdi Családbarát Strand-, Élmény- 
és Termálfürdő. A több hőségriadóval 
tarkított idei nyáron több mint 75 ezer 
vendéget fogadott a létesítmény.

A szekszárdi fürdőbe érdemes visszatérni, 
s ezt most már a tolnai Tiszold Zoltánné 
is tudja, aki szeptember elsején férjével és 
gyermekeivel érkezett a strandra. 

Ágnest ugyanis Ács Rezső a 75 ezredik 
fürdőlátogatónak járó ajándékcsomaggal 
– benne belépőjegyekkel, törölközővel, 
pléddel, strandlabdával és játékkal – kö-
szöntötte.

Nagyon jó szezont zárt 2015-ben az él-
ményfürdő: a tavalyi 65 ezerrel szemben 
idén tízezerrel több vendéget fogadtak, s a 
látogatók száma a 80 ezret is meghaladhatta 
volna, ha az augusztus 20-i hosszú hétvégén 
kicsit kegyesebb az időjárás… 

Az adatok szerint az idei szezonban is 
a vidéki vendégek voltak többen. Sok volt 
viszont az új fürdőlátogató, és idén jelentős 
mértékben nőtt a napijegyet váltók száma 
is, vagyis több ezernyi fürdőzőnek sikerült 
a színvonalas szolgáltatásokkal egész napos 
szórakozási lehetőséget biztosítani.

A városi fedett uszoda szeptember 14-től 
áll a nagyközönség rendelkezésére.  - fl - FO
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A helyi palack is bemutatkozik az idei szüreti napokon
Bevált a korábban már be-
vezetett rendezési elv a 
Szekszárdi Szüreti Napok 
tekintetében: így immár ha-
gyományosan, a Garay tér és 
a Béla király tér lesz a rendez-
vény központja. 

Utóbbi területen a Borudvar, 
illetve az Ízek utcája kap helyet, 
de ide települ a kézműves nép-
művészeti vásár is. A Széche-
nyi utcától keletre ugyanakkor 
a szokásos egyéb szórakozási 
lehetőségek várják a helyieket 
és a városba látogatókat – érte-
sültünk Szekszárd polgármes-
terétől, Ács Rezsőtől. Az ese-
ménysorozat már szeptember 
17-én, csütörtökön 14 órakor 
kezdetét veszi.

A rendezvény rangját az is 
jelzi, hogy Magyarország kor-
mánya minden évben magas 

szinten képviselteti magát 
Szekszárdon. Idén az Országy-
gyűlés elnöke, Kövér László lesz 
a rendezvény fővédnöke, s részt 
is vesz a megnyitón a program-
sorozat védnökével, Kis Miklós 
Zsolt agrár-vidékfejlesztésért 
felelős államtitkárral együtt.

A szüreti felvonulás 19-én 15 
órától indul el a hagyományos 
útvonalán – közölte a polgár-
mester. Huszonöt szekszárdi 
vállalkozás mint támogató já-
rult hozzá a 35 millió forintba 
kerülő szervezés költségeihez, 
amelynek köszönhetően egyet-
len fillér közpénzt sem kellett 
a rendezvények lebonyolításá-
hoz felhasználni – közölte Ács 
Rezső. 

Négy nap alatt összesen het-
venhárom program várható – 
ebből negyven a színpadokon 
zajló produkciókat jelent majd. 

Halmai-Nagy Róbert arra 
utalt, a szervezők figyelembe vet-
ték a látogatói igényeket, amely-
ről tavaly részletes felmérés is 
született. Ennek alapján a Szent 
István téren, a négysávos úttes-
ten is rendeznek koncerteket, a 
Béla király téren pedig péntek és 
szombat estétől csaknem hajnali 
2-ig blues, jazz, világzene és nép-
zene lesz terítéken. A Piactéren 
pénteken és szombaton „Szüreti 
hangrobbanás a placcon” fantá-
zianévvel a helyi amatőr rock-
zenekarok mutatják be tehetsé-
güket – ezt követően, ugyanitt a 
PIJAC elnevezésű bulira is tom-
bolni lehet.

A Vármegyeháza kertjében 
aktív történelmi logikai, ügyes-
ségi játékok kipróbálására nyí-
lik lehetőség, míg, a Babits-köz-
pontban csütörtökön 19 órakor 
a Padlás musical lesz, szomba-

ton 11 órakor Halász Judit ad 
koncertet, 18-án 17.30-kor a 
Béla király téren Örökség-gálát 
rendeznek gyermektánc-cso-
portok részére. A Megyeháza 
Pollack-kávézójában négy iro-
dalmi est is várja a látogatókat. 
Szerdán, a „nulladik napon” a 
Babits-központban 19 órakor 
Kindl Gábor közösségi gyártású 
filmje, az Obsitos díszbemuta-
tójára kerül sor.

Herrné Szabadi Judit hangsú-
lyozta: a 41 kiállító bortermelő-
ből 37 kifejezetten szekszárdi 
borász, kettő a szomszédos tol-
nai borvidékről érkezik, míg két 
stand Szekszárd környéki pálin-
kaházaké lesz. 

A tavaly bemutatott, egyedi 
emblémával ellátott szekszárdi 
palackokba töltött borokból is 
vásárolhat már a nagyközönség.

 – gyimóthy –
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TALP-ÉS ARC REFLEXOLÓGIA 
ÉS LENYO BRT. 

BIOREZONANCIA 
TERÁPIA SZEKSZÁRDON!

Dr. Gálné Föglein Krisztina,
természetgyógyász, refl exológus

MediPlus orvosi rendelő
(a gyógyászati segédeszköz boltnál)
Szekszárd, Dr. Szentgáli Gyula u. 2.

Rendelés: hétfő13-18, szerda: 11-16, 
péntek:13-18.

Bejelentkezés: 06-20/4981-921

(00781)

A Szekszárdi Szüreti Napok során
a Szekszárd Borvidék Kft.

által szervezett BORUDVAR kiemelt támogatói:
 

(00782)

ELEKTROLIT KFT.
7100 Szekszárd, Tarsay V. utca 4.
Telefon/fax: 06-74/412-706
Mobil: 06-30/300-8350

Villanyszereléshez
mindent egy helyen!

„A munkát a profit uralja, az ünnepet a szórakoztatóipar…”
Évszázadok óta ünneplik 
szeptember 8-án vagy ahhoz 
közel eső vasárnapon Szek-
szárd Felsővárosban Kisbol-
dogasszony egyházi ünnepét, 
mely Szűz Mária születésének 
napjaként ismert. Ilyenkor 
tömegesen látogatnak el a 
városból és környékéről az 
1757-58-ban épült Remete- 
kápolnához. 

Szeptember 6-án délelőtt 
a vallási zarándokutak egy 
pontjaként is ismert búcsújá-
ró helyen Bíró László püspök 
tartott szabadtéri misét Bacs-
mai László esperes-plébá-
nossal, ahol a domboldalban 
kialakított lelátón legutóbb 
is számtalan érdeklődő tette 
tiszteletét. Ahogy a püspök fo-
galmazott: amikor Mária szü-
letését ünnepeljük, csodáljuk 
Isten teremtő gazdagságát, aki 
„az embert olyan csodálatosan 
alkotta meg, amilyennek Má-
riát látni.”

A püspök további fontos kér-
désként az ember távlati felada-
tát, reményét feszegette, amelyet 
– ahogy Szűz Mária, aki a Szent-
írásban „az Úr szolgáló leánya-
ként” jelent meg – Bíró László 
„függő lényként” definiált. Em-
lékeztetett: már a kisgyermek 
is függ anyjától, apjától, hiszen 
látványukkal érzi biztonságban 
magát, s ha szem elől téveszti 
őket, sírni kezd. „Ez az ember 
első felismerése az életben, hogy 
függ szüleitől. Felnövekedve ész-
reveszi, függ a természettől is, s 
egy csomó emberi kapcsolattól.” 

Ugyanakkor – figyelmeztetett 
Bíró László – az ember lega-
lapvetőbb függését felejtette el: 
Istentől való létét.

A szentmise alatt és azt köve-
tően a Felsővárosi Nyárbúcsúz-
tató rendezvényei hívogattak, 
ahol egyebek mellett kitelepült 
helyi kézművesek és borospin-
cék „termékeiből” lehetett válo-
gatni, kóstolgatni. A programok 
az Ifjú Szív Német Nemzetisé-
gi Táncegyüttes nyitótáncával 
kezdődtek, ahol a Petrits-csa-
lád mézeskalácsos termékeit, 
Sörös Gabriella ékszercsodáit 

vásárolhatták meg, de Koleszár 
Csaba kerámiáival, Nagy Zsolt 
méztermékeivel, Balogh István 
kézműves sajtjaival emelte a ren-
dezvény sokszínűségét. A törté-
nelem iránt érdeklődők Czövek 
Attila muzeológus előadását 
hallgathatták meg a kápolnánál, 
de például fuvola és hegedűpro-
dukciók, Olds traktorbemuta-
tó, gyermekcsoporttal előadott 
modern tánc, a kisebbeknek 
pedig kézművesfoglalkozások, 
lovaglási lehetőség és ugráló vár 
is adódott a vadonatúj kezde-
ményezéssel létrehozott városi 
eseményen. – gyimóthy –

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő. 
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.” 
 (Kodály Zoltán)

EGY „TANÁR-MŰVÉSZ” EMLÉKÉRE
Fájó szívvel búcsúzik a Liszt Ferenc Zeneiskola szeretett, nagyra 
becsült pedagógusától, Varga Józsefné, született Pünkösty Margit 
nénitől (1922–2015), aki évtizedeken át tanította és nevelte gene-
rációk sokaságát a zene szeretetére, a lélek épülésére.

Margit nénit Husek Rezső igazgató úr hívta tanítani az 1955-
ben alapított Liszt Ferenc Állami Zeneiskolába, majd az évek 
során iskolánk történelmének meghatározó egyéniségévé vált. 
Sugárzó hittel, áradó szeretettel és angyali türelemmel tanított. 
Nyugdíjba vonulása után is, még hosszú évekig időt, energiát 
nem kímélve, fáradhatatlanul végezte áldásos tevékenységét. 
Alázata, töretlen hite, jóságos mosolya mindannyiunk számára 
felejthetetlen marad. 

Növendékei hálás szívvel gon-
dolnak vissza a szolfézs-, zeneiro-
dalom- és zongoraórákra. Tanít-
ványai közül kerültek ki a rangos 
megyei és országos tanulmányi 
versenyek győztesei, díjazottjai. 
Számos tehetséges növendék út-
ját egyengette a zenei pályára való 
felkészülés során és még azon túl 
is. Szekszárd város közgyűlése 
1997-ben Pro Urbe Szekszárd 
emlékplakettel tüntette ki. 

Nyugodjék békében!
„Elment a madárka, üres a kalicka
Azt üzente vissza, visszajő tavaszra
Ha tavaszra nem jő, búzapirulásra
Ha még akkor sem jő, tudd meg sohasem jő” (Mezőségi népdal)
 Karácsonyiné Müller Beáta
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Kitüntetéseket adtak át a Megyeházán
A megyenap alkalmából 
szeptember elsején a megye 
érdekében végzett szolgála-
taikért többen kitüntetésben 
részesültek a szekszárdi Vár-
megyeházán. Az eseményen 
jelen volt Fehérvári Tamás, 
a Tolna Megyei Önkormány-
zat elnöke; Potápi Árpád 
János nemzetpolitikáért fe-
lelős államtitkár, a Dombó-
vár-bonyhádi választókerület 
kormánypárti képviselője, 
Kapitány Zsolt, a megyei 
közgyűlés alelnöke, dr. Gábor 
Ferenc főjegyző, valamint dr. 
Puskás Imre, a közgyűlés ko-
rábbi elnöke, nemzeti kultu-
rális örökség védelméért fe-
lelős helyettes államtitkár is. 

A köszöntők sorát Fehérvári 
Tamás, a közgyűlés elnöke in-
dította. Amint arra rávilágított: 
a nemesi vármegyék korában 
a megye, mint területi szerv a 
legfontosabbnak számított az 
ország életében. Ez képviselte 
egyszerre a vidék érdekeit, a 
központi akaratot és a nemze-
ti függetlenséget – igazgatott, 
törvénykezett, igazságot szol-
gáltatott. Mára a megye nem 
szigorú hatóság szerepéből a 
kapcsolatokat kereső, segítő 
partner arcát mutatja – tette 
hozzá, kiemelve: „az új szerv 
már koordináló, gyarapító, se-

gítő szereplő lett.” Megjegyezte 
azt is: Tolna megyében többen 
tekintik küldetésükként, hogy 
tevékenységükkel a helyben 
élők boldogulásához, illetve 
a vidék fejlődéséhez hozzáte-
gyenek valamit. A díjazottakra 
utalva a megyei önkormányzat 
elnöke úgy fogalmazott: „aki 
szolgál, annak figyelem és meg-
becsülés jár”, egyben köszönetét 
fejezte ki mindenkinek, aki által 
a megye jobbá, szerethetőbbé, 
élhetőbbé – tehát „valódi ott-
honná” válhat. 

Az ünnepi eseményen több 
díjat is kiosztottak. A megye 
hírnevének öregbítéséért, a ze-
nei életben játszott kiemelkedő 
teljesítményéért Tolna Megyé-
ért-díj megyei kitüntetésben 
részesült a Szekszárdi Mad-
rigálkórus. Tolna megye érté-
keinek megőrzése érdekében 
kifejtett kimagasló, áldozatos 
közéleti tevékenysége, Bonyhád 
város és a Völgység fejlődésé-
ért polgármesterként, országy-
gyűlési képviselőként a tele-
pülések javára végzett magas 
színvonalú tevékenysége, illet-
ve a határon túli magyarság, a 
hazai nemzetiségek érdekeinek 
elkötelezett képviselete elisme-
réséül Tolna Megyéért-díjat 
vehetett át Potápi Árpád János, 
a Miniszterelnökség nemzetpo-
litikáért felelős államtitkár, or-

szággyűlési képviselő, Bonyhád 
város korábbi polgármestere. 
Szintén ezt a kitüntetést kapta 
a több, mint ötven éve műkö-
dő, fúvószenét népszerűsítő 
amatőr művészeti együttes, a 
Tamási Koncert-fúvószenekar 
is. Értékteremtő munkájáért, a 
helyi lakosság életminőségének 
javítását szolgáló képzési, in-
tézmény- és gazdaságfejlesztési 
programok megvalósításáért, a 
helyi szociális szövetkezet lét-
rehozásáért Tolna megye vezé-
ralakjáról elnevezett Bezerédj 
István-díjban részesült Dobos 
Károlyné, Gyulaj polgármes-
tere. A megyéhez is kötődő, 
országos hírű, múlt században 
élt mérnöktudósról elnevezett 
Beszédes József-díjban része-
sült Mészáros Pál borász, a 
borkultúra hiteles ápolása és 
fejlesztéséért, hegyközségi ve-
zető munkájáért, valamint a 
szekszárdi borvidék jó hírne-
vének öregbítése terén végzett 
tevékenységéért. Könyv István 
János grafikusművészt a fiatal 
tehetségek felkarolása és kép-
zőművészeti nevelése terén 
nyújtott eredményei elismeré-
séül Babits Mihály-díjjal jutal-
mazták, míg Horváth Ferenc 
sportvállalkozó a Tolna me-
gyéből származó úszóbajnokról 
elnevezett Sipos Márton-díjat 
vehette át, sportrendezvények 

szervezésében végzett odaadó 
munkájának elismeréséül. A 
Tolna Megyei Német Kisebbsé-
gi Önkormányzatok Szövetsége 
Kakasd község németsége kul-
túrájának ápolásáért, a több-
ségi és a német nemzetiségi 
lakosság közötti jobb megértés 
előmozdításáért végzett mun-
kájáért Hilcz Ádámnak Tolna 
Megyei Németségért Nívó díjat 
adott. A kitüntető címet Féhr 
Györgytől, a Tolna Megyei 
Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat elnökétől, illetve dr. 
Józan-Jilling Mihálytól, a Tolna 
Megyei Német Önkormányza-
tok Szövetségének elnökétől 
vehette át a méltatott. Ugyan-
ezt a kitüntetést kapta távollété-
ben Main-Tauben járás elnöke, 
Reinhard Frank, ő a megyében 
élő németség és a németor-
szági járás közötti partner-
kapcsolatok elősegítésében, 
szorosabbá tételében járt élen. 
Az említetteken túl többen ve-
hettek át Tolna Megye Kiváló 
Köztisztviselője, továbbá Tolna 
Megye Kiváló Közalkalmazott-
ja címet. A díjazottak nevében 
Potápi Árpád János köszönte 
meg a felterjesztéseket. Ahogy 
fogalmazott: az elismertek nem 
azért vállalták tevékenységüket, 
hogy kitüntessék őket, hanem, 
hogy a rájuk bízott embereket 
próbálják képviselni.  Gy. L. 
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KIÁLLÍTÁSOK
Kadarkán innen, kövidinkán túl ki-
állítás – Tolna Megyei Népművészeti 
Egyesület (Babits Mihály Kulturális 
Központ Bakta galéria). Megtekinthe-
tő Augusztus 29-től – szeptember 27-
ig az intézmény nyitvatartási idejében.
Szekszárdi Fotóklub kiállítása
(Babits Mihály Kulturális Központ 
Fiatalok utcája). Megtekinthető szep-
tember 15-től az intézmény nyitva-
tartási idejében.
Bágyi Zsuzsanna festő kiállítása 
„MÁMORT REJTŐK” címmel (Bel-
városi Kávéház, Szekszárd Garay tér 
18.). Megtekinthető szeptember 30-ig.
Vörösboros hangulatok az Apponyi 
Kiskastélyban Czirok Róbert egyedi 
akvarell-technikával készített – szek-
szárdi borokkal festett – kiállítása. 
(Apponyi Kiskastély, 7057 Medina, 
Rákóczi F. u. 21.) A kiállítást ajánlja: 
dr. Halász Zsolt az Apponyi Kiskas-
tély tulajdonosa. A kiállítás 2015. 
december 1-ig előzetes egyeztetést 
követően tekinthető meg. Kapcso-
lat: Horváth Csilla, +36 30 860-9564 
(Hívható: 09:00–19:00).
Szekszárdi színek - Forrai Ferenc 
boroscímke kiállítása (Bormúzeum, 
Szekszárd Fürdőház utca 18.) Meg-
tekinthető 2015. szeptember 19-től 
a fesztivál ideje alatt, szombaton és 
vasárnap 12 órától este 8 óráig. 
„Egy húron pend...” Bálint Ádám 
rajzainak kiállítása (Bormúzeum, 
Szekszárd Fürdőház utca 18.)
Magyar Elektrográfiai Triennálé 
kiállítás (Művészetek Háza, Szek-
szárd Szent István tér 28.)

SZEPTEMBER 16. SZERDA
19:00 – OBSITOS (Az Obsitos kocsmá-
ja) közösségi gyártással készülő nagyjá-
tékfilm díszbemutatója. (Babits Mihály 
Kulturális Központ – Színházterem)

SZEPTEMBER 17. CSÜTÖRTÖK
14:00 – Szeretet lángja
Szemléletformáló program; se-
gítséggel élők és egészségesek egy 
színpadon! Szervező: Vakok és 
Gyengénlátók Tolna Megyei Egye-
sülete. (Béla király téri színpad)
17:00 – Magyar borhoz magyar nóta
Szekszárdi Magyarnótakedvelők Ba-
ráti Körének nótaestje. (Babits Mihály 
Kulturális Központ – Rendezvényterem)
18:00 – Tücsök Zenés Színpad koncertje
(Béla király téri színpad)
19:00 – Alisca Brass Band koncert
(Béla király téri színpad)

19:00 – A Padlás – színházi előadás 
– Pannon Várszínház. (Babits Mihály 
Kulturális Központ – Színházterem)
20:00 Macedón hangulatok 
„Jonce Hristovski” együttes közremű-
ködésével (Béla király tér, Borudvar)
21:00 – Roma Hungaricum Állami 
Művészegyüttes koncertje
(Béla király téri színpad)

SZEPTEMBER 18. PÉNTEK
10:30 A fájós fogú oroszlán – Gyer-
mek előadás- PTE IGYK
(Béla király téri színpad)
14:00 – szeptember 18-20. vasár-
nap 19 óráig autókiállítás
(Liszt Ferenc tér)
14:00 – Székely Hagyományőrző Egye-
sület műsora (Béla király téri színpad)
15:00 – Sajtkészítés (Tolle stand mellett)
15:00 – A Szekszárdi Szüreti Napok 
ünnepélyes megnyitója
Béla király tér – Országzászló
A Szüreti Napokat megnyitja dr. Kövér 
László, a Magyar Országgyűlés elnöke. 
Köszöntőt mond a fesztivál fővédnöke 
Kis Miklós Zsolt a Miniszterelnökség 
agrár-vidékfejlesztésért felelős államtit-
kára, és  Ács Rezső Szekszárd Megyei 
Jogú Város polgármestere.
16:00 – Ifjúsági fúvószenekar kon-
certje (Béla király téri színpad)
17:30 – Örökség Országos Gyer-
mektánc Fesztivál folklórműsor
(Béla király téri színpad)
18:00 – CreArt Csengey Dénes Író-
szeminárium - light: Borra hangol-
va (Vármegyeháza Pollack  Kávézó)
Fekete Richárd „Bányaidő” című, 
legújabb könyvének bemutatója. 
Házigazda: Halmai-Nagy Róbert.
19:00 – Wessely Ági és a Szekszárdi 
Gitárkvartett műsora. Közreműkö-
dik: Rubányi Anita és Lotz Katalin, 
valamint Wessely Ági, szólista.
18:00 – „Egy húron pend...” kiállí-
tás megnyitó. Bálint Ádám rajzai-
nak kiállítása és Nagy Zopán Két-
ségek / Kökény-kék kőkulcs című 
kötetének bemutatója. (Bormúze-
um, Szekszárd Fürdőház u. 14.)
A kiállítást megnyitja: Baky Péter 
festőművész. A kötetet bemutatják 
a szerzők és a szekszárdi Pad folyó-
irat szerkesztője.
19:00 – Szekszárdi színek – Forrai 
Ferenc boroscímke kiállítása. (Bor-
múzeum, Szekszárd Fürdőház u. 18.)

Megtekinthető szeptember 19-től, a 
Szüreti Napok ideje alatt, szombaton 
és vasárnap 12 órától este 20 óráig.
20:30 – Gypo Circus Zenekar koncert
(Béla király téri színpad)
21:00 – Csík Zenekar koncert 
Rúzsa Magdival (Szent István téri 
nagyszínpad)
22:30 – Vivat Bacchus énekegyüttes 
koncertje (Béla király téri színpad)
23:00 – Szüreti hangrobbanás a 
Placcon (Piactér szabadtéri színpad)
A Placc – Ifjúsági Közösségi Tér 
mellett, a Piac felső részén lévő szín-
padon mutathatják meg az érdeklő-
dőknek, milyen is a helyi rockzene.

• 23:00-23:40 Mody Blues Band 
• 00:00-00:40 MoonBreakerS
• 01:00-04:00 PIJAC buli

24:00 – Frim Fram Band ’Swing, blues, 
folk’ koncert (Béla király téri színpad)

SZEPTEMBER 19. SZOMBAT
10:00–18:00 Toma és csapata törté-
nelmi játékok. Szürethez kapcsoló-
dó, logikai, ügyességi, bátorságot és 
leleményességet próbára tevő régi 
korok játékai. (Vármegyeháza Kert)
10:00 – Mozgás- és harcművészeti 
bemutatók. (Béla király téri színpad)

• 10:00 –  Swing Mazsorett és  
Tánc Egyesület

• 10:15 – Bezons-i hastáncosok
• 10:25 – Fittless Sportegyesület
• 10:40 – Alisca Taekwondo Klub

10:00 – Szüreti Selfie kiállítás
A 2014-es Szekszárdi Szüreti Na-
pok selfie képeinek kiállítása.
Megtekinthető: szeptember 19-20. 
között 10 órától 20 óráig. (Piac tér)
11:00 – Tücsök Zenés Színpad kon-
certje (Béla király téri színpad)
11:00 – Halász Judit „Kezdődhet a 
mulatság” koncert – Családi Matiné
(Babits Mihály Kulturális Központ – 
Színházterem)
11:00 – Magyar Elektrográfiai Tár-
saság kiállítás megnyitó. (Művésze-
tek Háza, Szekszárd Szent István tér 28.)
Köszöntőt mond: Halmai-Nagy Ró-
bert. A kiállítást megnyitja Kovács 
Gergely – művészettörténész.  Kö-
szöntőt mond és Szekszárd Megyei 
Jogú Város díját átadja: Csillagné 
Szánthó Polixéna Szekszárd Megyei 
Jogú Város Közgyűlésének Humán 
Bizottsága elnöke. A kiállítást kurá-
tora: Baky Péter festőművész.

13:00 – Mondschein Német Nem-
zetiségi Kórus és vendégei – több-
nemzetiségű Kórustalálkozó.
(Vármegyeháza Udvara)
13:00 – Dunán innen… Mesélj já-
rás, mesélj… – bemutatkozik Decs, 
Kölesd, Zomba és Bátaszék.
(Béla király téri színpad)
14:00 – Véradás – Magyar Vörös-
kereszt (Szekszárd Dózsa Gy. u. 1.)
Hívjuk és várjuk a segítő szándékú, 
magát egészségesnek érző 18-65 év kö-
zötti leendő véradókat. Kérjük, min-
denki hozza magával a személyazo-
nossági igazolványát és TAJ kártyáját. 
15:00 – Hagyományos Szüreti Fel-
vonulás (Béla király tér, Bezerédj 
utca, Széchenyi utca)
15:30 – Kárikittyom koncer
(Béla király téri színpad)
16:30 – Borrendi avatás
(Béla király téri színpad)
17:00 – Must jön a java – Folklórműsor
Benne a „Szüret Táncos Párja 2015.” 
választás (Béla király téri színpad)
18:00 – Irodalmi est CreArt Csen-
gey Dénes Írószeminárium – light: 
Borra hangolva. (Vármegyeháza 
Pollack Kávézó) Bordó-ilé: Perfor-
mansz a la Dicső Zsolt.
19:00 Komját(i)yak műsora (Há-
rom testvér családi zenekara: 
Komjáthi Tamás, Komjáthy Péter, 
Komjáthy Attila)
20:00 – Kiscsillag koncert 
(Szent István téri nagyszínpad)
20:30 – Zsikó Zoltán és Zenekara
(Béla király téri színpad)
22:30 – Kerekes Band koncert
(Béla király téri színpad)
22:00 – Szüreti hangrobbanás a 
Placcon (Piactér szabadtéri szín-
pad, Szekszárd Piac tér 1.)

• 22:00-22:40 Hungarokarma
• 23:00-23:40 Alterego
• 00:00-00:40 The Stinky Rodders
• 01:00-04:00 PIJAC buli 

24:00 Pistiest zenekar koncert
(Béla király téri színpad)

SZEPTEMBER 20. VASÁRNAP
10:00–18:00 Toma és csapata törté-
nelmi játékok (Vármegyeháza Kert)
Szürethez kapcsolódó, logikai, 
ügyességi, bátorságot és leleményes-
séget próbára tevő régi korok játékai.
10:00 – MárkuSzínház előadása- Az 
égig érő fa (Béla király téri színpad)
11:00 – Mozgásművészeti bemutató
(Béla király téri színpad)

 • 11:00 – Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió

 • 11:20 – Kaze Shinkendo Dojo 
Japán Szamuráj Kardművészek
 • 11:35 – Leung Ting Wing Tsun 
Egyesület
 • 11:55 – 4M Dance Company 
Fashion Dance
• 12:10 – Iberican Táncegyesület
• 12:30 – Amarin Hastánc Csoport
 • 12:45 – IGY Gyakorló Iskola 
Táncművészeti Tagozat
 • 13:10 – Gemenc Tánc Sportegyesület
 • 13:30 – Szöcske Akrobatikus R’N’R

14:00 – Utcaszínház –MárkuSzín-
ház: A helység kalapácsa
(Garay tér-Béla király tér)
15:00 – Rendhagyó Prímástalálkozó
(Béla király téri színpad)
16:00 – Irodalmi est CreArt Csen-
gey Dénes Írószeminárium – light: 
Borra hangolva. Beszélgetés Lackfi 

János költővel. Házigazda: Dicső 
Zsolt és Halmai-Nagy Róbert.
(Vármegyeháza Pollack Kávézó)
17:00 – Szekszárd Junior Stars Big 
Band koncert (Béla király téri színpad)
18:00 – Irigy Hónaljmirigy koncert 
(Szent István téri nagyszínpad)
19:00 – T’Rakija zenekar koncertje 
(Béla király téri színpad)
20.30 – Macedón hangulatok
(Béla király téri színpad)

2015. SZÜRETI NAPOK
TÁRSRENDEZVÉNYEI
Vármegyeházi Kiállítások – 
Szeptember 15.
Verseghy Ferenc habán kerámiái 
(időszaki tárlat). (Régi Vármegyehá-
za, 7100 Szekszárd, Béla király tér 1.) 
Megnyitó időpontja:2015. szeptember 

15. Meghosszabbított nyitva tartás: 
10–20 óráig, szeptember 17–20 kö-
zött. Szervező: Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum, Szűcs Zsuzsanna múzeum-
pedagógus. Tel.: +36 70/491–1201, 
e-mail: szucs.zsuzsanna@wmmm.hu, 
www.wmmm.hu.

Örökség Országos Gyermektánc 
Fesztivál – 2015. szeptember 18–19.
Gálaműsor keretében biztosítunk be-
mutatkozási lehetőséget az Örökség
Gyermek Népművészeti Egyesület 
gyermektánc csoportjainak.
A tánccsoportok a 2000 fős szüreti 
felvonulásban is részt vesznek.

A rendezvényen a gyerekeket a 
Szüreti Napok gyermekprogram-
jai és színes vásári forgatag várja.

Program: szeptember 18. (péntek) 
17.30 – Örökség Gála (Béla király 
téri színpad)
Szeptember 19. (szombat) 
15.00 – Szüreti felvonulás a Belvá-
rosban. Felelős szervező: Örökség 
Gyermek Népművészeti Egyesület 
és a Bartina Néptánc Egyesület.
Szekszárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör
Szeptember 19. (szombat)
19:00 – XX. Hagyományos Szüreti 
Bál (Szekszárd, Szent István Ház)
A bált megnyitja Ács Rezső Szek-
szárd Megyei Jogú Város polgár-
mestere.
Szeptember 18. (péntek)
17:00 – Cserna Szabó András – 
könyvbemutató (Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár)

SZEKSZÁRDI SZÜRETI NAPOK
2015. szeptember 17-20. • www.szekszardiszuretinapok.hu

ÉRTESÍTÉS
Értesítjük a Tisztelt Utazóközönséget, hogy Szekszárdon a Szüreti Napok rendezvényei 

miatt az alábbi lezárásokra kell számítani.

Szeptember 15-én (kedd) üzem-
kezdettől szeptember 21-én (hét-
fő) 24.00 óráig a Béla király téren 
forgalomkorlátozás lesz, a járatok 
a megállóhelyet nem érintik.
Szeptember 15-én (kedd) üzem-
kezdettől szeptember 17-én (csü-
törtök) 06.00 óráig valamint szep-
tember 21-én (hétfő) 05.00 órától 
üzemzárásig az
1-es vonalon:
közlekedő járatok útvonala nem 
változik, a járatok a Béla király téren 
nem állnak meg.
7-es, 7A és 7B vonalon a járatok az 
alábbi terelő útvonalon közlekednek:
Autóbusz-állomás – Hunyadi u. – 
Szent István tér – Nyomda – Kórház 
– Május 1. u. – Fűtőmű – Alisca u. 
és a járati útvonalon tovább (vissza 
ugyanez az útvonal).

Szeptember 18-án (péntek) üzem- 
kezdettől szeptember 21-én (hét-
fő) 05.00 óráig a Szent István tér 
is le lesz zárva.
Az útlezárás miatt a helyi autóbusz-
járatok az alábbi terelő útvonalon 
közlekednek:
1-es vonalon:
Autóbusz-állomás – Hunyadi u. – 
Holub u. – Wesselényi u. – Széche-
nyi u. – Szent László u. – Béla király 
tér és a járati útvonalon tovább (visz-
sza ugyanez az útvonal).

2A vonalon:
Palánk – Posta – Nyomda – Wesselé-
nyi u. – Holub u. – Autóbusz-állomás.
4-es vonalon:
TESCO Áruház – Autóbusz-ál-
lomás – Hunyadi u. – Holub u. 
– Wesselényi u. – Széchenyi u. – 
Szent László u. és a járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).
4A vonalon:
TESCO Áruház – Holub u. –Wesse-
lényi u. – Széchenyi u. – Szent László 
u. és a járati útvonalon tovább (visz-
sza ugyanez az útvonal).
4Y vonalon:
TESCO Áruház – Kórház – Nyom-
da – Szent L. u. és a járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).
5-ös, 5Y, 6-os és 6Y vonalon:
Autóbusz-állomás – Holub u. – 
Wesselényi u. – Kórház és a járati 
útvonalon tovább (vissza ugyanez az 
útvonal).
7-es, 7A és 7B vonalon:
Autóbusz-állomás – Holub u. – Wes-
selényi u. – Kórház – Május 1. u. – Fű-
tőmű – Alisca u. és a járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).
Ez idő alatt a járatok nem érintik a 
Szent István téri, a Liszt Ferenc téri 
megállót, az 5-ös, 5Y, 6-os és 6Y 
vonal járatai a Nyomda megállót.
Az útlezárás miatt a helyközi autó-
buszjáratok az alábbi terelő útvona-
lon közlekednek:

6-os út irányából érkezőknek:
Újvárosi templom – Posta – Wesselé-
nyi u. – Holub u. – Autóbusz-állomás.
A járatok a Posta és a Wesselényi ut-
cai (helyi) megállóhelyen állnak meg.

A 6-os út irányába induló járatok 
– 18.00 óra és 06.00 óra között 
indulók is – az Autóbusz-állomás 
– Mátyás király u. – Zrínyi u. – 
Damjanich u. – Újvárosi templom 
útvonalon közlekednek.
Bátaszék irányából érkezőknek:
Kórház – Wesselényi u. – Holub u. 
– Hunyadi u. – Autóbusz-állomás. 
A járatok a Gimnázium helyett a 
Holub utcai helyi megállóban áll-
nak meg.

Szeptember 19-én (szombat) a szü-
reti felvonulás miatt 14.40 órától 
várhatóan 17.00 óráig a Béla király 
tér, a Bezerédj u. – Széchenyi u. – 
Szent László u. útvonal is lezárásra 
kerül, 
•  a beérkező helyközi járatok a 

Damjanich u., Zrínyi u. útvonalon 
közlekednek,

•  a helyi járatok terelőútvonala a 
következő:

4-es vonalon:
TESCO Áruház – Autóbusz-állomás 
– Zrínyi u. – Damjanich u. – Kadar-
ka u. – Mérey utca és járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).

4A vonalon:
TESCO Áruház – Holub u. – Zrí-
nyi u. – Damjanich u. – Kadarka 
u. – Mérey u. és a járati útvonalon 
tovább (vissza ugyanez az útvonal).
7-es vonalon:
Autóbusz-állomás – Holub u. – 
Wesselényi u. – Kórház – Május 1. 
u. - Fűtőmű – Alisca u. – TESCO 
Áruház (vissza ugyanez az útvonal).
89-es vonalon:
TESCO Áruház – Kórház – Wes-
selényi u. – Holub u. – Zrínyi u. – 
Damjanich u. – Rákóczi u. és a járati 
útvonalon tovább (vissza ugyanez az 
útvonal).
9-es vonalon:
TESCO Áruház – Alisca u. – Kórház 
– Wesselényi u. – Holub u. – Zrínyi 
u. – Damjanich u. – Rákóczi u. és 
a járati útvonalon tovább (vissza 
ugyanez az útvonal).

A felvonulás miatt az 1-es vo-
nalon – az autóbusz-állomásról 
Hosszú-völgybe 14.40 órakor és a 
Hosszú-völgyből az autóbusz-állo-
másra 14.57 órakor induló járatok 
nem közlekednek – az Autóbusz-ál-
lomásról Hosszú-völgybe 16.40 óra 
helyett 17.00 órakor, Hosszú-völgy-
ből az Autóbusz-állomásra 16.57 óra 
helyett 17.17 órakor indul a járat.
A járatok a terelőúton található 
megállóhelyeken megállnak.
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  1. PAVILON:  Szoboszlay Pince, 
Leányvári Pálinkaellátó, 
Szent Gaál Pincészet

  2. PAVILON:  Virághegyi Bor Kft., 
Bodri Pincészet

  3. PAVILON:  Bősz Adrián,  
Mészáros Borház

  4. PAVILON:  Sárosdi Pince,  
Prantner Pince

  5. PAVILON:  Ribling Pince,  
Ferger – Módos Borászat, 
Garai Pince,  
Illyés Kúria

  6. PAVILON:  Takler Borbirtok,  
Sebestyén Pince

  7. PAVILON:  Twickel Szőlőbirtok,  
Herr Pince

  8. PAVILON:  Németh János Pincészet, 
Posta Borház

  9. PAVILON:  Tringa Borpince,  
Fritz Borház

10. PAVILON:  Vida Családi Borbirtok, 
Remete Bor

11. PAVILON:  Vesztergombi Pince, 
Dúzsi Tamás Pincéje

12. PAVILON:  Neiner Családi Pince, 
Lajvér Borház

13. PAVILON:  Dániel Pince,  
Schieber Pincészet

14. PAVILON:  Merfelsz Pince,  
Hetényi János Pincészete

15. PAVILON:  Danubiana,  
Szeleshát Szőlőbirtok

16. PAVILON:  Ifj. Márkvárt János,  
Tüske Pince

17. PAVILON:  Eszterbauer Borászat, 
Heimann Családi Birtok

18. PAVILON:  Fekete Borpince,  
Tűzkő Birtok

19. PAVILON:  Ferenczi Szőlőbirtok,  
Brill Pálinkaház

FELHÍVÁS!
A Babits Mihály Kulturális 
Központ Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata 

megbízásából  
2015. szeptember 17-20.  

között Szüreti Napokat rendez. 
Felhívjuk azon üzletek  

tulajdonosainak figyelmét, 
amelyek a Korzó Áruház 

környékén találhatók, hogy 
az áruház mögötti parkoló 
2015. szeptember 16-tól 

(szerda) várhatóan 12 órától 
2015. szeptember 21-ig 

(hétfő) 16 óráig
lezárásra kerül. 

Tisztelettel kérjük az  
áruszállítást ezen 

 információ tudatában szí-
veskedjenek koordinálni. 

Információ kérhető a  
(74) 529-610-es telefonszá-
mon Csabai Zsuzsannától.
Megértésüket köszönjük!

 Halmai-Nagy Róbert
 igazgató

Szekszárdi Szüreti Napok
útlezárás az alábbiak szerint:
•  Szeptember 15-én (kedd) 06 

órától szeptember 21-én (hét-
fő) kb. 20 óráig a Béla téren 
a gépkocsiforgalom szünetel. 
Bíróság és Börtön előtt,  a Me-
gyeháza előtt, az Önkormány-
zat előtti parkolók le lesznek 
zárva. A Bezerédj és a Vörös-
marty utca zsákutca lesz.

•  Szeptember 18-án (péntek) 06 
órától szeptember 21-én (hét-
fő) 05 óráig a Szent István tér 
a Zeneiskolától a Múzeumig 
és a Csokonai utcai elágazóig 
lesz lezárva.

•  Szeptember 18-án (péntek) 16 
órától szeptember 20-án (va-
sárnap) éjfélig az Augusz utca 
a Szakszervezeti székháztól,  
az Arany János utca Gimnázi-
um sarokig lesz lezárva.

•  Szeptember 16-án (szerda) 
12 órától a szeptember 21-én 
(hétfő) 12 óráig a Korzó áru-
ház parkolja lesz lezárva.

•  Szeptember 18-án (péntek) 
18 órától szeptember 20-án 
(vasárnap) éjfélig a Széchenyi 
utca az ÁNTSZ székháztól a 
Skála áruházig.

Amikor az ünnepelt ad ajándékot
25 éves a Tarr Építő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.

Idén ünnepli 25. születés-
napját Magyarország legna-
gyobb ügyfélkörrel rendelke-
ző, teljes egészében magyar 
tulajdonú távközlési szolgál-
tatója, a szekszárdi székhelyű 
Tarr Kft. Az alkalomra az ün-
nepelt ajándékokkal készült: 
internetes sávszélességet 
emelt és nyereményesőt zú-
dít ügyfeleire, akiket – immár 
hagyományosan – a Szek-
szárdi Szüreti Napokon is 
meglepetésekkel vár.

A negyedszázados jubileum 
apropóján a cég első emberé-
vel, Tarr Jánossal beszélgettünk 
a kezdetekről, a jelenről, fej-
lesztésekről, újdonságokról és 
a Szekszárdi Szüreti Napokról.

– A Tarr Kft. idén ünnepli 25 
éves születésnapját, de tudtom-
mal, a családi vállalkozás ennél 
korábban indult?

– Valóban, édesapám, id. 
Tarr János 1979-ben kezdte 
meg a központi antennarend-
szer kiépítését Szekszárdon és 
Dombóváron, akkor még csak 
két magyar és három jugoszláv 
adóval. Az évek során aztán 
többféle vállalkozási formában 
működtünk – amit a rendszer 
éppen megengedett –, míg-
nem 1990 nyarán megalakult a 
Tarr Kft. Jómagam 12 éves ko-
rom óta dolgoztam édesapám 
mellett, így a szakmaválasztás 
sem lehetett kérdéses. Miután 
1992-ben távközlési mérnöki 
diplomát szereztem Győrben, 

mindjárt munkába álltam a 
családi vállalkozásban, melyet 
édesapám 2002-ben bekövet-
kezett halála óta vezetek.

– Az elmúlt évtizedekben je-
lentős fejlődésen ment át a cég: 
családiból jól prosperáló közép-
vállalkozássá nőtte ki magát.

– A cég a 25 évvel ezelőtt 12 
dolgozóval indult, ma közel 
220 alkalmazottunk van. Nyolc 
megye, több mint 270 tele-
pülésén vagyunk jelen magas 
színvonalú távközlési szolgálta-
tásainkkal, ahol 100 ezernél is 
több háztartásban biztosítjuk a 
televíziózást, míg az internetet 
használó ügyfeleink száma elér-
te a 70 ezret. Az 1990 években 
megszokott néhány csatornás 
kábeltévé szolgáltatás helyett 
ma már közel 170 csatornát to-
vábbítunk digitális rendszerein-
ken, a magas felbontású, úgy-
nevezett HD csatornák száma 
elérte a harmincat. Az interne-
tes fejlesztéseket mindig a piaci 
igények elé menve végeztük el, 
rendszereinken most akár 200 
Mbit/s sávszélesség is elérhető. 
A 2007-ben elindult telefon-
szolgáltatás pedig lehetővé teszi, 
hogy több mint 55 ezer háztar-
tás hálózaton belül, ingyenesen 
kommunikáljon egymással. 
A Tarr Kft. a gazdaságilag ne-
hezebb időszakokban is előre 
„menekült”, vagyis a cég nyere-
ségének jelentős részét minden 
évben fejlesztésekre fordítjuk, s 
emellett nem feledkezünk el a 
szolgáltatási területünkön mű-
ködő egyesületek, iskolák, ala-
pítványok támogatásáról sem.

– Milyen fejlesztéseken dolgo-
zik most a társaság?

– Idén nagyobb hálózatfejlesz-
tésbe kezdtünk a Tamási, Sásdi, 
Pécsváradi, Komlói, Kalocsai, 
Mohácsi, Pacsai, Zalaegerszegi 
és Lenti kistérségben, ahol több 
mint 300 km-nyi optikai hálózat 
kiépítésével 72 települést kapcso-
lunk be a rendszerbe. A Tarr Kft. 
idén nyáron előbb Mágocs tele-
pülés kábeltévé hálózatát, majd 

a kalocsai kábeltévé hálózatot és 
az azt üzemeltető KalocsaKom 
Kft.-t is megvásárolta. Mindkét 
településen hálózatfejlesztést és 
a szolgáltatás színvonalának nö-
velését tervezzük. Örömmel tölt 
el, hogy egyre több céges ügyfél, 
intézmény választ bennünket, le-
gyen szó akár az internet szolgál-
tatásról, akár telefon-alközpont 
kiépítéséről. Partnereink között 
tudhatjuk az MVM Zrt-t, de ren-
dőrkapitányságok, földhivatalok, 
önkormányzatok és iskolák is 
vannak ügyfeleink között.

– A rendszeres akciók mellett 
a 25. születésnap alkalmából a 
cég ajándékkal is kedveskedik 
előfizetőinek.

– Az évfordulóra díjmentesen 
megemeltük az internetes sáv-
szélességet, valamint Tarr Nye-
reményeső néven egy játékot is 
szerveztünk. Ennek ideje alatt 
öt alakalommal 50-50 aján-
dékot sorsolunk ki – közöttük 
TV készülékeket, tableteket, 
laptopot és egyéb értékes nye-
reményeket – azon ügyfeleink 
között, akik a www.tarr.hu hon-
lapon regisztrálnak, és válaszol-
nak egy egyszerű kérdésre.

– Ha jól tudom, a következő 
sorsolást a Szekszárdi Szüreti 
Napok idején tartják?

– Évek óta kiemelt támogatói 
vagyunk a fesztiválnak, ahol sa-
ját standdal, programokkal vár-
juk az érdeklődőket. Pénteken a 
Da Vinci csatorna „Kis Zsenik” 
klubjában kísérletezhetnek az 
iskoláskorúak, szombaton az 
Airbrush Tattoo kipróbálásra 
lesz lehetőség. Vasárnap pedig 
– ekkor tartjuk a Nyereményeső 
újabb sorsolását is – Bede Robi 
főz ínycsiklandozó ételeket. A 
távolmaradóknak – az Oktel 
Kft-vel közösen – idén is biz-
tosítjuk a Béla király téri hely-
színen történtek webkamerás 
közvetítését.

– Rendszeresen a Szekszárdi 
Szüreti Napokra időzítik egy-
egy újdonság bemutatását. Idén 
is lesz ilyen?

– Tavaly debütált Tarr Mo-
bil-TV megoldásunk, amely 
mintegy 30 csatorna nézését 
teszi lehetővé mobil eszközö-
kön és PC-n. Idei újdonságként 
ügyfeleink kipróbálhatják, hogy 
okos telefon segítségével mi-
ként lehet használni a vezetékes 
Tarr-telefont, akár külföldön 
is. Ez a megoldás lehetőséget 
nyújt arra, hogy roaming díjak 
nélkül telefonáljunk haza, vagy 
akár hívjuk ingyenes percdíjjal 
a Tarr vezetékes telefonnal ren-
delkező nagymamát.  (x)
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AGÓRA MOZI
Szeptember 13–16. 16:30
VAKÁCIÓ
Színes szinkronizált amerikai 
vígjáték. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel!
Hossz: 117 perc.

Szeptember 13–16. 19:00
HITMAN: A 47-ES ÜGY-
NÖK
Színes szinkronizált amerikai 
akciófilm. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 96 perc.

Szeptember 17–20. 17:00
A (SZ)EX AZ OKA 
MINDENNEK
Színes szinkronizált amerikai 
komédia. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! Hossz: 95 perc.

Szeptember 17–20. 19:00
VÍKEND
Színes mb magyar thriller. 
Korhatár: 16 éven felülieknek!

SZEKSZÁRD-ÚJVÁROSI 
RÓMAI KATOLIKUS

TÁRSASKÖR 
20. JUBILEUMI SZÜRETI 

RENDEZVÉNYE,  
A SZENT ISTVÁN HÁZBA.
Szeptember 18-án, (péntek):
17.00 órakor az újvárosi 
templomban hálaadó szent-
misét mutat be Antal Géza 
pécsváradi apát úr, a társas-
kör egyházi elnöke. Meg-
emlékezés támogatóinkról 
és az év közben elhunyt 
társasköri tagokról. A mise 
után a Szent István házban 
pogácsával és borral vendé-
geljük meg a résztvevőket és 
kedves vendégeinket, közben 
felidézzük az elmúlt húsz 
év szüreti báljait képekben. 

Szeptember 19-én, (szombat):
13.30 órakor a szüreti felvo-
nulás résztvevőiről fénykép- és 
videofelvétel készül a Szent Ist-
ván ház előtt, ugyanekkor ven-
dégeinket kuglóffal kínáljuk. 
14.15 órakor az elmúlt 20 év 
bíró-bírónéival és jegyző-jegy-
zőnéivel elindul a társaskör 
szüreti felvonulása a Béla király 
térre, ahol felvezetői lesznek a 
szüreti felvonuláson résztvevő 
csoportoknak.
15.00 órakor szüreti vadpör-
költ és birkapörkölt készítése 
kezdődik a Szent István ház 
udvarán, melyet vacsorára 
krumplival együtt kínálunk.
15.00 órakor megkezdődik 
a Béla király téren a városi 
szüreti felvonulás, mely után 
a társaskör felvonulói a Szent 
István házba térnek vissza.
19.00 órakor Szüreti Bál. 
Megnyitó: Ács Rezső, Szek-
szárd MJV polgármestere. A 
Gemenc Tánc Sportegyesület 
latin-amerikai táncokat mu-
tat be, majd a társaskör nép-
dalkörének műsorával 19:30 
órakor kezdődik a bál. 20:00 
órakor vacsora, a zenét a Slá-
ger zenekar szolgáltatja. A bál 
ideje alatt büfé áll a kedves 
vendégek rendelkezésére. A 
tombolasorsolás főnyeremé-
nye a szüreti felvonuláson 
bemutatott szőlőharang lesz. 
21:30 órakor tűzijáték.
Érdeklődni és asztalt foglal-
ni Horváthné Editnél lehet

(Batthyány u. 14.,
Tel.: 20/524-6820, 

horvathne.edit@citromail.hu)

Kedves véradó,
leendő véradó!

A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete 
2015. szeptember 17-én 

(csütörtök) 15:00–18:00 óra 
között Szekszárdon a

TESCO Áruház Üzletsorán 
 véradást szervez.

Minden véradónak ajándék-
kal  kedveskedünk.

Beteg embertársaink ne-
vében kérjük, hogy vegyen 
részt a véradáson, és segítse 

elő a gyógyulásukat.
A véradásra kérjük, hozza ma-

gával személyes okmányait.
 ÖNZETLENSÉGÉT ELŐRE 

KÖSZÖNJÜK!

Kedves véradó,
leendő véradó!

A Magyar Vöröskereszt  
Tolna Megyei Szervezete 
2015. szeptember 19-én 

(szombat) 14:00–17:00 óra 
között Szekszárdon a 
Vöröskereszt Székház 

(Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.) 
Véradást szervez a szüreti 
napokhoz kapcsolódóan.
Minden véradónak pohár 

borral kedveskedünk.
Beteg embertársaink ne-

vében kérjük, hogy vegyen 
részt a véradáson, és segítse 

elő a gyógyulásukat.
A véradásra kérjük, hozza ma-

gával személyes okmányait.
ÖNZETLENSÉGÉT ELŐRE 

KÖSZÖNJÜK!

ÁCS REZSŐ polgármester
Szeptember 7-én tartotta. 
A következő időpontot később 
közüljük! Szekszárd, Piac tér 1. 
„F” épület

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27-31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület Szeptember 
8-án tartotta. A következő időpon-
tot később közüljük! Garay J. Álta-
lános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján
17-18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Imformatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25-27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16-17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 
óráig.  Dienes Valéria Általános Is-
kola, (Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 
óráig. Baka István Ált. Isk. (Béri 
B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17-18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda

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

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 
óráig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő  
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17-
18 óráig.
Piac tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Szeptember 6-ai rejtvényünk megfejtése: Mosonyi Mihály, Szép Ilonka

Meghívó
A VAKOK ÉS GYENGÉNLÁTÓK TOLNA MEGYEI EGYESÜLETE

tisztelettel meghívja Önt, családtagjait és ismerőseit a 
2016. évi Szekszárdi Szüreti Napok

társrendezvényeként megrendezésre kerülő Szeretet Lángja
szemléletformáló zenés-verses műsorra, amely révén  

szeretnénk elérni, hogy a jövőben több figyelmet fordítsunk 
egymásra, szükség esetén egészséges embertársaink segítségére 

is számíthassanak a fogyatékkal élő emberek.
Időpont: 2015. szeptember 17. (csütörtök)

14:00–17:00 óráig.
Helyszín: 7100 Szekszárd, Béla király téri színpad.

Megnyitó beszédet mond a „Szeretet Lágja – 2015 rendezvény 
fővédnöke, Potápi Árpád János a Nemzetpolitikáért felelős 

államtitkár. Köszönti a résztvevőket a Tolna Megyei Önkor-
mányzat elnöke, Fehérvári Tamás és Szekszárd Megyei Jogú 

Város polgármestere Ács Rezső. 
Szereplők: Egyesületünk látássérült énekesei, tolnai Sztárai Mi-
hály Gimnázium Diákszínjátszó Köre és Esőmanók Egyesülete, 
Waldorf Iskola diákjai és tanítói, Fogyatékosok Nappali Intéz-
ménye lakói, Hétszínvilág Otthon és a belecskai otthon lakói, 
Szivárvány Iskola, Énekkara Tücsök Zenés Színpad Szólistái. 

Bemutatkozik a Csiga Biga Alapítvány és a Jelnyelvi tolmácsz-
szolgálat vezetője.

A rendezvényre látogatókat színvonalas műsoron kívül se-
gítő kutyák bemutatójával, arcfestéssel, kézműves és játékos 

foglalkozásokkal várjuk az „Ügyes Kezek” asztalainál!
Ismerj meg! Nyújtsunk kezet egymásnak!

Szüreti Nemzetiségi Kórustalálkozó
3. Weinlese-Chortreffen • 2015. szeptember 19.

Fellépők: Szekszárdi Wunderland óvoda „Regenbogen” cso-
portja, Kakasdi Német Kórus, Tolnai Német Nemzetiségi Ba-
ráti Kör Kórusa, Fertőrákosi Német Dal- és Kultúregyesület, 

„Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egyesület. 
Időpont: 2015. szeptember 19. 13:00-14:45
Helyszín: Szekszárd, Vármegyeháza udvara

A „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi Kórus Egye-
sület és barátai szeretettel várnak minden érdeklődőt az ingye-

nes programra. A kórustalálkozó felnőtt csoportjai közösen 
szerepelnek a Szüreti Felvonuláson.

A kórus tevékenységéről a www.mondscheinchor.hu
oldalon tájékozódhat.

FELHÍVÁS
Az Állampolgári Részvétel 

Hete szervezői 
felhívják a civil szervezetek 
és intézmények figyelmét a 
2015. szeptember 21-24.

között a Szent István téren 
megrendezendő eseményre,
melyre várják a szervezetek, 
intézmények jelentkezését, 

akik kitelepülhetnek,
bemutatkozhatnak,

felléphetnek, illetve önálló 
programelemmel is 

készülhetnek.
További információ kérhető: 
Pócs Margit (30/632–32–66;
74/504–119). Jelentkezni le-
het 09.11.-ig Gaálné Hoffer-

csik Dóránál telefonon:  
74/ 511-721,

mentalmuhely@gmail.com 
e-mail címen vagy

személyesen: a Mentálhigié-
nés Műhely irodájában 

(Babits M. Kult. Központ).
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap szeptember 14-től szeptember 18-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(00770)

szeptember 14. szeptember 15. szeptember 16. szeptember 17. szeptember 18.

„A”

Bakonyi betyárleves Májgaluska 
leves Kar� olleves Rizsleves Brokkoli 

krémleves

Kakaós csiga,
gyümölcs

Tejfölös tökfőzelék, 
sertés pörkölt

Húsgombóc,
paradicsommártás,

burgonya

Rántott karaj,
párolt rizs,

görög saláta

Bakonyi 
pulykaragu, 

tészta

„B”

Zellerkrémleves Májgaluska 
leves Kar� olleves Rizsleves Brokkoli 

krémleves

Sült csirkecomb,
párolt 

zöldköret

Zöldfűszeres 
joghurtos hal, 
burgonyapüre

Csirkés-gombás, 
csőbensült 

penne
Harcsapörkölt, 

tészta
Sajtos csirkemell, 

rizi-bizi, 
savanyúság

„C”

Zellerkrémleves Májgaluska 
leves Kar� olleves Rizsleves Sárgaborsó 

gulyás

Rántott szelet,
rizi-bizi,

savanyúság

Zöldbabfőzelék,
vagdalt,

gyümölcs

Csikós tokány, 
tészta,

gyümölcs
Kolozsvári rakott 

káposzta
Tiroli töltött 

metélt,
gyümölcs

M6-os autópályán a 134-es km kőnél
lévő MOL benzinkútra

(Fácánkert magasságában)
töltő állomás kezelőt és shop eladót keresünk.

Feltétel saját gépjármű.
Érdeklődni a 06–20/9654–788 telefonszámon.

Önéletrajzokat várjuk a
soliverszekszard@freemail.hu e-mail címre.

(00779)

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
szeptember 28-tól, hétfőnként
a Szekszárdi SZC (volt 505-ös)

„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu (00771)

Téli felkészülésre akkumulátor és
ablaktörlő AKCIÓ!

Ingyenes fagyálló mérés!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00776)

7100 Szekszárd, Tartsay u. 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836

www.szpluszcstudio.hu

(0
07
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Most keresse a kereskedésünkben!

ÁLLÁS HIRDETÉS
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet 

Szekszárd, Kossuth L. u 13-15. sz. alatti fiókjába

Lakossági és Vállalkozói Számlavezető
munkakör betöltésére 1 fő részére állást hirdet.

Szakmai követelmény:
■ Legalább középfokú szakirányú végzettség
■ Felhasználó szintű számítógépes ismeret

Előnyt jelent:
■ Értékpapír ügyintézői szakvizsga
■ Valutapénztáros és deviza ügyintézői képesítés
■ Legalább alapfokú nyelvvizsga megléte

Ajánlatunk:
■ kihívást  jelentő feladatok
■ színvonalas és kulturált munkahelyi körülmények
■ bérezés megegyezés szerint

Jelentkezni írásban, szakmai önéletrajzzal lehet a 
Dunaföldvár és Vidéke Takarékszövetkezet

7020 Dunaföldvár, Fehérvári u. 4. sz. alatti központjában, 
vagy a postmaster@dunafoldtksz.t-online.hu e-mail 

címen.
Bővebb információt a 74/529-209-es telefonon adunk.

Jelentkezési határidő: 2015. szeptember 30.

(00780)
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
György, Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@ tolnataj.net • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. 

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

ÓRIÁSI ÁGYNEMŰ ÉS 
PAPLAN VÁSÁR

Szekszárdon a
DOMINÓ Üzletházban
(Mátyás Király u. 4/c,
EURONICS mellett)

SZEPTEMBER 16-án,
szerdán 8.00-14.00 óráig

(00769)

• Ágyneműk (pamut, krepp, szatén, 
frotír, fl anel, damaszt)

• Lepedők (pamut, frottír, fl anel)
• Párnák és párnahuzatok, 

ülőpárnák, abroszok
• Plédek, ágytakarók, anginok, 

• Törölközők, kötények
• Műszállal és gyapjúval töltött téli, 

nyári paplanok!
• Kétszemélyes paplan, 

pléd is kapható!

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

•  Tunézia 3*+ hotel, all inclusive ell. 
repülővel 1 hét csak most

72.900,- Ft/főtől + ill. 

•  Zakynthos 3* hotel, önellátással, 
repülővel 1 hét csak most

59.900 Ft,-/főtől + ill.

•  Horvátország 4* hotel, félpanzióval, 
egyéni utazással 1 hét csak most

79.900,- Ft/fő

•  Paralia apartmanban önellátással, 
egyéni utazással 1 hét 2 fős studióban

16.900,-Ft/fő

•  Törökország  5* hotelben ULTRA ALL INCLUSIVE 
ellátással, repülővel most csak

119.900,-Ft/főtől+ ill

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási kedvezményekről 
érdeklődjön irodánkban vagy keresse  oldalunkon, honlapunkon!
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Fantasztikus tengeri hajóutak és folyami hajóutak a 
Dunán teljes ellátással meg� zethető áron!

Akciós TUI és GULET ajánlataink bécsi indulással. 

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14. 

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(00763)

ELEKTRONIKAI
HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103
(00760)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás. (00764)

A Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége és 
a Tolna Megyei Vöröskereszt 

Nyugdíjas Alapszervezete
értesíti tagjait, hogy

 2015. szeptember 14-én, 
hétfőn reggel 6 órától
akciós kedvező áron
füstöltárú árusítást

tartunk a készlet erejéig.
Ezzel együtt még 

száraztészta, étolaj, 
ételízesítő, őrölt paprika 

árusítás is lesz a 
Hunyadi u. 4. sz. alatt.

Szeretettel várunk minden 
nyugdíjas tagunkat.

Az árusítás alatt kérjük 
tagjainkat, aki eddig nem 

rendezte éves tagdíj 
befi zetését, rendezze.

A vásárlás ideje alatt kérjük 
a tagsági igazolványt

felmutatni.
(00783)

Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd a „Közalkalmazottak
jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot 

hirdet Babits Mihály Kulturális Központ  
Szekszárd információs referens/közönségszervező

munkakör betöltésére.
Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony, teljes munkaidő.

Pályázati feltételek: Főiskola, kommunikáció és/vagy média ismeretek.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent: hasonló területen szerzett lega-

lább1-3 év szakmai tapasztalat.
Elvárt kompetenciák: Kiváló szintű kommunikációs készség, kiváló 

szintű konfliktuskezelés, problémamegoldás.
A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: motivációs levél 

szakmai önéletrajz végzettséget igazoló okiratok másolata.
A munkakör legkorábban 2015. október 1. napjától tölthető be.  
A pályázat benyújtásának határideje: 2015. szeptember 22.

A pályázatok benyújtásának módja: postai úton, a pályázatnak a 
Babits Mihály Kulturális Központ Szekszárd címére történő megküldésé-
vel (7100 Szekszárd, Szent István tér 10.). Kérjük a borítékon feltüntetni 

azazonosító számot: 901/2015 , valamint a munkakör megnevezését: infor-
mációs referens/közönségszervező.

 Elektronikus úton Farkas Zsuzsanna részére a 
allaspalyazat@szekszardagora.hu e-mail címen keresztül.  

Közalkalmazotti kinevezést csak büntetlen előéletű pályázó kaphat, 
ezért a büntetlen előéletet igazoló hatósági erkölcsi bizonyítványt a 

közalkalmazotti kinevezést megelőzően köteles a pályázó bemutatni.
A pályázat elbírálásának határideje: 2015. szeptember 25.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt
a www.szekszardagora.hu honlapon szerezhet.

(Ö00091)

Sima szekszárdi sikerrel indult
A Szekszárd AC együttese 
két alapembere nélkül is 
könnyen győzött az osztrák 
Linz ellen a női asztalitenisz 
Klubcsapatok Szuperligájá-
nak keddi nyitó fordulójában.

A hazaiak Lovas Petra és Li Fen 
nélkül álltak fel, a linzieknek azon-
ban így sem volt esélyük. A páros 
után ugyan 1:0-ra még ők vezettek, 
ám egyéniben csak kínai légiósuk, 
Gui Lin tudott nyerni. A szekszár-
diak új kínai játékosával, Jü Janggal 
azonban ő sem bírt, s miután Tóth 
Edina is kiemelkedőt nyújtott, így 
a kilencedik mérkőzésen a hazai-
aknál lehetőséget kaphatott Imre 
Leila is. A fiatal játékos meghálálta 

a bizalmat, és szép győzelmet ara-
tott osztrák utánpótlás-válogatott 
ellenfelével szemben, beállítva a 
6:3-as végeredményt.

KSZL, 1. forduló. Szekszárd 
AC–LZ-Linz Froschberg 6:3. 
Páros: Jü Jang, Madarász Dóra–
Karoline Mischek, Gui Lin 1:3. 
Egyéni: Tóth Edina–Mischek 
3:0, Jü Jang–Kristina Stefcová 
3:0, Madarász–Gui Lin 2:3, Jü 
Jang–Mischek 3:0, Tóth E.–Giu 
Lin 2:3, Madarász–Stefcová 3:0, 
Jü Jang–Gui Lin 3:0, Imre Leila–
Mischek 3:1. 

A szekszárdiak a következő 
mérkőzésükön a cseh váloga-
tottra épülő Hodonínhoz láto-
gatnak október 20-án.   - fl -

Barta vb-ezüstje
Mint arról múlt heti számunk-
ban már hírt adtunk, kitűnően 
szerepeltek íjászaink a gödöllői 
IFAA 3D világbajnokságon. 

A Tolnai Tájak ÍE már közölt 
eredményei mellett még egy 
szekszárdi színekben versenyző 
sportoló sikeréről számolhatunk 
be: az Alisca Nyilai Íjász Egyesü-
letet képviselő, még serdülőkorú 
– kiskunhalasi illetőségű – Bar-
ta Nikolett az ifik között indult 
a viadalon. A többszörös régiós, 
országos és diákolimpiai bajnok 
ráadásul néhány hónapja ka-
tegóriát váltott, így rövid ideje 
maradt felkészülni a nemzetközi 
mezőnyben való megmérettetés-
re. Az irányzék nélküli vadász-

reflex kategóriában négy ország 
12 íjásza kvalifikált a döntőbe, és 
Barta a négynapos viadal végén 
a dobogó második fokára állha-
tott fel, s ezzel az Alisca Nyilai 
történetének első világbajnoki 
érmét szerezte.  -fl-

Jó szerkezetű KSC-csapat épül
Három új játékossal készül az 
Atomerőmű-KSC Szekszárd női 
kosárlabda NB I-ben az októbe-
ri rajtra. Valamennyien a palánk 
alatti játékban lehetnek nagy 
segítségére Magyar Gergely 
vezetőedző csapatának.

A felkészülést július 18-án kez-
dő atomosok keretében több 
változás is volt. Az elmúlt sze-
zont a nyolcadik helyen záró 
szekszárdiaktól Kovalcsik és 
Lénárt távozott, míg Sztjepa-
novicsot és Boskovicsot nem 
marasztalta a klub. Az első-
sorban a mezőnyemberek által 
húzott kék-fehéreknél az elő-
relépéshez a magas emberek 
„frontján” kellett megerősíteni 
a jórészt együtt tartott keretet, 
melyhez új játékosként első-
ként Őri Györgyi érkezett. A 

PINKK-Pécsi 424 együttesétől 
igazolt, korábban Győrben és 
Cegléden is megfordult játé-
kos a 3-as és 4-es pozícióban 
is bevethető. A 24 éves játékos 
a tavalyi idényben 23 bajnokin 
játszott, és átlagban 6,2 pontot, 
4,4 lepattanót számlált.

A KSC szakmai stábja igye-
kezett jó mutatókkal bíró lé-
giósokkal is megerősíteni a 
csapatot. Ennek megfelelően 
szerződtették a 26 éves, 191 
centiméter magas amerikai 
Jade Barbert, akitől a klasszi-
kus center poszt megerősödését 
remélik. A balkezes játékos az 
elmúlt szezonban Portugáliá-
ban játszott, ahol a CD Torres 
Novas játékosaként a luzitán 
bajnokság legeredményesebb 
lepattanózója (15,0) és dobásb-
lokkolója (1,8) volt, de emellett 

21 mérkőzésen 16,6 dobott 
pontot és 25,3 IBM-pontot 
átlagolt. A jövő hétre várható 
ukrán Katyerina Rimarenko 
legutóbb a lengyel élvonalban 
szereplő Rybnik együttesében 
meccsenként 14,4 pontot és 7,1 
lepattanót átlagolt. Az ukrán 
válogatott tagjaként részt vett 
a nyári magyar-román közös 
rendezésű Európa-bajnoksá-
gon is. A 25 éves, 187 cm ma-
gas játékos a 3-as, 4-es poszton 
egyaránt bevethető. Az első 
csapat keretéhez a fiatalok kö-
zül Némedi Flóra és Süle Gab-
riella csatlakozott.

Az atomosok – az U16-os 
Európa-bajnokságon a váloga-
tottat irányító Magyar Gergely 
távollétében – Szabó Noémi 
szakmai igazgató, Juhász Gábor 
másodedző és Jánossy Csaba 
erőnléti edző felügyelete mellett 

kezdték meg a tréningeket. A 
munkába két hete bekapcsoló-
dott vezetőedző a légiósok kései 
érkezése ellenére is bizakodó.

– Úgy gondolom, jó szer-
kezetű gárdával dolgozhatom 
együtt, amelynek a magja rá-
adásul együtt is maradt, így jó 
előjelekkel várhatjuk a szezont 
– kezdte Magyar Gergely. – Ha 
légiósaink beváltják a hozzájuk 
fűzött reményeinket, és a sé-
rülések, betegségek elkerülnek 
bennünket, akkor előre léphe-
tünk. Azt gondolom, az 5-6. 
hely jó eredmény lenne.

Az alakuló KSC Szekszárd 
először a szeptember 18. és 20. 
között sorra kerülő Sió Kupán 
mutathatja meg, hol tart a felké-
szülésben. A bajnokságot októ-
ber 3-án idegenben, a címvédő 
Sopron otthonában kezdik Ma-
gyar Gergely tanítványai. Fekete
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A XLVI. Sió Kupa programja
Szeptember 18. (péntek):
16:30  PEAC-Pécs - ASC Sep-

si-SIC (romániai)
18:00 Ünnepélyes megnyitó
19:00  Atomerőmű-KSC 

Szekszárd – Celik Ze-
nica (bosnyák)

Szeptember 19. (szombat):
10:00  Sepsi-SIC – BEAC  

Újbuda

12:00  Celik - Vasas Akadémia
16:00 BEAC - PEAC
18:00 Vasas – KSC Szekszárd

Szeptember 20. (vasárnap):
10:00 az 5. helyért
12:00 a 3. helyért
14:00 Döntő
16:00  Ünnepélyes  

eredményhirdetés



2015. szeptember 13.16

GYORS ÉS FRISS 
ZÖLDSÉG-

GYÜMÖLCS
KERESKEDÉS

•  vitamingazdag zöldség-
gyümölcs választék,

• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,

közületek és lakosság részére.

Akciós ajánlatunk:
szeptember 14-től – 

szeptember 19-ig
• zsákos burgony 15 kg-os

90 Ft/kg
• zsákos vöröshagyma 15 kg-os

110 Ft/kg

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 74.
Előrendelés: 06-74/412-225,

mobil: 06-30/300-8648,
e-mail: gyorsesfriss@gmail.com

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 7.30–16.30,

Szombat: 6–11 óráig

NÉZZEN BE HOZZÁNK!(00772)

Nyitva tartás:
HÉTFŐ-PÉNTEK 08.00-17.00

SZOMBAT 08.00-12.00, VASÁRNAP 09.00-13.00

Már vasárnap is nyitva!
Szekszárd, Tartsay u. 19. (a munkaruházati bolt mellett) • Telefon: 74/670-735 

• E-mail: gabibarkacs@tolna.net • www.mcbarkacsbolt.hu
Minőségi Lambéria már 1.390 Ft/m2 áron kapható!

Kínálatunkból: Minőségi faáruk gyalult szegély és profi l lécek fenyő,- hárs,- és keményfából 
kerítéselemek, lépcsőlapok, szeg csavar, kötőelem, kézi- és kerti szerszámok, barkácsgépek

FAIPARI FESTÉKEK • BÚTORLAP SZABÁSZAT • Balsafa termékek széles választékban!
Szeretettel várjuk régi és új vásárlóinkat! (00775)

Keményfa brikett

akció!

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

(00758)

Értesítjük
kedves vásárlóinkat, hogy üzletünk

visszaköltözik a
Széchenyi üzletház alagsorába.

Továbbra is sok szeretettel várjuk
régi és új vásárlóinkat!

Nyitás: 2015. Szeptember 15.

HORVÁTH SPORT

(00778)

ibvier bt.

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (00767)


