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A TARTALOMBÓL

Tankönyvek
Már egymilliónál is több diák 
sajátíthatja el a tudást ingyenes 
tankönyvekből. A kötetek az el-
múlt napokban a szekszárdi ok-
tatási intézményekbe is megér-
keztek, s a tanulók legkésőbb az 
évnyitón át is vehetik őket.
 → 3. oldal

Borkiválóság
A Szekszárdi borvidéken ter-
melő huszonegy pincészet har-
mincnégy vörös, hét rozé, négy 
fehér és egy siller borát válasz-
tották be az idén az ország leg-
jelentősebb és legnagyobb tétel 
számú borversenyén a Borkivá-
lóságok közé. → 5. oldal

Szezonkezdet
Augusztus 14-én elkezdte a kö-
zös felkészülést a 2017/2018-as 
szezonra az Atomerőmű KSC 
Szekszárd női kosárlabda csapa-
ta, amely – a klub fennállása so-
rán először – nemzetközi kupa-
porondon is megméreti magát. 
 → 13. oldal 

Átlag felett

VÁROSI ÜNNEP
2016. AUGUSZTUS 20.

→ 2. oldal

→ 7. oldal
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SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 20.
(vasárnap)

Augusztus 21.
(hétfő)

Augusztus 22.
(kedd)

Augusztus 23.
(szerda)

Augusztus 24.
(csütörtök)

Augusztus 25.
(péntek)

Augusztus 26.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 20. (vasárnap) – Az államalapítás ünnepe! István, Vajk
István: görög-német-magyar eredetű; jelentése: virágkoszorú. 
Vajk: török-magyar eredetű; jelentése: gazdag.

Augusztus 21. (hétfő) – Sámuel, Hajna
Sámuel: héber eredetű; jelentése: Isten meghallgatott.
Hajna: magyar eredetű, Vörösmarty Mihály alkotta meg a hajnal szóból a Zalán 
futása című művében.

Augusztus 22. (kedd) – Menyhért, Mirjam
Menyhért: héber eredetű; jelentése: királyi fény. 
Mirjam: héber eredetű, jelentése: 1.) a) mirha, az ókor egyik legdrágább illatszere, 
2.) keserű(ség).

Augusztus 23. (szerda) – Bence, Szidónia
Bence: latin eredetű; jelentése: győztes. 
Szidónia: föníciai eredetű; jelentése: Szidón városából való nő.

Augusztus 24. (csütörtök) – Bertalan, Jonatán
Bertalan: arámeus-görög-latin eredetű; jelentése: Ptolemaiosz fia. 
Jonatán: héber eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

Augusztus 25. (péntek) – Lajos, Patrícia
Lajos: germán-francia eredetű; jelentése: hírnév + háború.
Patrícia:  latin eredetű; jelentése: rómainak született nemes.

Augusztus 26. (szombat) – Izsó, Tália
Izsó: Az Izsó férfinév az Ézsau név régi magyar formája. Az Ézsau héber név, jelen-
tése nyers, szőrös.
Tália: görög eredetű; jelentése: a színjátszás istennőjének nevéből. Forrás: idokep.hu/szekszard

kb. 8 mm eső | hidegfront esővel és 
viharos széllel 
max. 20o , min. 17o

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap 
max. 24o , min. 15o

közepesen felhős  
max. 25o , min. 14o

zápor 
max. 27o, min. 15o

zápor 
max. 29o , min. 17o

közepesen felhős
max. 30o , min. 16o

közepesen felhős
max. 29o , min. 17o

Szekszárdra is megérkeztek már az ingyenes tankönyvek
Már egymilliónál is több diák 
sajátíthatja el a tudást ingye-
nes tankönyvből, amelyek 
július végéig elkészültek, s a 
Könyvtárellátó Nonprofit Kft. 
(Kello) folyamatosan szállítja 
ki azokat az intézményekbe.

A Kello-nak 13 millió 50 ezer 
tankönyvet kell eljuttatnia az 
igénylőkhöz. Ebből csaknem 
12 millió példány a tanulókhoz 
kerül majd, 825 ezer az iskolai 
könyvtárak kötetállományát 
gyarapítja, míg 307 ezer köny-
vet térítésmentesen kapnak a 
pedagógusok – derült ki az MTI 
összeállításából.

A tankönyvek a szekszárdi 
oktatási intézményekbe is meg-
érkeztek. A Dienes iskolában 
már augusztus 8-án szortíroz-
ták azokat, de másnap a PTE 
Illyés Gyula Gyakorlóiskolába, 
augusztus 14-én a Garayba, 15-
én pedig a Baka iskolába is meg-
érkeztek a kiadványok. A köny-
veket a diákok 1–9. évfolyamig 
– vagyis még a középiskolák 
első évfolyamában is – térítés-
mentesen kapják kézhez.

Lapunk a város általános is-
koláinak vezetőinél érdeklő-
dött, hogy a tankönyvellátással 
kapcsolatban kialakult „közéleti 
aggodalmakra” 2017-ben is rá 
tudnak-e cáfolni. Az elsők között 
a Garay Általános Iskola és AMI 
igazgatóhelyettese reagált kér-
désünkre. Ballabásné Deli Zsu-
zsanna kiemelte: intézményük-
ben – ahogy az egész országban 
– valamennyi tanuló térítésmen-
tesen jut tankönyveihez, ame-
lyek kiosztása augusztus végén, 
két napon át – az iskola facebook 
oldalán is megadott napokon és 
időpontban – történik. A kiad-
ványok átvételében és kiosz-
tásában kollégáik nyújtanak 
segítő kezet – ecsetelte az igaz-
gatóhelyettes. A Garay iskolában 
a kötetcsaládok tekintetében a 
közoktatási tankönyvjegyzéken 
található összes tankönyvből 
választhatnak a pedagógusok. 
Mint mondta, iskolájukban 
igyekeznek kollégáik a gyerekek 
számára legmegfelelőbb tan-

könyveket használni, amelyeket 
évfolyamonként két-három ki-
adó gondoz, beleértve az idegen 
nyelvi tankönyveket is. Intézmé-
nyükben ősszel két első osztály 
indul, 22 és 23 fős létszámmal: 
ezekben német és angol nyel-
ven tanítják a kicsiket választott 
idegen, valamint nemzetiségi 
nyelvként – tudtuk meg Balla-
básné Deli Zsuzsannától.

A PTE Illyés Gyula Gyakor-
lóiskola és Alapfokú Művésze-
ti Iskolában a Meló-Diák-tól 
érkező tanulók segédkeznek a 
könyvek rakodásában, melye-
ket – szokás szerint – az első 
tanítási napon, tehát szeptem-
ber elsején vehetnek át a diá-
kok – mondta el a részleteket 
Bucsányiné Gréczy Gabriella 
igazgató. Az intézményveze-
tő kiemelte: pedagógusaik az 
Oktatási Hivatal honlapján 
megjelent hivatalos tankönyv-
jegyzékben található kötetekből 

válogathatnak, ahol évfolyamra 
lebontva találhatóak meg a ren-
delhető kiadványok. A Gyakor-
lóban három, 21–24 fős első 
osztállyal indítják a tanévet, 
melyek úszó-idegen nyelv, mű-
vészeti-idegen nyelv, valamint 
angol-informatika „szakirányú” 
osztályok lesznek.

– Az első két évfolyamon 
minden könyv saját tulajdo-
núvá válik. Ezeket csak abban 
az esetben kell visszaadni, ha a 
tanuló év közben más fenntartó 
iskolájában folytatja tanulmá-
nyait – erről már Simon And-
rea beszélt. A Dienes Valéria 
Általános Iskola intézményve-
zetője hozzátette: 3–8. osztá-
lyig valamennyi munkafüzet és 
munkatankönyv a diáké lesz, a 
tankönyvek ellenben az iskola 
tulajdonában maradnak. Eze-
ket a köteteket a könyvtárban 
leltározzák, onnan kölcsönzik 
ki a tanulók – a Dienes iskola 

esetében – egy tanévre. Peda-
gógusaik három tankönyvki-
adó (Apáczai, Nemzedékek 
Tudása, OFI) termékeiből vá-
logathatnak - az iskolában 545 
tanulónak rendeltek könyvet. 
Idén három osztályban 62 első 
diák kezdi meg tanulmányait 
angol-informatika, német nem-
zetiségi kétnyelvű, illetve német 
nemzetiségi nyelvoktató tanterv 
szerinti tanuló osztályokban. A 
tankönyvek szortírozásához – 
osztályonkénti, tankönyvtípu-
sok szerinti leosztásában – a 
Kello biztosít számukra három 
diákot, de a tantestület is segít 
a tankönyvfelelősnek a mun-
kában. A köteteket alsóban a 
tanévnyitót követően a tanter-
mekben, felsőben az első taní-
tási napon veszik át a tanulók 
– tudtuk meg Simon Andreától.

– A tankönyvjegyzék Nem-
zeti Alaptantervnek megfelelő 
tankönyveiből választhatunk: 
ez két-három kiadót és az ideg-
ennyelvi tankönyvkiadókat je-
lent – jelezte lapunknak Parrag 
Katalin. A Baka István Általá-
nos Iskola igazgatója elmondta, 
intézményükben idén ősszel 
három osztályban, 72 első osz-
tályos kezdi meg tanulmányait. 
A Bakában is az alsósok a tan-
évnyitó ünnepély után kapják 
kézhez a kötetcsomagjukat, a 
felsős tanulók számára augusz-
tus 29-én délelőtt és 30-án dél-
után osztják a tankönyveket az 
osztályfőnökök közreműködé-
sével – tudtuk meg. 

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

Barangolás 
a levéltárban

A Magyar Nemzeti Levéltár 
Tolna Megyei Levéltára szere-
tettel vár minden kedves érdek-
lődőt augusztus 26-án (szomba-
ton) 17:00 és 22:00 óra között a 
Vármegyeházán (Béla király tér 
1.), a „Barangolás a Megyei Le-
véltárban” című programjára.
A rendezvény keretében há-
rom neves szekszárdi, illetve 
Szekszárdhoz kapcsolódó sze-
mélyről hallhatnak előadást az 
érdeklődők.
Program:
•  17:00 – 17:40 I. Béla, a szekszár-

di apátság alapítója. Előadó: dr. 
Várady Zoltán levéltár-igazgató. 

•  18:30 – 19:10 Ujfalusy Imre 
– Egy babitsi regényalak ha-
gyatéka. Előadó: Rózsa Éva 
főlevéltáros.

•  20:00 – 20:45 Dr. Hadnagy 
Albert, a Tolna Megyei Levél-
tár leghosszabb ideig hivatal-
ban lévő igazgatója. Előadó: 
Aradi Gábor.
Az előadások közötti szüne-

tekben levéltári sétákra invitál-
juk a vendégeket, illetve játékos 
vetélkedő keretében mutatjuk 
be Szekszárd nevezetességeit 
kicsik és nagyok számára Hec-
ker Henrietta segéd-levéltáros 
vezetésével.

Jelentős terhet vesz le a kor-

mány a családok válláról az-

zal, hogy ingyenesen biztosítja 

a tankönyveket. A szülők pénz-

tárcáját e nélkül is megter-

heli az iskolakezdés: egy 

felmérés szerint gyerme-

kenként akár 30–40 ezer 

forintot is elkölthetünk a 

tanévnyitó előtt. A tanszerek 

– a füzetek, tolltartók, isko-

latáskák kedves mesefigurák, 

filmsztárok, sportolók képe-

ivel „csalogatják” a vásárló-

kat – mellett a mindennapos 

testnevelés órákon használt 

sportruházatra is költeni kell. 

A készletek sokszínűek: min-

denki választhat kedvére, az 

igényeknek csak a pénz-

tárca szab határt.
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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Közel félszáz Borkiválóság Szekszárdról
Huszonegy a Szekszárdi bor-
vidéken termelő pincészet 
borát választották be az idén 
az ország legjelentősebb és 
legnagyobb tétel számú bor-
versenyén a Borkiválóságok 
közé.

A 2017-es Nemzeti Borkiváló-
ság Programban a szekszárdi 
borászatok közül a Twickel Sző-
lőbirtok érte el a legkimagas-
lóbb sikert. A pincészet 2012-es 
évjáratú Gróf Zichy Szekszárdi 
Kékfrankos bora ugyanis beke-
rült a versenyben megválasztott 
tizenöt TOP Borkiválóság közé. 
A szekszárdiak által nevezett 
minták közül további negyven-
ötöt választottak meg Borki-
válóságnak. Az elismert borok 
közül harmincnégy volt vörös, 
hét rozé, négy fehér és egy siller 
– olvasható a kormany.hu olda-
lon közzétett eredménylistából.

A szekszárdi borászatok kö-
zül az idén a legtöbb elismerést 
a Lajvér Borház kapta, melynek 
négy bora lett Borkiválóság. 
Szintén szépen szerepelt Bősz 
Adrián, Dúzsi Tamás és Csa-
ládja Pincészete, az Eszterbauer 
Borászat, a Hetényi Pincészet, 
Németh János Pincészete, a 
Takler Borbirtok, a Twickel Sző-

lőbirtok és a Vesztergombi Pin-
ce, melyek három-három borát 
választották be legkiválóbbak 
közé. Érdekesség, hogy szintén 
Borkiválóság lett a Bodri Pin-
cészet, az Eszterbauer Borászat, 
a Mészáros Pince és a Takler 
Borbirtok által közösen készí-
tett 2013-as Etalon Cuvée.

Fazekas Sándor földműve-
lésügyi miniszter augusztus 
2-án adta át a TOP Borkivá-
lóságokért és Borkiválóságo-
kért járó több száz oklevelet 
Budapesten, a Vajdahunyad 
várában. A miniszter az át-
adón arról szólt, hogy a bor a 

magyar kultúra szerves része, 
a magyar nemzeti identitás 
évszázados hordozója. Ezért a 
Földművelésügyi Minisztéri-
um (FM) számára a borászat 
stratégiai terület, a magyar 
borkészítőket megmozgató 
Országkóstoló pedig különö-
sen fontos. A rendezvény arra 
is hivatott, hogy ne csak a bel-, 
hanem a külföldi piacokon is 
bemutassa a magas minőségű 
magyar borok jellegzetessé-
geit – hangsúlyozta az agrár-
miniszter az MTI-nek. A bor-
kiválóságokat egy megújult 
kiadványban is meg szeretnék 

ismertetni a szélesebb nyilvá-
nossággal – tette hozzá.

Az Országkóstolóra ebben az 
évben összesen 1162 tételt küld-
tek el a bortermelők. A bekül-
dött minták közül 309 fehérbor, 
174 vörösbor és 62 rozé lett bor-
kiválóság, 15 mintát pedig TOP 
Borkiválóságnak választottak 
meg.  S. V.
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Jégkár miatt kisebb szőlőtermést várnak a borvidéken
Több száz hektáron esett jég-
kár miatt a tavalyinál kisebb 
szőlőtermést várnak a Szek-
szárdi borvidéken, a nem ká-
rosodott területeken ugyan-
akkor jó minőségű szőlőt 
szüretelhetnek a termelők.

Heimann Zoltán, a borvidék el-
nöke arról számolt be, hogy ott, 
ahol nem érte kár a szőlőket, jó 
termés ígérkezik, és kiemelkedő 
évjáratban bíznak.

A szüret „hivatalosan” au-
gusztus 7-én a korai fajták, 
cserszegi fűszeres, Irsai Olivér 
szedésével kezdődött, majd az 
oportóval folyatódik. Augusz-
tusban a kékszőlők szürete is 

elkezdődik, szeptemberben a 
legnagyobb területen termő 
kékfrankos egy részét szedik, 
majd októberben a cabernet 
fajták és a merlot szürete kö-
vetkezik.

A 2170 hektáros borvidéken 
Bátaszék és Báta térségében júli-
us végén pusztított jégeső mint-
egy 550 hektáron károsította a 
szőlőültetvényeket – mondta 
Nagy István. A bátaszéki hegy-
község elnöke szerint a jégeső 
jó termőképességű, 8-10 éves 
ültetvényeket ért, van ahol nem 
is érdemes szüretelni. Az érin-
tett területeken 80 mázsás át-
lagtermésre számítottak, a kár 
nagyságát eddig több százmillió 

forintra becsülik. A termelők a 
kárenyhítési alapból a termés-
kiesés értékének 30 százalékára 

számítanak – mondta a hegy-
községi elnök.

A Hegyközségek Nemze-
ti Tanácsának adatai szerint a 
Szekszárdi borvidéken közel 
60 szőlőfajtát termesztenek, a 
legnagyobb területet, 602 hek-
tárt a kékfrankos foglalja el, 
470 hektár a cabernet fajták, 
362 hektár a merlot ültetvények 
nagysága, a fehér fajták közül az 
olaszrizling a legjelentősebb, 95 
hektáron.
A borvidéken 2016-ban 2174 
hektáron 133 ezer mázsa szőlőt 
szüreteltek, az újbor mennyi-
sége 92 151 hektoliter volt. Az 
átmenő borkészlet mennyisége 
85 656 hektoliter.  (MTI)
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Nyugdíjas pedagógus hölgy 
Szekszárdon élő idős személyről, 

házaspárról élethosszig tartó 
felelőséggel gondoskodna.

Részletekért keressen 
bizalommal!

Telefon:
+36–70/25-66-667(0

25
47

)

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

(02534)

Németh János (középen) 2016-os Sillere, valamint 2013-as Ca-
bernet Franc és Cabernet Sauvignon bora is Borkiválóság lett

Borkiválóság címet elnyert 
szekszárdi borászatok:
Bodri Pincészet és Szőlőbirtok 
(1), Bősz Adrián (3), Dúzsi 
Tamás és Családja Pincészete 
(3), Eszterbauer Borászat (3), 
Feiszt Pince (2), Fritz Borház 
(1), Halmosi Pincészet (1), 
Hetényi Pincészet (3), Lajvér 
Borház (4), Merfelsz Pince 
(1), Mészáros Pál Borház és 
Pince (2), Németh János Pin-
cészet (3), Pastor Pince (2), 
Pósta Borház (2), Schieber 
Pincészet (1), Sebestyén Pince 
(2), Szeleshát Szőlőbirtok (1), 
Takler Borbirtok (3), Twickel 
Szőlőbirtok (3), Vesztergombi 
Pince (3), Vida Családi Bor-
birtok (2).
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Perczel Dezső rendeletére lengenek a lobogók
Egyik legősibb hazai ünne-
pünk augusztus huszadika, 
Szent István napja. Az ünnep 
a keresztény államalapítást, 
egyúttal a magyar állam ezer-
éves folytonosságát jelöli.

Eredetileg I. (Szent) István ki-
rály augusztus 15-ét, vagyis 
Nagyboldogasszony napját tette 
meg országos ünnepként, mivel 
ekkor hívatta össze Fehérvárra 
a királyi tanácsot, s ült törvény-
napot. Augusztus 15. még egy 
érdekességet rejt: élete végén a 
király ezen a napon ajánlotta fel 
Szűz Máriának országát.

Az ünnepnapot Szent László 
király módosíttatta augusztus 
20-ra, mivel 1083-ban, VII. 
Gergely pápa támogatásával 
oltárra emeltette István király, 
annak fia Imre, illetve Gellért 
püspök maradványait a fehér-
vári Bazilikában. Ez az aktus 
egyúttal szentté avatásnak is 
számított.

A legenda szerint 1083-ban 
István ereklyéjét épen találták 
koporsójában. Tiszteletét már 
az 1222-es Aranybulla által is 
törvénybe iktatták. A források 
szerint az István-ereklye a tatár-
járás, vagy az oszmán hódítás 
alatt tűnhetett el. Később – 1590 
táján – a Raguzai (ma Dubrov-

nik) dominikátus kolostorban 
lelték fel – utóbbi helyszínre 
valószínűleg a tatár betörés elől 
való menekülő IV. Béla vitette. 
A Szent Jobb ezüst ereklyetartó-
ját egyébként 1862-ben készítet-
ték, és ma Budapesten, a Szent 
István bazilikában őrzik.

Nagy Lajos uralkodása óta 
(1342–82) e nap egyházi ün-
nepként ment át a köztudatba. 
Annak ellenére, hogy külön-
böző német városokban, de a 
belgiumi Namur-ban, vagy a 
dél-itáliai Monte Cassino-ban is 
elterjedt szent királyunk kultu-
sza, az egyház csupán 1686-ban, 
IX. Ince pápa jóváhagyásával 
nyilvánította őt szentté. IX. Ince 
arról is rendelkezet, hogy Buda 
vára töröktől történt visszafog-
lalása évfordulóján a katolikus 
világ évente emlékezzen meg 
Szent István ünnepéről. Ennek 
időpontja az egyházi szokások 
szerint augusztus 16.

Mária Terézia (1740–1780) 
nemzeti ünnepként helyezte 
vissza a naptárba. A királynő 
1771-ben Bécsbe, majd Budára 
hozatta a Szent Jobbot, amely 
ettől fogva körmenetek élén je-
lent meg augusztus 20-a alkal-
mával.

A forradalom és szabadság-
harc leverését követően, 1860-

ban ünnepelhették meg újfent 
e napot a magyarok, amely ese-
mény országos szinten nemzeti 
tüntetéssé alakult. Szent István 
ünnepe 1867 után nyerte vissza 
régi fényét. Ferenc József 1891-
ben az ipari munkások részére 
munkaszüneti nappá nyilvánít-
tatta augusztus huszadikát. Ek-
koriban már százezres tömegek 
érkeztek a fővárosba a körme-
netre, illetve a Szent István napi 
vásárra. A szekszárdi születésű, 
Bonyhádon élt Perczel Dezső, a 
Bánffy kormány belügyminisz-
tere – később a képviselőház 
elnöke – rendelte el 1895-ben a 
címeres lobogók kitűzését a kö-
zépületek homlokzatára, István 
király ünnepén.

Augusztus 20. csak 1945-ig 
volt nemzeti ünnep, a háborút 
követően eltörölték. A kommu-
nista éra nem tudott azonosulni 
Szent István ünnepének vallási 
tartalmával, így „Új kenyér 
ünnepeként” 1949. augusztus 
20-án – egyfajta „szocialista ál-
lamalapítás” gyanánt – vonult 
be a rákosista alkotmányba. 
Az Elnöki Tanács törvényerejű 
rendeleteként 1950-ben a „Nép-
köztársaság ünnepévé” vált.

István koronáját ereklyéjével 
a II. világháború végén a nyila-
sok Nyugatra szállították, majd 
az amerikai hadsereg kezébe 
került. A nemzeti szimbólu-
mok 1978. január 6-án kerültek 
haza az Egyesült Államokból a 
Nemzeti Múzeumba. A Szent 
Jobb ugyanakkor jóval koráb-
ban, már 1945. augusztus 18-
án visszaérkezett Ausztriából 
Budapestre. A Szent Jobb kör-
menetet 

1989-től újra megrendezik 
– ebben az évben rehabilitál-
ták Szent István ünnepét is. Az 
Országgyűlés 1991. március 
5-én emelte a nemzeti ünnepek 
sorába, a Magyar Köztársaság 
hivatalos állami ünnepeként.  

 Gy. L. 
 (Forrás: mult-kor.hu, 

 jelesnapok.oszk.hu)
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Országos átlag felett takarítottak be a tolnai gazdák
A tavalyi, rekordot hozó év-
hez viszonyítva csekélyebb 
mennyiségű búzát sikerült 
betakarítaniuk a Tolna me-
gyei gazdáknak. Pedig ele-
inte ígéretesnek tűnt az esz-
tendő... 

Hogy jó hírekkel is szolgáljunk: 
az árpa és a búza vonatkozásá-
ban országosan megyénk adta 
a legjobb eredményeket – újsá-
golta Vendégh Edit. A Nemzeti 
Agrárgazdasági Kamara Tolna 
megyei igazgatója számszerű-
sítette is az információkat: me-
gyénkben 6.17, míg a szomszé-
dos Baranyában hektáronként 
6.15 tonnára rúg az őszi búza 
termésátlaga. Tolna ugyanak-
kor meglehetősen heterogén 
képet mutat minőség és meny-
nyiség terén, amely adatokba a 
különböző területeken tapasz-
talt csapadékeloszlás „szólt 
bele”. Búzából tíz százalékkal 
arattak kevesebbet, de a rep-
cetermés is elmaradt a tavalyi 
eredményektől. 

Mint ismert, május és júni-
us folyamán alig hullott csapa-
dék, amelynek kárát a kalászok 
látták: a szemek megszorultak, 
kicsik maradtak – ecsetelte 
az igazgató a helyzetet. Mint 
említette, ugyanakkor a ko-
rai vetésű állományok – mi-
vel kevesebb időt töltöttek az 
aszályban – jobban teljesítet-
tek. Általános gondot okoz, 
hogy sokszor már nem csak a 
talaj felső rétege, de akár 50-60 
centi mélyen is ki van száradva 
a föld. Összességében körülbe-
lül 100 milliméternyi, vagyis 
mintegy másfél havi csapadék 
hiányzik a talajból – tudhattuk 
meg. A sokéves átlag alapján 
június a legcsapadékosabb 
hónap, idén azonban ekkor-
tájt Szekszárd környékén nem 
esett az eső – magyarázta 
Vendégh Edit. Szerinte, ha ez 
a tendencia folytatódik, még a 
búza is „megszorulhat” – külö-
nösen a „sülevényebb” talajok 
tekintetében. A tapasztaltak a 
termés mennyiségére negatív 
hatással lesznek, a minőségre 

– kiváltképp a sikértartalomra 
– viszont pozitívan hatnak. 

Anyagi oldalról megközelítve 
a kérdést, az igazgató szerint a 
búza esetében zömmel az árak 
befolyásolják a vetésterület vál-
tozását. Ha magas az ár, a kö-
vetkező évben több kalászost 
vetnek a gazdák. Az őszi búza 
vetésterülete például 45-52 ezer 
hektár között mozgott az utóbbi 
tíz évben.

A kukoricánál a júliusi csa-
padék a leglényegesebb, vi-
szont, ha a növény a növekedé-
si fázisában nem jut elegendő 
vízhez, a terméskilátások itt is 
kedvezőtlenül alakulhatnak. 
A tapasztalatok országosan is 
hasonlóak voltak, kiváltképp az 
Alföldi területeken. Rosszkor 
érte a forróság és az aszály a 
kalászosokat, mert júniusban a 
gabonaszemekbe még tápanyag 
épülne, ilyenkor telnek ki 
ugyanis a szemek. A július végi, 
jelentős mennyiségű csapadék a 
lábon álló gabonának nem tett 
jót: a szemekben lévő sikértar-
talom az eső hatására beinduló 
növényélettani hatások miatt 
lecsökkent, így a szemek már a 
kalászban el kezdtek felkészülni 
a csírázásra. Ahogy haladt előre 
az aratás, úgy apadtak a termé-
sátlagok, mind kedvezőtlenebbé 
téve a minőséget.

Vendégh Edit kérdésünkre, 
hogy a gabonaárakkal mennyire 
elégedettek a megyei gazdák, el-
mondta: azok egyelőre a terme-
lők elvárásainál alacsonyabbak, 

ám bíznak az emelkedésben. 
Sajnos, a búza árát nem a termés 
mennyisége, hanem a külföldi 
piacok határozzák meg. „Aki 
tudja, tárolja a gabonáját, mert 
országos szinten is csekély a jó 
minőségű étkezési búza. Ezért 
arra számítunk, hogy az árak 
hamarosan felfelé mozdulnak 
el” – fejezte ki reményét. Jelez-
te: az étkezési búza tekintetében 
az 50 ezer forintos tonnánkénti 
ár lenne reális. A malmok és a 
felvásárlók jelenleg még szeret-
nének dömping áron vásárolni 
– a kicsiktől ezt meg is teszik. 
Aki tehát meg tudja oldani a tá-
rolást, az később talán jobb áron 
értékesíthet. Elvileg a malmok 
már keresik a jó minőségű árut 
– nem csak a helyiek, hanem 
már a szomszédos megyékben 
lévők is… Vendégh Edit úgy 
látja, a gazdák számára a ter-
mésbiztonság, illetve az ár a 
döntő tényező a termesztendő 
kultúrnövény kiválasztásánál. 
Azonban – tette hozzá – több 
szántóföldi növény – így a pet-
rezselyem, a torma, a gyógy- és 
fűszernövények is – újdonság-
ként megjelentek a palettán. 
Ezek természetesen még cse-
kélyebb területet foglalnak el a 
búzánál, kukoricánál. 

A takarmánynövények te-
rülete is növekedést mutat: a 
lucernáé például 3700 hektár 
fölött jár már. A legnagyobb fej-
lődést kétség kívül az olajos nö-
vények mutatják: a repce 8000, 
a napraforgó vetésterülete 10 

ezer hektárral haladja meg a pár 
évvel ezelőttit. A jobb ár miatt 
főleg a magas olajsavas napra-
forgó területe „ugrott meg”, de 
a szója vetésterülete is ötszörö-
sére (5500 hektár) nőtt.

Az idei év tapasztalata, hogy 
a korai vetésű táblák jobban tel-
jesítettek, fejlettebben „mentek 
át” a növények az aszályos idő-
szakba. Gyökérzetük erősebb-
nek bizonyult, illetve rövidebb 
volt az érésig az aszályban töl-
tött az időszak. A korai vetésnek 
ugyanakkor hátránya is lehet, 
hiszen egy melegebb, hosszabb 
őszi időjárás növény-egészség-
ügyi gondokat okozhat.   Gy. L.

A falugazdászok által össze-
gyűjtött adatok alapján Tolna 
megyében a 11 ezer hektáron 
elvetett őszi árpa termésát-
laga hektáronként 6.46, a 41 
ezer hektárt kitevő őszi búza 
6.17, míg a 11.600 hektáron 
termesztett repce 3.4 tonnás 
átlagot produkált.

Őszi búzából az országos 
termésátlag 5.2 tonna volt 
hektáronként, így a 958 ezer 
hektáros területről mintegy 5 
millió tonna termést takarí-
tottak be. A búza mennyisége 
4 százalékkal kevesebb a ta-
valyinál.

Folytatódnak az útfelújítások. Szekszárd önkormányzata megbí-
zásából megújul az Alkotmány, a Liszt Ferenc és a Sipos Márton 
utcák útburkolata. A városi fenntartásban lévő utcák két réteg bi-
tumenes emulzió-bevonatot kapnak, összesen mintegy 3000 négy-
zetméter felületen. A beruházás összege 7.1 millió forint. A kivi-
telezéssel kapcsolatos esetleges észrevételeiket a lakók e-mailben 
(polgarmester@szekszard.hu), vagy telefonon (+36–74/504–137) 
tehetik meg.  Forrás: Polgármesteri Kabinet

Vadmalac tévedt a városba. Egyre többet hallani, hogy a váro-
sokat övező területekről erdők-mezők vadjai kalandoznak a tele-
pülésekre. Szekszárdon augusztus 12-én, szombaton okozott némi 
„riadalmat” egy eltévedt vadmalac. A jószág a városközponthoz 
közeli Csaba utca lakóit tisztelte meg látogatásával. Miután a riadt 
jószág bemenekült az egyik portára, az Aranyfürt Vadásztársaság 
munkatársa, Csabai Zoltán ketrecbe terelte, majd visszavitte igazi 
élőhelyére.  Gy. L.
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„Színház az egész világ”
A Garay János Gimnázium 
Centenáriuma Alapítvány az 
Emberi Erőforrások Minisz-
tériuma pályázati („Hazai te-
matikus, tehetségterületekhez 
kapcsolódó táborok támogatá-
sa” című, NTP-TÁB-17) támo-
gatásával országos színjátszó 
tábort szervezett 2017. augusz-
tus 8–15. között Kőröshegyen a 
Gyermek és Ifjúsági Táborban 
– a K2 Színház és az Életmód és 
Rehabilitációs Ház Alapítvány 
együttműködésével – a szín-

játszás iránt kedvet, tehetséget 
érző 12–22 éves fiatalok szá-
mára. A tábor során a gyerekek 
kis- és nagycsoportos tehetség-
gondozó foglalkozásokon vet-
tek részt, ahol a színészmester-
ség alapjaival (beszédtechnika, 
mozgástréning, karakterépítés, 
improvizáció) ismerkedtek, il-
letve Arany János balladáinak 
interpretációjával foglalkoztak. 
A szakmai foglalkozásokon 
túl részt vettek még A Grön-
holm-módszer című előadás 
balatonboglári (Kultkikötő) 
főpróbáján, sétahajóztak a Ba-
latonon, kézműves foglalkozá-
son vettek részt, strandoltak, 
kirándultak, filmeket néztek, 
sportoltak. A tábor vendége volt 
Bíró Kriszta, az Örkény színház 
művésze és Parti Nagy Lajos 
író. A csoportok a tábor utol-
só napján nyilvános bemutatót 
tartottak az Arany-balladákból 
készített etűdjeikből. A nap zá-
rásaként tábortűzzel búcsúztak 
a tábortól és egymástól. (02543)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
augusztus 21-től augusztus 25-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02550)

MENÜ Augusztus 21. Augusztus 22. Augusztus 23. Augusztus 24. Augusztus 25.

„A”
1050 Ft

Csirkegulyás Karalábéleves Lebbencs-
leves Kertészleves Brokkolikrém 

leves

Csokis
gombóc

Tejfölös 
burgonya-

főzelék,
házi fasírt

Rántott 
halfilé,

francia saláta

Bolognai 
spagetti, 

trappistasajt

Sült csirke-
comb,

petrezselymes 
burgonya,

savanyúság

„B”
1050 Ft

Csirkegulyás Karalábéleves Lebbencs-
leves Kertészleves Brokkolikrém 

leves

Rántott 
csirkeszárny, 
majonézes 

kukoricasaláta

Parajos- 
csirkés 

lasagne

Hagymás 
csirkemáj, 
párolt rizs, 

savanyúság

Csülökpörkölt, 
sós burgonya, 

savanyúság

Sárgaborsó 
főzelék, 

sült kolbász

Napi
ajánlat
950 Ft

Trappista sajt 
rántva,

francia saláta

Trappista sajt 
rántva,

francia saláta

Trappista sajt 
rántva,

francia saláta

Trappista sajt 
rántva,

francia saláta

Trappista sajt 
rántva,

francia saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Aszalt 
gyümölcsökkel

 töltött 
pulykamell 

sajtmártással, 
kuszkusszal

Aszalt 
gyümölcsökkel

 töltött 
pulykamell 

sajtmártással, 
kuszkusszal

Aszalt 
gyümölcsökkel

 töltött 
pulykamell 

sajtmártással, 
kuszkusszal

Aszalt 
gyümölcsökkel

 töltött 
pulykamell 

sajtmártással, 
kuszkusszal

Aszalt 
gyümölcsökkel

 töltött 
pulykamell 

sajtmártással, 
kuszkusszal

Még be nem mutatott erdélyi táncrendek
A 2010-es években gyűjtött, 
és még be nem mutatott 
erdélyi táncrendeket adott 
elő két Maros megyei tánc-
együttes augusztus 5-én, 
Szekszárdon.

A kisfülpösi Verőfény és a gör-
gényüvegcsűri Csalogány tánc-
együttes a Babits Mihály Kul-
turális Központ előtt egyórás 
műsorban öt táncrendet mu-
tatott be: a széki és vajdaszen-
tiványi mellett szászcsávási és 
bölkényi táncokat is. Az anya-
got a Szászrégenben élő Si-
mon Szabolcs néptáncoktató 
az utóbbi nyolc évben tanítvá-
nyaival gyűjtötte, erdélyi falvak 
idős embereitől tanulták meg, 
és rögzítették a rájuk jellemző 
tánclépéseket.

A gyűjtés tapasztalata az volt, 
hogy a táncrendek gerince meg-
egyezik a már ismertekkel, de 
napjainkban is lehet új tánce-
lemeket találni, hiszen minden 

táncosnak saját, a korábban le-
jegyzettektől eltérő figurája volt. 
A kisfülpösiek előadásában – az 
570 lakosú településen 45 gyer-
mek táncol – a széki táncrend-
ben ritka és sűrű tempó, illetve 
széki négyes és páros tánc sze-
repel.

A magyarpalatkaiban a le-
gényest mezőségi akasztósnak 

hívott lassú tánc, lassú és gyors 
csárdás követi, majd – a magyar 
táncot román vonásokkal ötvö-
ző – korcsossal zárul. Az ötré-
szes vajdaszentiványi táncren-
det a fiúk verbunkkal kezdték, 
ami abból szokásból ered, ami 
szerint a lányok eközben sze-
melték ki azokat a legényeket, 
akik felkérhették őket táncolni.

Simon Szabolcs szerint a Me-
zőségben, Alsó- és Felső-Ma-
rosmentén, a Küküllőmentén 
gyűjtött felvételeket szívesen 
átadják más hagyományőrzők-
nek is.

A bemutatót az Erélyi Magya-
rok Tolna Megyei Egyesülete 
rendezte. 

 (MTI)

Kolozsvári festőművész alkotásai a Bakta galériában
Nyilas Márta, kolozsvári szü-
letésű festőművész alkotá-
sait láthatják az érdeklődők 
a Babits Mihály Kulturális 
Központban. A Forduló című 
tárlat augusztus 11-én nyílt 
meg, egészen szeptember 
12-ig látogatható.

„Nagy öröm számomra, hogy 
évről évre kiváló alkotóknak 
adhat teret a Babits Mihály 

Kulturális Központ” – mondta 
Zsikó Zoltán, a Babits Mihály 
Kulturális Központot fenntar-
tó Szekszárdi Közművelődési 
Szolgáltató Kft. ügyvezetője au-
gusztus 11-én, pénteken Nyilas 
Márta festőművész tárlatának 
megnyitóján.

A Bakta galéria egészen sa-
játos hangulatú képeknek ad 
most helyet: az érdeklődő lá-
togató tekintete szinte azon-
nal Nyilas Márta önaktjaira 
téved. „Önkeresés, a létezés 
jogosultságának a keresése az, 
ami visszahat ezekből a na-
gyon erős képekből” – mondta 
a megnyitón Imre Péter szob-
rász, aki – rendhagyó módon 
– a kiállító művészt kérte meg, 
hogy beszéljen a képeiről a 
megnyitón.

Nyilas Márta elmondta, hogy 
az önakt sorozatot egy évfor-
duló ihlette, amikor az ember 
számot akar vetni. „Életet lehe-
lek önmagamba a festék által” 

– ezért színes és fekete-fehér 
is egyben az összes festmény – 
emelte a ki az alkotó. „A festék 
felhordási technikája az anyag 
átalakulására, az idő fogalmára, 
mulandóságára utal az ön-ön 
személyüket életbe festő alakok 
esetében, akik konkrét határok-
kal rendelkező szín-formához 
jutnak a létezés előtti időszakot 

jelképező semleges szürke felü-
letet „elhagyva”az élő és színes 
lét érdekében.” – jellemezte ké-
peit Nyilas Márta.

A kolozsvári festőművész 
alkotásait szeptember 12-ig te-
kinthetik meg az érdeklődők a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Bakta galériájában.  

 - mwj -

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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Augusztus 13-ai rejtvényünk megfejtése: John Galsworthy: A Forsyte Saga
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: dr. Kiss Irma. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 24-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

A szekszárdi Comenius
Általános Iskola

ANGOL SZAKOS
TANÁRT KERES.

Munkabér: 
közalkalmazotti 

besorolás szerinti 
bérezés.

Érdeklődni: 
20/569–7430-as vagy a  

74/511–165-ös 
telefonszámon.

Jelentkezni a 
comenius@terrasoft.hu

címre elküldött 
önéletrajzzal 
lehetséges. (02551)

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Szervezete 

Véradást szervez  
SZEKSZÁRD VÁROS 

NAPJA alkalmából:
2017. augusztus 27.  

(vasárnap)
14:00 – 17:00 óráig

Helye:   
Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezet Székháza
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.

Véradóinkat szeretettel 
várjuk!

EVANGÉLIUM

Imádság újkenyér ünnepén 
Mennyei Atyánk, köszönjük a 
mindennapi kenyeret! Sokszor 
talán nem is gondoljuk végig, 
mit is jelenet ez, de most az új 
kenyér ünnepén szeretnénk há-
lát adni ezért a napokénti áldá-
sodért.

Te vagy az Ura a föld termőe-
rejének, alkotói bölcsességed kó-
dolta egy kis magba a növekedés 
programját. Te vagy az Úr az ég 
felhői, az éltető erejű eső fölött 
is, ezért hiába az emberi erő, 
lelemény és fáradság, a te áldá-
sod nélkül nincs kenyér. Olyan 
sok minden történik velünk és 

körülöttünk, ami el akarja hi-
tetni, hogy nem te vagy e világ 
uralkodója – emlékeztessen ha-
talmadra a naponta asztalunkra 
jutó kenyér!

Megváltó Jézus Krisztus! A te 
kezed áldásával lett öt árpake-
nyérből sok ezernek való! A te 
áldó kezeidbe tesszük az újat és 
vele mindent, amiben szükséget 

látunk. Te jutsz eszünkbe a föld-
be hulló búzaszemről, a megtört 
magról, a magát odaadóról. Te 
vagy az élet kenyere, táplálj min-
ket, hogy ne keljen éheznünk! 

Drága Szentlélek! Te vagy, 
aki az ember szív földjében az 
Ige magját életre kelted. Ments 
meg minket a hiábavaló kon-
koly életmódtól! Kérünk, áldd 
meg népünket, hogy majd az 
utolsó napon – a nagy meny-
nyei aratáskor – hozzád tar-
tozó, áldott búzamező legyen 
Szent István utódainak orszá-
ga. Ámen! 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Színház a Babitsban: már megújíthatóak a bérletek
Dráma, vígjáték, zenés és 
gyermek darabok – ezekkel 
várja a színházrajongókat 
a a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ a 2017/18-as 
évadban.

A már megszokott módon két 
felnőtt, egy pódium és három 
gyermek bérlet közül választ-
hatnak az érdeklődők. A kul-
turális központ munkatársai 
igyekeztek úgy összeállítani a 
darabokat, hogy meghitt pil-
lanatokat, szórakoztató perce-
ket és valódi színházi élményt 
nyújtsanak majd a közönség és 
a színészek számára egyaránt.

A Múzsa bérletben három 
magyar és egy francia szerző 

műveit állítja színpadra négy 
fővárosi színház társulata. Zi-
lahy Lajos: Az utolsó szerep 
című darabjában Détár Enikő, 

míg Jean Poiret: Kellemes Hús-
véti Ünnepeket című komédi-
ájában Szabó Győző játssza a 
főszerepet. Izgalmas estét ígér 

Szép Ernő: Vőlegény című 
színműve Szabó Kimmel Ta-
mással és Kovács Patríciával, 
illetve Móricz Zsigmond: Nem 

élhetek muzsikaszó nélkül 
című vígjátéka.

Az Orfeum bérletet válasz-
tók láthatnak egy vígjátékot a 
szerelemről, a pénz és a pol-
gári erkölcs küzdelméről Kol-
lár Béla: Veszek egy éjszakát 
(József Attila Színház) című 
darabjában, és egy többszörös 
Tony- és Pulitzer-díjas tragiko-
médiát (Tracy Letts: Augusztus 
Oklahomában) a salgótarjáni 
Zenthe Ferenc Színház előa-
dásában. A Hernádi Judit és 
Gálvölgyi János főszereplésével 
futó Noel Croward-darab, a Vi-
dám kísértet vidám estét ígér, 
míg Mikszáth Kálmán: A Nosz-
thy fiú esete Tóth Marival című 
regényét az Új Színház társulata 
állította színpadra.

Zenés esteken kapcsolód-
hatnak ki mindazok, akik a 
Pódium bérlet megvásárlása 
mellett döntenek. Boomerang 
Baby címmel Fullajtár Andrea 
Marlene Dietrich estjét köve-
tően Csákányi Eszter koncertje 
lesz hallható „Akit az istenek 
szeretnek” címmel. Edith Piaf 
slágereiből állított össze „mo-
nomusicalt” Párizs hídjai cím-
mel Varga Klára és Rusz Milán, 
a Magyarországi Szerb Színház 
két művésze.

A bérletes előadások mind-
egyikére váltható szabadjegy – 
az üres helyek függvényében -, 
de lesz két bérleten kívüli előa-
dás is a Babitsban. A Bánfalvy 
Stúdió előadásában, Gesztesi 
Károllyal a címszerepben látha-
tó majd Ray Cooney: A minisz-

ter félrelép című bohózata, míg 
Éric Assous: Boldogság című 
szerelmi kalandjában Pikali 
Gerda és a balesete után vissza-
térő Rékasi Károly történetét 
követhetjük.

Az évad összeállításánál ter-
mészetesen gondoltak a színház-
ba járó ifjabb generáció tagjaira 
is, így ezúttal is lesz óvodás, kisi-
skolás és kisiskolás plusz bérlet. 
Ebben természetesen helyet kap-
tak klasszikusok, mint Ander-
sen: A rút kiskacsa és Hoffmann: 
Diótörő című zenés mesejátéka, 
de hazai szerzők gyerekeknek 
szóló darabjai is láthatóak lesz-
nek (Bozsó József: Kukac Kata 
kalandjai; Süle Zsolt-Szűcs Lász-
ló-Tóth Loon: Madarat tolláról).

BÉRLETVÁSÁRLÁS
A 2016–17-es évadban 
bérlettel rendelkező látoga-
tóink megújíthatják helye-
iket, amennyiben ugyan-
arra a bérletre és székre 
szeretnének bérletet válta-
ni. A bérletek augusztus 
31-ig (csütörtök) újítható-
ak meg. Az új bérletesek 
(Múzsa, Orfeum, Pódium) 
szeptember 1. és 13. között 
válthatják meg bérleteiket. 
Bérletárusítás a jegypénz-
tárban hétfőtől szombatig 
14:00 – 20:00 óráig.
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Történelmi idényre készül a KSC fiatal együttese
Augusztus 14-én megkezd-
te a közös felkészülést az új 
szezonra az Atomerőmű KSC 
Szekszárd női kosárlabda 
csapata, amelynek játékos-
keretében és szakmai stáb-
jában is vannak új arcok.

Hétfő délután a sajtó nyilvá-
nossága előtt kezdte meg a fel-
készülést 2017/2018-as évadra 
Djokics Zseljko vezetőedző 
együttese. A tavalyi idényt 
ezüstérmesként záró atomos 
gárda magja együtt maradt: 
Theodoreán Alexandra, Bá-
lint Réka, Studer Ágnes, Ge-
reben Lívia, Studer Zsuzsa és 
Mansaré Manty már az elmúlt 
szezon vége előtt szerződést 
hosszabbított, a szlovén Maja 
Erkic pedig a nyáron mondott 
igent az őt marasztaló klubve-
zetésnek. A távozók közül a 
két szlovén válogatott center, 
Eva Lisec és Sandra Pirsic pót-
lása lesz a legnehezebb feladat. 
Máshol folytatja pályafutását a 
rájátszás előtt igazolt Cherise 
Daniel is, míg Maja Scsekics 
sérüléséből lábadozik, Tamis 
Dorottya pedig befejezte profi 
pályafutását.

Új igazolásként – a palánk 
alatti játékot erősítendő – a két 
év után a kosárlabdához vissza-
térő 19 éves Kiss Virág, a Sop-
ront elhagyó rutinos Krnjics 
Szara és az első európai idé-
nyét kezdő, fiatal amerikai Eri-
ca McCall érkezett. A története 
első európai kupaszereplésére 
készülő KSC – mint azt már 
megírtuk, a Montpellier elleni 
szeptemberi párharc dönt róla, 
hogy a szekszárdiak az Euroli-
gában, vagy az Európa-kupá-
ba folytathatják – egy rutinos 
szlovén válogatott hátvéd, Teja 
Oblak leigazolásával vált még 
erősebbé. A játékoskeretet a 
fiatal Antóni Csenge, Bakos 
Blanka, Vincze Nikolett trió 
teszi teljessé. A gárda szakmai 
stábja a tavaly PEAC csapatát 
irányító Maljkovics Borisz má-
sodedző érkezésével erősödött, 
míg a gyúrói feladatokat idén 
Fekete Krisztián látja el. Az ed-

digi másodedző, Szabó Noémi 
a nemzetközi kupaszereplés 
jelentette többletterhek miatt 
sportigazgatói és szakmai irá-
nyítási feladatokat lát el.

A felkészülés napi két tré-
ninggel, majd egy PINKK 
(augusztus 26.) és egy PEAC 
(szeptember 1.) elleni ha-
zai edzőmeccsel indul, amit 
szeptember elején egy rövid 
horvátországi túra követ. 
A KSC Porecben az orosz 
Krasznojarszk együttesével 
várhatóan kétszer is meg fog 
mérkőzni. A Szekszárdi Szü-
reti Napokkal párhuzamosan 
megrendezésre kerülő Sió Ku-
pán a tervek szerint a román 
Sepsiszentgyörgy, a szlovén 

Celje és PINKK Pécs lesz a 
KSC ellenfele. A felkészülési 
időszak a montenegrói Podgo-
rica elleni hazai találkozóval 
zárul szeptember 21-én. A 
francia Montpellier elleni Eu-
roliga-selejtező találkozókat 
szeptember 26-án és október 
3-án tartják – az első mérkő-
zést Szekszárdon rendezik.

Aki tavaly a helyszínen szur-
kolta végig a csodálatos légkö-
rű hazai találkozókat, és idén 
sem akar lemaradni egyetlen 
atomos kosárról sem, az már 
most megválthatja – akár 
helyre szóló – bérletét a városi 
sportcsarnokban, a KSC irodá-
jában (hétfőtől csütörtökig 8:00 
és 12:00 óra között).  - fl -
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A válogatottban 
bizonyítottak
Munkával teltek a nyári he-
tek-hónapok az Atomerőmű 
KSC Szekszárd négy váloga-
tott játékosa számára. Előbb 
Theodoreán Alexandra szer-
zett ezüstérmet a 3×3-as 
világbajnokságon – később 
hetedikként zárt a kontinen-
viadalon –, majd az U20-as 
Európa-bajnokság All Star 
ötösébe beválasztott Studer 
Ágnes repítette az ötödik 
helyig korosztályos váloga-
tottunkat. Gereben Lívia 
az U19 vébén és a 18 éven 
aluliak kontinensviadalán 
is erősítette nemzeti csapa-
tunkat, míg Vincze Nikolett 
az U16-os Európa-bajnok-
ságon és az Európai Ifjúsági 
Olimpiai Fesztiválon is ezüs-
térmes lett a magyar csapat 
tagjaként. Dr. Szabó Tünde 
sportért felelős államtitkár 
a Győrben második helyet 
szerzett csapat sikere okán 
levélben gratulált a KSC 
utánpótlás-edzőjének, Har-
sányi Máriának.

(02548)

Prémium minőség,
fapados árakon!

ISKOLAKEZDÉSI AKCIÓ

20–70%
WWW.TASKA.EU

Saját garanciális szervíz!
PÉCS, Forrás üzletház 
(Árkád átjáróval szemben)

Név: Születési ideje: Magasság: Poszt:
Antóni Csenge 2001.07.11. 177 cm 3–4
Bakos Blanka 2001.01.16. 172 cm 1–2
Bálint Réka 1991.03.06. 182 cm 3–4
Erkic, Maja (SLO) 1985.05.13. 183 cm 3–4
Gereben Lívia 1999.11.05. 183 cm 2–3
Kiss Virág 1998.04.12. 193 cm 5
Krnjics Szara 1991.07.15. 191 cm 4–5
Mansaré Manty 1992.01.08. 188 cm 4–5
McCall, Erica (USA) 1995.08.21. 188 cm 4–5
Oblak, Teja (SLO) 1990.12.20. 172 cm 1–2
Studer Ágnes 1998.09.10. 168 cm 1–2
Studer Zsuzsa 1995.06.29. 170 cm 1–2
Theodoreán Alexandra 1991.03.19. 178 cm 2–3
Vincze Nikolett 2002.02.09. 178 cm 3–4

Edző: Djokics Zseljko, Maljkovics Borisz

Értékes pont
Idegenbeli döntetlennel 
kezdte a 2017-2018-as baj-
noki évadot a Szekszárdi UFC 
NB III-as labdarúgó csapata.

A Közép-csoport 1. fordulójában 
a nyáron alaposan megerősített 
Tiszakécske otthonába látogat-
tak Kvanduk János vezetőedző 
tanítványai. Az idény eleji játékot 
hozó első félidőben a hazaiak kez-
deményeztek többet, és bő félóra 
elteltével vezetést is szereztek a las-
san és körülményesen futballozó 
szekszárdiak ellen. A Filipánics– 
Márton E., Arena Á., Károly V., 
Dallos– Turi, Kozics, Lékó, Budai 
(Hegedűs M., a szünetben)– Bata 
(Nagyváradi, 75.), Fejes összeállí-
tásban kezdő UFC-ben két változ-
tatás történt a szünetben: Kvanduk 
J. és Hegedűs beállásával a szünet 
után gyorsabbak, agresszívabbak 
lettek a vendégek, és negyed óra 
elteltével egyenlíteni tudtak. Rö-
viddel később Márton öngóljával 
ismét a hazaiak kerültek előnybe, 
de a tavalyi idény házi gólkirálya, 
Fejes Péter hajrában szerzett má-
sodik találatával egy pontot elho-
zott Tiszakécskéről az UFC.

– Azokat a hibákat kell kijaví-
tanunk, amelyek ahhoz vezettek, 
hogy hátrányba kerültünk. Ezzel 
együtt elismerésre méltó, hogy 
kétszer is egyenlíteni tudtunk 
idegenben – nyilatkozta Kvanduk 
János vezetőedző.   SZV

Két szekszárdi páros indul a maraton vb-n
Az elmúlt hétvégén a rác-
kevei Duna-ágon rendezték 
a kajak-kenu maratoni sza-
kág országos bajnokságát, 
amelyen a Szekszárdi KKSE 
öt sportolóval képviseltette 
magát.

Az új helyszínen – a korábbi 
években rendre Győr adott ott-
hont a világbajnokságra kvalifi-
káló viadalnak – mostoha idő-
járási körülmények fogadták a 
versenyzőket. A szeles időben, 
erős hullámzásban lebonyolított 
megméretésen több egységnek 
is fel kellett adni a küzdelmet 
borulás, vagy technikai hiba 
miatt. A Jámbor Attila és Jám-
borné Inger Nikoletta edzőpá-
ros irányította szekszárdi csapat 
tagjai viszont sikerrel dacoltak 
az elemekkel: két páros is ki-
harcolta a dél-afrikai vb-indu-
lás jogát.

Szombaton, az ifjúsági lá-
nyok K2-es versenyében, a 
július elején Portugáliában 
Európa-bajnoki címet szerzett 
Korsós Zsófia–Nagy Viktória 
kettős dolgát több erős egység 
nehezítette. Közülük a Bakó–
Kőhalmi páros bírta végig a 
szekszárdiak tempóját, a töb-
biek – talán a másnapi egyéni 
versenyre tartalékolva – felad-
ták a küzdelmet. Korsósék nem 
tudták leszakítani a KSI duóját, 

akik végül lehajrázták az ezüs-
térmesként záró szekszárdi lá-
nyokat. Vasárnap aztán kijött, 
hogy a riválisok „rápihentek” 
az egyéni versenyre: Fekete és 
Csikós egymás között döntöt-
te el a bajnoki cím sorsát, míg 
Nagy Viktória a harmadik, 
Korsós Zsófia pedig a negyedik 
helyen zárt.

A fiúk K1-es versenyében 
Bodnár Balázs szállt vízre, és 
jó versenyzéssel negyedikként 
zárt az erős mezőnyben, míg 
az U23-asok között Szekeres 
Zsolt lett hetedik. A párosban 
aztán mindketten javítottak. 
Az Eb-bronzérmes Bodnár 
Balázs–Horváth Ádám duó 
egészen az utolsó kiszállá-

sig versenyben volt az ara-
nyért, ám az akkor történt kis 
„malőr” miatt végül be kellett 
érjék az amúgy vb-részvételt 
érő ezüsttel. Szekeres a fővá-
rosi Aranyosi párjaként tak-
tikailag éretten versenyezve 
ötödikként zárt.

A szekszárdiak pár nap pihe-
nőt követően hazai környezet-
ben kezdik meg a felkészülést 
a szeptember második hétvé-
géjén sorra kerülő világbaj-
nokságra. A versenyzők dolgát 
nehezíti majd, hogy bérelt ha-
jókkal szállnak vízre Dél-Af-
rikában, ráadásul a költségek 
csökkentése miatt Jámbor At-
tila edző ezúttal nem tart tanít-
ványaival.   - fl -
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ÁCS REZSŐ polgármester
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát. 

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10–12 óráig.
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület

Augusztus hónap harmadik szer-
dáján 17–18 óráig. Szekszárdi I. 
Béla Gimnázium (Kadarka u. 
25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ
POLIXÉNA képviselő
VI. sz. választókerület
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület

Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

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

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Augusztus hónapban előzetes be-
jelentkezés alapján: +36–20/298–
3018. Baka István Általános Isko-
la (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
Augusztus hónapban nem tart 
fogadóórát.

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

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

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16–17 órá-
ig. Jobbik Iroda (Szekszárd, Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–
18 óráig. Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Remete terem.  
(Szekszárd, Szent I. tér 10.)

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Gyimóthy Levente, M. Wessely Judit, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter  

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

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

AGÓRA MOZI
Augusztus 21., hétfő
15:00 –  Az emoji – film 3D
17:00 –  Pappa pia
19:00 –  Annabelle 2.  

– A teremtés
Augusztus 22., kedd
15:00 –  Az emoji – film 3D
17:00 –  Pappa pia
19:00 –  Annabelle 2.  

– A teremtés
Augusztus 23., szerda
15:00 –  Az emoji – film 3D
17:00 –  Pappa pia

19:00 –  Annabelle 2.  
– A teremtés

Augusztus 24., csütörtök
15:00 –  Egy kupac kufli
17:00 –  A szerencse háza
19:00 –  Pappa pia
Augusztus 25., péntek
15:00 –  Egy kupac kufli
17:00 –  A szerencse háza
19:00 –  Pappa pia
Augusztus 26., szombat
15:00 –  Egy kupac kufli
17:00 –  A szerencse háza
19:00 –  Pappa pia

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
SZEKSZÁRD VÁROS NAPJA
2017. augusztus 26–27.

Szekszárdon 1905. augusztus 
29-én alakult meg az első városi 
képviselő- testület, ez alkalom-
ból minden évben két napos 
rendezvénysorozattal ünne-
peljük a Város Napját. A prog-
ramsorozatot helyi étkesek, bo-
rászok és kézművesek teszik 
teljessé. A fellépők között több 
szekszárdi kötődésű művész is 
fellép, büszkén bemutatva a vá-
ros kulturális értékeit, tehetsé-
geit és sokszínűségét.
Augusztus 26. szombat
Béla király tér
■  09:00 – Városismereti vetél-

kedő (Babits Mihály Kulturá-
lis Központ)

■  16:00 – Holló Együttes: Vándor-
muzsikusok – gyerekkoncert

■ 17:00 – Calidora koncertje
■  18:00 – Budavári Zita és Gyá-

nó Huba műsora
■  19:00 – Brassdance koncert
■  21:00 – Péter Szabó Szilvia 

koncertje
■  21:00 – Zseblámpás bűnügyi 

kalandtúra

■  23:00 – Disco Zenék a 90-es 
évektől napjainkig – Dj Tá-
borfyval.

Augusztus 27., vasárnap
– Béla király tér
■  11:00 – Vili, a vega vámpír - 

zenés mesejáték
■  14:00–16:00 – Mozgásművé-

szeti csoportok műsora (Fitt 
Lesz Sportegyesület, Szöcske 
Akrobatitus Rock and Roll 
Klub, PTE IGY Gyakorló Is-
kola Művészeti tagozata, Ge-
menc TáncSport Egyesület)

■  16:15 – Bartina Néptánc 
Egyesület (kísér a Tarsoly 
Zenekar)

■  17:15 – Siklósi Család kon-
certje 

■  18:30 – The Stinky Rodders 
koncert

■  20:00 – Animal Cannibals 
koncert

■  21:00 – Zseblámpás bűnügyi 
kalandtúra

Műsorközlő: Abaházi Csaba.
Részletes program: www.szek-
szardagora.hu

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi Nyugdíjas 
Alapszervezete és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi  

Érdekszövetsége értesíti tagjait, valamennyi nyugdíjast és 
nagycsaládost, hogy kedvezményes áron rendelhető 

ALMA: téli tárolásra alkalmas (golden, idared, jonagold, gála)
Megrendelést felveszünk: 

2017. augusztus 21. – 2017. augusztus 25-ig a  
Vöröskereszt székházában naponta 08:00 – 10:00 óráig  

(Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1.), valamint a Nyugdíjas Területi 
Érdekszövetségnél (Szekszárd, Hunyadi u. 4.) hétfői, csütörtöki 

napokon 08:00 – 10:00 óráig. Telefon: +36–70/933–8361.

Nyitott Akadémia
Augusztus 25-én, pénteken 18:00 
órakor a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ Rendezvénytermé-
ben dr. Kádár Annamária „Az 
önbecsülés és a küzdőképesség 
megalapozása gyermekkorban” 
címmel tart előadást a Nyitott 
Akadémia szervezésében.

A Mesepszichológia-könyvek 
kirobbanó temperamentumú 
szerzője ezúttal az önbecsülés, a 
rugalmas állóképesség megala-
pozásának lehetőségeibe vezeti 
be az érdeklődőket – a tőle meg-
szokott lebilincselő stílusban. 
Ehhez segítségül hívja a mesék 
ősi bölcsességét, és az elmé-
let mellett rengeteg gyakorlati 
eszközt, megvalósítható ötletet 
igyekszik hallgatói kezébe adni. 
Az előadás interaktív, lehetőség 
lesz kérdéseket feltenni, taná-
csot kérni is a szakembertől.

Jegyek kaphatók a Babits Mi-
hály Kulturális Központ jegy-
pénztárában (2.300,- Ft).



2017. augusztus 20.16

Tolna és Szekszárd környékéről keresünk 
csarnok építéshez munkaerőt!

Fényképes önéletrajzot a 
trapanelkft@tolna.net e-mail címre kérünk 

Telefon: +36–30/267–32–48
(02545)

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(02544)Eng. szám: E-000304/2014

(02540)

Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 56.

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

Szeretettel várjuk kedves vásárlóinkat!

NYÁR VÉGI LEÁRAZÁS!
BERKEMANN termékek 30%

SCHOLL termékek 40%
kedvezménnyel

augusztus 21-től, amíg a készlet tart!

BA

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

www.karcherstore.hu

STORE CPH

NAGYNYOMÁSÚ MOSÓ PORSZÍVÓK SZIVATTYÚK

SEPRŐ ÉS TAKARÍTÓGÉPEK ABLAKTISZTÍTÓK

(02536)

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

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02537)

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


