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Nem lehet elég korán kezdeni
A Magyar Autóklub Közle-
kedésbiztonsági országjáró 
„kiállítása” immár hagyomá-
nyosan útba ejtette Szek-
szárdot is. A „Biztonságosan 
közlekedni egy életúton” el-
nevezésű közlekedésbizton-
sági és oktatási programmal 
szombat késő délutánig vár-
ták az – elsősorban iskolás-
korú – érdeklődőket a Tesco 
áruház parkolójában.

A program során a diákok a 
koruknak megfelelően, játé-
kos módon ismerhetik meg a 
KRESZ-t és a biztonságos köz-
lekedés alapvető szabályait. Az 
iskolások – no és persze csa-
ládtagjaik – egy erre a célra át-
alakított kamion „gyomrában” 
elméletben, majd a parkolóban 
felállított ügyességi pályán a 
gyakorlatban is felfrissíthették, 
elmélyíthették a közlekedés 

szabályairól szerzett ismeretei-
ket – mindezt szakember segít-
ségével. A kisdiákok elsődleges 
közlekedési eszköze a kerékpár, 
amely minden jármű közül a 
legkevésbé védi utasát. Ezért 
az érdeklődők – ottjártunkkor 
a Dienes iskola 5. c osztályos 
tanulói ismerkedtek a jelző-
táblákkal ellátott, valós közúti 
helyzeteket szimuláló tanpá-
lyával – nem csak szabályos, 
de a körültekintő közlekedést 
is gyakorolhatták. A gyerekek 
a programban közreműkö-
dő Vöröskereszt segítségével 
az elsősegély-nyújtás alapjai-
ba is bepillantást nyerhettek, 
sőt egy speciálisan átalakított 
személyautó „anyósülésén” ki-
próbálhatták, hogy száraz és 
nedves úttesten mekkora féktá-
volsággal lehet megállni.

„Az elmúlt időszakban sokat 
tettünk a városban és környé-

kén a közlekedés biztonsága ér-
dekében” – ezt már Ács Rezső 
mondta a program megnyitó-
ján. Szekszárd polgármestere 
emlékeztetett: a déli városrész-
től az ipari területekig vezető 
kerékpárutak segítik az iskolá-
ba, illetve munkába járást, és a 
hálózatot szeretnék tovább bő-
víteni. A közelmúltban készült 
el 6-os és 65-ös utak korábban 
balesetveszélyes kereszteződé-
sében, a siófoki elágazóban egy 
új körforgalom, és a Dienes is-
kola előtt kialakított parkolók is 
ugyancsak a nagyobb biztonsá-
got szolgálják.

Ács Rezső hangsúlyozta: a 
kerékpárút szőlőhegyi szaka-
szának burkolatát felújítják és 
közvilágítással látják el. Szin-
tén a biztonságot szolgálja, 
hogy még az idén elkészül a 
körforgalom a tehermentesítő 
és a Palánki út kereszteződésé-

ben, amely neuralgikus pontja 
a megyeszékhely közlekedé-
sének. Ugyancsak a belvárost 
elkerülő utat érintő fejlesztés, 
hogy a Szent-Györgyi Albert 
utcai csomópont jelzőlámpás 
forgalomirányítást kap. A pol-
gármester szerint hosszú távú 
cél, hogy Szekszárd teljes köz-
lekedési rendjét felülvizsgálják, 
átalakítsák. A jelzőlámpák át-
programozása például a gyalo-
gosok biztonságosabb átkelését 
szolgálná.

A rendezvénysorozat – me-
lyet a Magyar Autóklub 2006-
ban indította útjára azzal, hogy 
elősegítse a közlekedési isme-
retek elsajátítását és a balese-
tek elkerülését – május 30-án, 
szombaton a „Közlekedik a 
család” közlekedésbiztonsági 
versennyel zárult a Tesco par-
kolójában. 

 - fl -

Megállapodást kötött a megyei iparkamara
és a kormányhivatal

Együttműködési megálla-
podás aláírására került sor 
május 26-án a Tolna Megyei 
Kormányhivatal és a Tolna 
Megyei Kereskedelmi és Ipar-
kamara között a kormányhi-
vatal szekszárdi, Augusz Imre 
utcai épületében. 

A megállapodás lényege, hogy 
a vállalkozói világ, illetve a 
gazdaság szereplői és a kor-
mány képviselői között folya-
matos párbeszéd jöjjön létre, 
a kormányhivatal hatásköre, 
feladatai ugyanis a fogyasztó-
védelemtől a népegészségügyig 
olyan területekre terjednek ki, 
melyek a napi életben érintik 
a gazdaság szereplőit – hang-
súlyozta a sajtóeseményen dr. 
Fischer Sándor, az iparkamara 
elnöke. Amint arra kitért: sok-
kal jobb megelőzni a szabály-
sértéseket, mint elkövetni – ezt 
is szolgálja a kormányhivatallal 
való együttműködés. Ennek ér-

dekében az iparkamara felkérte 
a megyei kormánymegbízottat, 
hogy személyesen is találkoz-
zon a vállalkozókkal.

Dr. Horváth Kálmán kor-
mánymegbízott az eseményen 
emlékeztetett arra: 2011. janu-
ár 1-től a kormány megkezdte a 
közigazgatás reformját, amely-
nek eredményeként megyei 
kormányhivatalok létesültek. 
A reform további lépéseiként 
2013. január 1-től hat járási 
hivatal nyílt meg, 2015. április 
1-től pedig nagyszabású in-
tegrációs folyamat zajlott le. A 
kormánymegbízott úgy fogal-
mazott: az állam törekszik olyan 
szolgáltatásokat nyújtani a gaz-
dasági élet szereplőinek, ame-
lyek maximálisan kiszolgálják 
őket. Az új típusú közigazgatás 
célja, hogy a lehető legolcsób-
ban, leghatékonyabban járjon 
el – tette hozzá, majd arról szólt: 
a Tolna Megyei Kereskedelmi 
és Iparkamarával kötött meg-

állapodás annak érdekében jött 
létre, hogy a vállalkozók olyan 
szolgáltatásokat kapjanak, ame-
lyek nagyban kielégítik az igé-
nyeket. Egyúttal lényeges az is, 
hogy az új jogszabályokra fel-

készítsék a vállalkozókat. „Mi 
szolgáltatni szeretnénk, nem 
büntetni” – hangsúlyozta dr. 
Horváth Kálmán.

 Gy. L.
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Adományokat vittek Böjte Csabáéknak
A Szekszárdi Babits Mihály 
Általános Iskola negyven-
egy, 7. osztályos tanulója 
május 5-étől kezdődően öt 
napot töltött Erdélyben. A 
csoport adományt is vitt a 
dévai árváknak – értesült la-
punk Molnár Gézától, az in-
tézmény pedagógusától, az 
utazás szervezőjétől. 

A diákok a kirándulás során törté-
nelmi emlékhelyeket kerestek fel: 
jártak Kolozsváron, Mátyás király 
szobránál, Farkaslakán, Tamási 
Áron sírjánál, megkoszorúzták 

a trianoni emlékművet, illetve 
ellátogattak Orbán Balázs sírjá-
hoz Szejkefürdőn. A gyerekek 
megismerkedtek a tordai sóbánya 
és Torockó szépségeivel, a Gyer-
gyói-medence, a gyergyószárhe-
gyi Lázár-kastély, a Gyilkos-tó, a 
Békás-szoros is felejthetetlen él-
ményt nyújtottak számukra. 

A diákok az árváknak össze-
gyűjtött adományokat a dévai 
Szent Ferenc Alapítvány által mű-
ködtetett, Böjte Csaba ferences 
szerzetes nevével fémjelzett Ma-
gyarok Nagyasszonya Gyermek-
védelmi Központban adták át. Ezt 

a helyet – bár a programjukban 
nem szerepel –, minden alkalom-
mal útba ejtik, és adományokkal 
segítik az ott folyó munkát. 

A gyermekotthonban a gye-
rekek az egyszerű, meleg ebéd 
elfogyasztása után tájékoztatást 
kaptak az intézmény működé-
séről egy ott lakó 17 éves kislány 
előadásában, majd a látogatók 
számára létrehozott kiállítást te-
kintették meg. „Tapasztalatom, 
hogy hetedik osztályos gyerme-
keinket nagyon megérintették a 
hallottak és látottak” – mondta 
Molnár Géza lapunknak.

A HATÁRTALANUL! prog-
ram keretében, az Emberi Erő-
források Minisztériumának 
Támogatáskezelőjéhez (EMET) 
beadott   pályázattal 1 millió 
125 ezer 300 forintot nyert az 
iskola az utazási és szálláskölt-
ségekre. Amint azt Molnár 
Géza a Szekszárdi Vasárnapnak 
megerősítette, az elmúlt három 
év sikeres kirándulásainak nyo-
mán a következő tanévben is 
szeretnének pályázni hasonló 
utazási lehetőségre. 

 –gyimóthy–

FOTÓ: SZEKSZÁRDI BABITS MIHÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA

Szeretettel meghívjuk Önt és kedves családját, a 2015. június 4-én (csütörtök)
15 órakor tartandó Recski Tábor Áldozatainak megemlékezésére állított emlékmű avatására,

a harci Diófa Csárda parkolójában létesített Magyarok Emlékparkjába.

Program:
– Himnusz
– Publik Antal prózába
– Vesztergám  Miklós tárogatózik
– Kajdacsi Nyugdíjas Kórus
– Megemlékezési beszéd
– P. Szabó Éva Rachel – Sajó Sándor vers
– Publik Antal – Juhász Gyula: Trianon
– Kajdacsi Nagyboldogasszony Kórus
–  P. Szabó Áron – Száz éves dal az ismeretlen bujdosóról
– Vass Ildikó – Hazám, Hazám ének

–  Recski Szövetség Megemlékezése  
– Emlékmű avatás

–  P. Szabó Mirjam 
– Wass Albert: Új Székely Ballada

–  Zetényi Csukás Ferenc – megemlékezési beszéde
– Vass Ildikó, Magyarország  az én hazám
–  Publik Antal – Ábrányi Emil: Él még a Magyar
– Kajdacsi Református Kórus
–  Publik Antal – Petőfi Sándor:  

A székelyekhez
– Székely Himnusz

Szeretettel várunk mindenkit: Tiszelettel: V. Nagy Lajos és családja
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Mi is az a kalinkázás?
A pünkösd a keresztény 
egyház egyik legfőbb ünne-
pe, az egyház születésnapja, 
amely a húsvétot követő 
negyvenedik napra esik: 
neve a görög pentekosz-
tész, „ötvenedik” szóból 
származik, az ünnep maga 
viszont zsidó gyökerekre 
vezethető vissza.

A hagyomány szerint Krisztus 
mennybemenetelét követően 
az apostolok, Mária és a leg-
közelebbi tanítványok közösen 
ünnepelték meg pünkösdöt. 
Arra, hogy miért is nevezik az 
egyház születésnapjának ezt az 
időpontot, magyarázat Péter 
apostol ekkor tartott prédiká-
ciója, amelynek hatására sokan 
megtértek, s megalakultak a 
legelső keresztény gyülekezetek. 

A pünkösdi ünnepkör egyik 
legfontosabb napja a Szent-
háromság vasárnapja, azaz a 
pünkösd után következő első 
vasárnap: ennek kultusza a 
barokk korból eredeztethető, 
amely a pestisjárványok idején 
teljesedett ki. Búcsúnap is ez. 

Az Úrnapja, amely az ol-
táriszentség ünnepe, szintén 
szorosan kapcsolódik pün-
kösdhöz: e nap az ünnep utá-
ni második hét csütörtökjé-
re esik: ekkor körmeneteket 
tartanak, s a templomkertben 
„úrnapi sátrakat” állítanak, 
melyeket sok helyütt rontást 
űző, gyógyító hatással bíró 
zöld ágakkal, lombbal, virá-
gokkal, valamint megszentelt 
növényekkel díszítenek.

A pünkösdi népszokásokat 
tekintve elmondható, benne 

keverednek a keresztény, az 
ősi pogány, illetve az ókori 
(római) elemek. A termékeny-
ség, a nász ünnepe, amelyben 
a virágok lényeges szereppel 
bírnak, úgy mint a pünkösdi 
rózsa, a rózsa, a jázmin, vala-
mint a bodza. 

A Római Birodalomban 
májusban „Florália” ünnepe-
ket tartottak, amelynek mi-
tológiai alakja, Flóra istennő 
a növényeket, virágokat kép-
viselte. Innen eredeztethető a 
szokásrend, hogy a pünkösdi 
királyné fejét nagyrészt ró-
zsakoszorú díszíti, míg egyes 
változatokban rózsaszirmot 
hint maga körül. 

Egyes néprajzi feltételezések 
szerint lehetséges, hogy a pün-
kösdi rózsa és a pünkösdi éne-
kekben szereplő Szent Erzsé-
bet kapcsolatban állott Szent 
Erzsébet tiszteletével, illetve 
a „rózsacsodával”. Népszerű 
ezeken a napokon a pünkösdi 
királyválasztás is, ahol a királyt 
ügyességi versenyeken, próbák 
keretében választották meg 
(lovaglás, birkózás, futás, sza-
maraglás). Európa nagy részén 
a középkortól kezdve él e szo-
kás, s sok helyen választanak 
májuskirályt, vagy pünkösdi 
királyt. Hazánkban a 16. szá-
zadtól már ismert, írásos nyo-
mok is ekkortól akadnak erről.

A pünkösdölés énekes-tán-
cos adománygyűjtés jellegű 
népszokás: az Alföldön ismert, 
eredeti formájában lányok és 
legények vettek részt benne, 
házról házra járva a faluban. 

A szóban forgó ünnepkör-
re jellemző volt a „pünkösdi 
királynéjárás”, azaz a termé-
kenységvarázslással egybekö-
tött pünkösdi köszöntő, amely 
a Dunántúlon még ma is él 
(Bújj, bújj zöld ág… szöveg-
motívum). A „zöldág-járás”, 
vagy „zöldág-hordás” szintén 
ismert momentum volt: ilyen-
kor az ablakokra, az ajtók fölé, 
a szobák falára, a kútgémre, 
vagy a malmokra frissen vá-
gott zöld ágakat tűztek, amely 
védelemül szolgált a rontás, a 

boszorkányok ellen az ősi ter-
mékenységvarázslások emlé-
kére. A földbe tűzött zöld ág a 
hiedelem szerint megóvja a ve-
tést a jégveréstől, a kártevőktől. 
A leányok énekelve, kapun át-
bújva, kaput tartva járják végig 
a falut, s körtáncot járnak.

Ismert volt a „törökbasázás”, 
vagy a „borzakirály”, megint 
másik néven a „rabjárás”, me-
lyek Nyugat-Magyarország 
egyes vidékein voltak elter-
jedtek pünkösdkor. 

A „hesspávázás” Udvar-
helyszéken és a Sóvidéken ma 
is élő szokás, amelynek során 
10-12 éves lányok és fiúk ki-
rályt és királynét, valamint 
egy nyoszolyólányt választa-
nak maguk közül.

Jellemző volt sok helyen a 
pásztorok, gulyások, csikó-
sok, juhászok és kondások 
megajándékozása is: Hajdú-
böszörményben például min-
denki, aki állatok őrzésével 
foglalkozott, kalácsot, bort ka-
pott. Sok helyen cselédvásárt 
is tartottak, s e napon szedték 
össze a báránydézsmát, míg a 
pásztorok úgynevezett pün-
kösdi garast kaptak. 

Tolna megyében, Bátán és 
a sárközi Szeremlén a máju-
si „kalinkázás”, „csónakázás”, 
vagy „ladikázás” volt szokás-
ban. Ez utóbbi helyen, e napon 
a leányok udvarlóiktól díszes 
evezőt kaptak ajándékba. 
Bács-Bodrog vármegyében, 
Topolyán a fiúk hajnalban 
pünkösdi rózsát tettek válasz-
tottjuk ablakába, akik búza-
virágból, pipacsból koszorút 
fontak a fiúknak. 

Hazánkban pünkösdkor a 
teheneket nyírfaággal vereget-
ték, hogy jól tejeljenek. Akadt, 
ahol kenyérhéjat égettek, ha-
muját pedig a gabonaföldre 
szórták a jó termés, gazdag 
aratás érdekében. (Forrás: Ku-
csera Klára/Tátrai Zsuzsanna/
Réső Ensel Sándor néprajzku-
tatók).

 Gyimóthy Levente

Sokezren – huszonötödször
A szeszélyes időjárás ugyan 
okozott némi kellemetlensé-
get a 25 éves múltra vissza-
tekintő szekszárdi pünkösdi 
fesztiválon, ám ez döntően 
nem akadályozta meg a helyi 
és környékbeli lakosokat ab-
ban, hogy részt vegyenek a ze-
nés-táncos rendezvényeken. 

A május 22-25-ig tartó, jubileu-
mi, ingyenes programmenü mel-
lett, amely – hagyományosan – a 
Prométheusz parkban, továbbá a 
Szent István tér legelején felállí-
tott sörsátorban és a Béla király 
téri Borudvarban, illetve a Szent 
István téri alkalmi élménypark-
ban zajlott, kézművesvásár is 
várta az érdeklődőket, az Arany 
János utcában pedig autókiál-
lításban gyönyörködhetett, aki 
arra vette útját. Idén a feszti-

vál keretében pünkösdi nyitott 
pince napokat is rendeztek, így 
például az Iván-völgyi borospi-
ncék is kóstolásra csábították a 
közönséget. Mindezzel párhuza-
mosan a Szent József Katolikus 
Iskola földszintjén jótékony cél-
lal meghirdetett sváb kiállítást is 
megtekinthettek a pünkösdölők.

A programkavalkádot május 
25-én este Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere Horváth Tiborral, 
a fesztivál szervezőjével, vala-
mint Módos Ernővel, az Alisca 
Borrend nagymesterével nyitotta 
meg ünnepélyes keretek között, 
sörös- és boroshordó-csapolással. 

A polgármester köszöntőjé-
ben hangsúlyozta: a programok-

ban, ahogy eddig, úgy idén is 
mindenki megtalálja a szórako-
zási lehetőséget a maga számára. 
Ahogy azt kiemelte: a pünkösdi 
fesztivál kiemelt fontossággal 
bír a szekszárdiak életében, 
hiszen a programok az egész 
család számára kikapcsolódást 
nyújtanak. A fesztivál kísérőre-
ndezvényeként a helyi borászok 
olyan programokkal szolgálnak, 
amelyek kiválóan kiegészítik a 
hagyományos rendezvényeket – 
hangsúlyozta Ács Rezső. 

A nyitóest a Tickett zenekar 
és Peller Anna fellépésével vet-
te kezdetét, amelyen a Feszti-
vál Rézfúvósok és Bebe a Back 
II Blackből is szórakoztatta a 

nagyérdeműt. Rajtuk kívül a 
Hungaro Roxínház adott elő is-
mert dallamokat. Csütörtök déle-
lőtt a Magyar Vöröskereszt Tolna 
Megyei Szervezete várta a véra-
dókat a Béri-Balogh Ádám utcai 
Vérellátó Centrumba. Szombat 
reggel II. JAKO-pünkösdi páros 
teniszverseny zajlott, a délutáni 
órákban pedig a Szekszárdi Ifjú-
sági Fúvószenekar koncertezett 
a Sátorszínpadon, de Kovács 
Gergő előadóművész, valamint a 
Swing együttes is „hozta” a han-
gulatot, míg „Agyalapi irigyeim” 
fantázianéven Dicső Zsolt költő 
és a Komjáth(y)iak prezentáltak 
verses-zenés kulturális prog-
ramot. Este már Szatmári Orsi 
show-műsorára táncolhattak a 
jelenlévők, akit az Intermezzo 
Latin Club szédületes fellépése 
követett. Ez alatt a nagyszínpa-
don a méltán híres Balkan Fana-
tik adott koncertet, óriási sikerrel.

Vasárnap a sátorszínpadon 
többek között a Szekszárdi Jazz 
Quartet, az Alisca Brass Band, 
a Tücsök színpad lépett fel, míg 
az esti órákban egyebek mellett 
a V-Tech együttesből ismert Ke-
fír adott elő dalaiból válogatást, 
majd a Bulletproof Country 
Band rendezett utcabált „kiful-
ladásig”. Ezzel párhuzamosan 

a nagyszínpadon B-52 rock le-
gendák koncertjére tombolhat-
tak a fiatalok és az idősebbek.

A hétfői zárónap sem telt ese-
mények nélkül: a Sátorszínpadon 
a Mázai Bányász Fúvószenekar és 
Pecze István Jazz Quartett műso-
rozott, este pedig a Calypso Band 
szórakoztatta a közönséget, aki-
ket záróráig a Konvoj Band bu-
lija követett. Az utolsó pünkösdi 
fesztiválnapon is akadt azért ha-
zai sztárvendég, mégpedig Dér 
Heni énekesnő személyében, aki 
„akusztik live” műsorával emelte 
az est fényét.  Lévai Márton
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„A kékfrankosnál univerzálisabb szőlőt nehezen tudnék mondani”
A Szekszárdi Borászok Céhe 
szervezésében a Bodri Pincé-
szet faluhelyi birtoka adott 
otthont kedden este a kékfran-
kos-kóstolónak, melyen 31 té-
tel került a céhtagok és meg-
hívott vendégek poharaiba. A 
fajtakóstolókról, a szekszárdi 
palackról és a kékfrankosban 
rejlő lehetőségről beszélget-
tünk másnap a céh elnökével, 
Eszterbauer Jánossal.

– Sok kitűnő bort kóstolhattunk 
az est folyamán, a legidősebbek a 
2009-es szüretből, a legfrissebbek 
tavalyról származnak – mondja 
elöljáróban Eszterbauer János. 
– Általánosságban elmondható, 
hogy a jobb évjáratokból – mint 
amilyen a kilences, a tizenegyes és 
a tizenkettes volt – kikerülő bo-
roknál nem volt jelentős „szórás” 
a minőség terén, és ezekben a 
tételekben a fajtajelleg is sokkal 
inkább tetten érhető volt, de a kö-
zepesnek mondott évjáratokból is 
kóstolhattunk kimondottan szép, 
friss borokat. Nekem például az 
Illyés Kúria elsőként pohárba 
kerülő 2014-es kékfrankosa volt 

az egyik kedvencem. Az elénk 
került 31 tételről aztán négyesé-
vel-ötösével mondtak véleményt 
a céhtagok, így többek között 
Mészáros Pál, Takler Ferenc, vagy 
Vida Péter, míg meghívott ven-
dégként Vincze Béla egri borász 
adott pozitív összegzést. 

– Miért tartja fontosnak a fajta-
kóstolókat?

– Ezek az immár több éves 
hagyományra visszatekintő al-
kalmak egyfajta szakmai kont-
rollként működnek, emellett 
a kisebb pincészetek számára 
fejlődési lehetőséget is takar-
nak. A fajtakóstolók sorát a jól 
bevált rend szerint a rosé nyitja 
januárban, a február a bikavéré, 
a március a kadarkáé. Áprilisban 
előbb a cabernet-fajták kerülnek 
a poharakba, majd a hónap végén 
a merlot és a pinot noir kóstolója 
következik. A május a kékfranko-
sé, júniusban pedig a nagy küvék-
ből húzzuk ki a dugókat.

– Milyen lehetőséget tartogat a 
szekszárdi borászok számára a 
kékfrankos?

– A legnagyobb területen 
termelt és legfontosabb fajta. 
Úgy gondolom, a kékfrankos 
– no meg persze a kadarka és 
a bikavér – az a bor, amellyel 
a nemzetközi piacon is meg-
mutathatjuk a Szekszárd igazi 
arcát, egyediségét, tehetségét. 
Ebben a „küldetésben” nem is 
állunk rosszul, hiszen a világ 
borfogyasztó közönsége az új 
trend szerint az egyedit, a kü-
lönlegeset keresi a világfajták-
kal szemben. Itt jön a képbe ez 
a rendkívül hálás, kárpát-me-
dencei fajta. 

A kékfrankosnál univerzá-
lisabb szőlőt nehezen tudnék 
mondani, hiszen a legszebb 
rosék ebből készülnek, de fi-
nomak a sillerek és a bozsolé 
(beaujolais) típusú újborok 
is. Kiemelkedő évjáratokban 
csúcsborokat palackozhatunk, 
de a szekszárdi bikavér gerincét 
is a kékfrankos adja. Ideális fajta 
a növényvédelem szempontjá-
ból is, így egyre többen telepí-
tenek (újra) kékfrankost, vagy 
pályázati lehetőséget kihasz-
nálva átalakítják a régi, ritka 

ültetvényeket a hektáronkénti 
4500-5500 tőke szerkezetre.

– Mikor kerülhetnek a minőség 
védjegyének számító különleges 
szekszárdi palackokba?

– Bízom benne, hogy néhány 
héten belül. Mi, borászok már 
készen állunk a palackozásra. 
A céhtagok elfogadtak egy sza-
bályozást, eszerint 34 pincészet 
jogosult az egyedi üveg haszná-
latára – közülük eddig 26 jelezte, 
hogy élni kíván a lehetőséggel. A 
tagság által megválasztott bíráló 
bizottság meghatározott időkö-
zönként összeül, és eldönti, mely 
tételek kerülhetnek a szekszárdi 
palackba. Az eddigi két bírálat 
során 18 pince 28 mintáját zsű-
rizték, s a szigorú normáknak 
19 tétel (kékfrankos, kadarka, 
bikavér) felelt meg. A minőség-
biztosítás érdekében minden 
„zöld utat” kapott borból egy-
egy palackot letétbe helyeznek, 
így később, egy esetleges minő-
ségi kifogás esetén összevethető 
a bírált és a kereskedelmi forga-
lomba került tétel. 

 - fl -

Kapott némi esélyt a peronoszpóra
Kezd aggasztóvá válni a csapa-
dékbőség a szőlőbetegségek 
miatt. Dr. Füzi István, a szek-
szárdi történelmi borvidék 
szolgálatába szegődött fejlesz-
tőmérnök eddigi prognózisai-
ban az áttelepült, megtelepült 
kórokozók és az eddigi időjá-
rási viszonyok összefüggésé-
ben egy legfeljebb közepes 
erősségű lisztharmat-fertőzés 
valószínűsíthetőségéről szólt.

A peronoszpóra, mint másik fő 
gombabetegség elleni konkrét 
védekezés eddig – elsősorban az 
elmúlt hónapok száraz időjárá-
sának következtében – elbagatel-
lizálható volt, ám az ilyen gyako-
ri és ily mértékű „vízfolyás”, mint 
ami május második felét jelle-
mezte, szakértő riportalanyunk 
megfogalmazása szerint adott 

esélyt az eddig esélytelen pero-
noszpóra fertőzésszerű megje-
lenésének. A május 27-ei határ-
szemle azt mutatta, hogy még 
nincs ilyen probléma – feltéve, 
hogy valaki megtette növényvé-
delmileg azt, amit bármilyen év 
legyen, minden esetben a véde-
kezés terén szükséges.

„Tény, hogy a peronoszpóra 
számára az utóbbi 10 nap idő-
járása rendkívüli módon ked-
vezett, hiszen a primer fertőzés 
öt napon (május 15-én, 16-án, 
21-én, 22-én és 23-án) is lehet-
séges volt. Ráadásul az utóbbi 
három esetben egyhuzamban, 
ami sokkal veszélyesebb, mint-
ha ez három különálló alkalom 
lett volna. A május 15-ei és 16-ai 
fertőzési helyzetek után tünetet 
nem találtam, ami azt valószínű-
síti, hogy ekkor fertőzés nem 

történt. Hogy 21-e és 23-a között 
történt-e, az majd csak akkor 
derül ki, amikor a betegség lap-
pangási ideje lejár, számításaim 
szerint május 30-án vagy 31-én. 
Addig azonban még újabb fertő-
zési helyzetek is előadódhatnak. 
A nagy kérdés az, hogy a gomba 
tavaly képződött, és a lehullott 
levélmaradványokban a talajon 
áttelelt aszkospórái már kicsíráz-
tak-e, vagy annyira megviselte 
őket a március elejétől május 
közepéig tartó szárazság, hogy 
még mindig inaktívak. Ezt, saj-
nos, egyelőre nem tudjuk, csak 
egy hét múlva kapjuk meg rá 
a választ”- írja helyzetelemző 
prognózisába dr. Füzi István.

A május eleji aszkospórás 
fertőzés következtében a liszt-
harmatgombák második nem-
zedéke is megjelent a levelek 

fonákjain, a kéreghez közeli 
zászlós hajtásokon pedig a har-
madik nemzedék is felbukkant.

„Olyan nagy erejű liszthar-
mat-járványra, mint tavaly 
(bogyók korai súlyos megbete-
gedése) az idén már nem kell 
számítani. Ami abból is látszik, 
hogy a szőlővirágok szirmain 
egyáltalán nincs, vagy nagyon 
elvétve van gombaszövedék. 
Azokban az ültetvényekben, 
amelyekben korán és nagy 
gyakorisággal következett be 
aszkospórás fertőzés, vagy sok 
a zászlós hajtás – ott még nagy 
küzdelem várható az idén, vár-
hatóan legjellemzőbb kártevő 
gombabetegség a lisztharmat el-
len” – olvashatjuk a szakember 
aktuális hét-tíznaponta íródó 
növényvédelmi előrejelzésében.
 B. Gy.

Számlatartozása van? 
Az E.ON európai díjas tarto-
zásrendező programja Szek-
szárdon, Tolnán és további 15 
Tolna megyei településen.

Áramdíj-tartozást felhalmozott 
családok számára hirdetett tar-
tozásrendező programot a Csa-
ládjainkért Alapítvány az E.ON 
felkérésére Szekszárdon, Tolnán 
és a környező településeken 
(Bátaszék, Bogyiszló, Decs, Fá-
cánkert, Fadd, Felsőnána, Harc, 
Kéty, Murga, Sióagárd, Szálka, 
Szedres, Őcsény, Várdomb, 
Zomba). A pénzbeli segítség 
mellett képzéssel is támogatja a 
projekt a családokat annak ér-
dekében, hogy - miután tarto-
zásukat rendezni tudták - a csa-
ládok jövőbeni gazdálkodása 
tudatossá, tartozásuk rendezése 
tartóssá, fenntarthatóvá váljon.

A gazdasági és pénzügyi ne-
hézségekkel küzdő családokban 
átmeneti, illetve hosszabb idejű 
számlafizetési gond alakulhat 
ki, és egyre nagyobb problémát 
jelent így számukra a felhal-
mozott tartozás rendezése. Az 
E.ON csoport folyamatosan 
keresi annak lehetőségeit, hogy 

miként tudja megkönnyíteni 
ügyfelei számára a tartozások 
kiegyenlítését. A 2012-ben 
útjára indított pályázati prog-
ram, az E.ON Háló Program, 
május 26-tól 17 Tolna megyei 
településen is segítséget nyújt 
az áramdíj fizetési gondokkal 
küzdő fogyasztóknak. Ez az 
egyedülálló tartozásrendező 
program 2013-ban elnyerte az 
Európai CSR díjat.

„A nehéz helyzetben lévőknek 
nem pusztán csak pénzügyi tá-
mogatást adunk, hanem aktívan 
bevonjuk őket abba a folyamat-
ba, hogy bár segítséggel, de saját 
maguk talpra tudjanak állni. Az 
anyagi támogatás mellett arra 
ösztönözzük az érintett csalá-
dokat, hogy ők maguk is aktí-
van vegyenek részt adósságuk 
rendezésében. Így nem csupán 
egy átmeneti segítséget kapnak, 
hanem egy olyan tudást, mely 
segíti őket abban, hogy hosszú 
távon is fenntarthatóvá váljon 
számukra a hatékony gazdál-
kodás. Az egy plusz előnye a 
programnak, hogy a résztvevők 
sok hasonló problémával küzdő 
családdal találkoznak a képzés 

során, megtapasztalják, hogy 
nincsenek egyedül, és egymást 
támogatva, tapasztalataikat 
megosztva tudják háztartási 
gazdálkodásukat újra egyensúly-
ba hozni.” – mondta el Károlyi 
Zsuzsanna, az E.ON Hungária 
kommunikációs vezetője. 

A programba olyan családok 
jelentkezhetnek, akik együtt-
működnek egy számukra egyé-
nileg kidolgozott hátralékkeze-
lési terv kialakításában és annak 
megvalósításában, és vállalják a 
program segítségével a 30.000-
400.000 forint nagyságrendű 
tartozásaik rendezését. A csa-
ládok hosszú távú stabilitását 
segíti a program, fontos eleme 
a számukra biztosított családi 
gazdálkodásra és munkaerő-pi-
aci készségfejlesztésre irányuló 
képzés, illetve a családi gazdál-
kodásukat átvilágító tanácsadói 
konzultáció. A programban 
való részvétel egyik feltétele, 
hogy legalább egy kereső legyen 
a családban, hogy a program 
megvalósítható legyen a rész-
vevők számára.

A program és a kapcsoló-
dó tréningek a Családjainkért 

Alapítvány szervezésében va-
lósulnak meg. Munkájukat a 
helyszín biztosításával, helyis-
meretükkel két Tolna megyei 
szervezet elkötelezett szakem-
berei támogatják, akik mind a 
családok kiválasztásában, mind 
a programon való végigkíséré-
sében és az után követésben ki-
emelt szerepet vállalnak. 

Szekszárdon és a környező 
településeken (Bátaszék, Decs, 
Felsőnána, Harc, Kéty, Murga, 
Őcsény, Szálka, Szedres, Vár-
domb, Zomba) Szekszárd MJV 
Humánszolgáltató Központja 
segíti a program megvalósulását.

Tolnán és térségében (Bogyi-
szló, Fácánkert, Fadd, Sióagárd) 
a tolnai Családsegítő Központ 
munkatársai nyújtanak támoga-
tást a tartozásrendező program 
lebonyolításában.

A pályázatok beadási határ-
ideje 2015. június 26. A pályá-
zatok elbírálása folyamatosan 
történik, a rendelkezésre álló 
összeg keretéig.

A pályázat részleteiről a www.
csaladjainkert.hu oldalon talál-
ható információ.
 SZV

Nyári táborunk célja az intenzív, ter-
mékeny együttlét, felszabadult játékkal 
és közös alkotómunkával, 8–12 éves 
gyermekek számára.

A táborba azokat a gyerekeket vár-
juk, akiknek a kikapcsolódást a szín-
játszás, szereplés, drámajáték, színház, 
verselés, zenélés, éneklés jelenti.
A tábor három foglalkozáscsoportja:
1. Színjátszó 
Csizmazia Ferencné – pedagógus
2. Szövegalkotó 
Molnár Krisztina Rita – költő
Fekete Richárd – költő
3. Népzenész 
Szabó József – citera
Kovács Gábor – furulyák
Szabóné Gáncs Tünde és Nyitrai Ma-
rianna – ének

A tábort egy közös produkció zárja, 
mely helyet kaphat a Szekszárdi Szüreti 
Napok programjai között.
• Kommunikációs készségfejlesztés
• Színpadi élmény
• Kreatív készségek fejlesztése

• Improvizációs színházi játékok
•  Ének-, zene (hangszeres tanítás kezdő és 

haladó szinten citera és furulya hangsze-
reken, amit minden, népzeneoktatásra 
jelentkezőnek magának kell hoznia)
Augusztus 15-én, szombaton egész 

nap szívesen látjuk a szülőket bemu-
tatkozó foglalkozásainkon, illetve a 
16.00-kor kezdődő előadásunkon.
Jelentkezési határidő: 2015. július 17.
Részvételi díj: 19.950 Ft/fő (6 nap, 5 éj)
Szervező: Babits Mihály Kulturális 
Központ Szekszárd.
Befizetni lehet személyesen: hétfőn 
és csütörtökön 10.00–18.00 óráig, 
vagy átutalással: 11746005-15416511-
00000000 számlaszámra (OTP)

Kérjük a közleményben feltétlenül 
szerepeljen, hogy „AlkoTábor”, gyer-
mek neve. A befizetés csak a kitöltött 
jelentkezési lappal együtt érvényes.

További információ: 74/529-610
www.szekszardagora.hu

Péter Judit:
peter.judit@szekszardagora.hu
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Magyar est Waregemben
Április végén az Alisca-Szek-
szárd-Waregem Baráti Társaság 
vezetésével egy 15 fős szekszár-
di küldöttség utazott belga test-
vérvárosunkba, Waregembe.

A több mint 20 éves múltra vissza-
tekintő testvérvárosi kapcsolatnak 
köszönhetően alakult ki az a ne-
mes hagyomány, hogy waregemi 
családok minden második évben 
közel 50 hátrányos helyzetű szek-
szárdi gyermeket nyaraltatnak sa-
ját költségükön Belgiumban.

A Waregemben működő Ba-
ráti Társaság Szekszárd városá-
val közösen kétévenként Ma-
gyar Napot szervez Belgiumban, 
melynek teljes bevételét a gyer-
mekek utazására és üdültetésére 
fordítja.

A program „kötelező” eleme-
ként idén is kiváló vegyespör-
költet és szekszárdi borászatok 
felajánlásának köszönhetően el-
sőrangú borokat kóstolhatott az 
a több mint 170 vendég, akik be-
lépőjegyet váltottak a jótékonysá-
gi eseményre és az ételek mellett 
idén a Pántlika együttes táncosa-

itól-zenészeitől kaphattak ízelítőt 
a magyar népzene kincseiből.

A szekszárdi küldöttséget Dr. 
Sólyom Bódog, az Alisca-Szek-
szárd-Waregem Baráti Társaság 
elnöke vezette, a szekszárdi ön-
kormányzat részéről pedig Dr. 
Máté István képviselő kísérte 
a kiutazó csapatot. A hivatalos 
programokon kívül a ware-
gemi vendéglátók kirándulást 
szerveztek az I. világháborúban 
szinte teljesen elpusztult Yp-
res (Ypern) városába, melynek 
katonai emlékhelye az egykori 
hadszíntéren elhunyt több tíze-
zernyi amerikai, német, francia, 
angol és más nemzetbéli hősi 
halottnak állít örök emléket. 
A megmaradt városlakók nem 
adták fel lakhelyüket és újból 
felépítették régi szépségében vá-
rosukat, mely szemet gyönyör-
ködtető látványt nyújt. Csodá-
latos templomai monumentális 
kialakításúak, utcái a háború 
előtti építészeti stílust képviselik.

Vasárnap hivatalos találko-
zón Jo Neirynck waregemi al-
polgármester fogadta a magyar 

küldöttséget és köszöntőjében 
hangsúlyozta a baráti találkozók 
fontosságát és a két város közötti 
kapcsolat több mint 20 éve tartó 
fennállását. Örömmel ecsetelte, 
hogy Waregem város gimnázi-
uma nemrégiben a Garay János 
Gimnáziummal alakított ki part-
nerkapcsolatot és idén mindkét 
intézmény fogadta a partneris-
kola tanárait és diákjait.

A kiutazáshoz szükséges kis-
buszokat és az utazási költségek 
térítését Szekszárd Város Önkor-
mányzata biztosította, így elmond-
ható, hogy egy valódi összefogás 
eredménye volt az idei évi program 
is. A találkozó végén a felek abban 
állapodtak meg, hogy a hagyomá-
nyoknak megfelelően 2016. tava-

szán Waregem város és az ottani 
Baráti Társaság összefogásában 
újra Belga Napot szerveznek Szek-
szárdon, ahol a kiváló belga sörök 
mellett tovább folytatódhat a bel-
ga-magyar baráti kapcsolat.

A szervezők ezúton is köszö-
nik Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és az alábbi bo-
rászok-pálinkaházak önzetlen tá-
mogatását: Dr. Bodri István, Dúzsi 
Tamás, Eszterbauer János, Fekete 
Mihály, Ferger Mihály, Fritz Jó-
zsef, Márkvárt János, Mészáros 
Pál, Módos Ernő, Pálinkás László, 
Prantner Ferenc, Savanya Géza, 
Sárosdi Róbert, Sebestyén Csaba, 
Szekretár János (Szeleshát), Tak-
ler Ferenc, Vesztergombi Ferenc, 
Vida Péter.  SZV/Berlinger Attila

Dán est 2015. június 13. (péntek) 19:00 óra

5 fogás a hozzáillő borokkal:
– Vajban sült fehér spárga, krémes friss sajttal, mosolygósra 

főtt fürjtojással, rozskenyér ágyon
– Brazírozott sertéspofa árpagyöngy rizottóval tálalva, savanyított hagy-

mával, zellerszárral, turbolyával és sült koktélparadicsommal díszítve.
– Jérce rolád posírozva és sütve, sült rebarbarával

hosszan sült borjú culotte, karfi olpürén, crudites-vel
– Bodzaszörpben forgatott eper, rozs chipsszel, könnyűre vert tejszínnel

Garay ÉlményPince, 7100 Szekszárd, Garay tér 19.
Rendelés: +36 20 215 9396

Ára: 7.990 Ft
Jegyek csak elővételben!

(Ö00060)

A 86. Ünnepi Könyvhét és a 14. Gyermekkönyvnapok
szekszárdi rendezvényei

Május 28. (csütörtök) 
14:00 óra – A Gyermekkönyvtárban
Misu és a piros kenu – találkozó Nógrádi 
Gergely íróval

Június 4. (csütörtök)
16:00 óra
Husek-Horváth Edit – „Bedobozolt, akták-
ba zárt életek” c. könyvének bemutatója. 
Beszélgetőtárs Csillagné Szánthó Polixéna 
Szekszárd Megyei jogú Város Humán Bi-
zottság elnöke és Liebhauser János a Tolna 
Megyei Illyés Gyula könyvtár igazgatója

17.00 óra
Vörös István József Attila-, valamint 
Premia Bohemica-díjas költő, prózaíró, 
kritikus, irodalomtörténész, esszéista, a 
Pázmány Péter Katolikus Egyetem Tan-
székvezetője „Száz és egy” kötetéről Ga-
csályi Józseffel beszélget

Június 5. (péntek)
16:00 óra
Horváth Viktor az Európai Unió Irodalmi 
Díjával kitüntetett író, költő, irodalomtör-
ténész „A vers ellenforradalma - A versírás 

és versfordítás tanulása és tanítása” köny-
véről Gacsályi Józseffel beszélget

17:00 óra
Zalán Tibor A Magyar Köztársasági Ér-
demrend lovagkeresztjével, Nagy Gáspár-, 
és Mészöly Miklós-díjjal, A Magyarország 
Babérkoszorúja díjjal kitüntetett költő, író, 
dramaturg, pedagógus, egyetemi tanárral a 
„nemzedéktelen arc (elfogult írások)” című 
esszékötetéről Gacsályi József beszélget

18:00 óra
Nyeső Mari „Hagyj szabadon” című leme-
zének bemutató koncertje

Június 6. (szombat)
09:00–13:00 óra
Gyermekprogramok: ismerkedés a Csiga 
– Biga Alapítvány terápiás kutyáival, ug-
rálóvár, kézműves foglalkozás, új könyvek 
bemutatója, ingyenes beiratkozás minden-
kinek egésznap

10:00 óra
Együtt a kutyákkal – játszóház a Csiga – 
Biga Alapítvány terápiás kutyáival

11:00 óra
Évelő – a Virágpor együttes zenés gyer-
mekműsora

14:00 óra
Spanyolnátha folyóirat bemutatkozása
Berka Attila író, költővel és Székelyhidi Zsolt 
zeneszerző, író, költővel a SpanyolNátha 
munkatársaival beszélget Dicső Zsolt költő

Június 8. (hétfő)
14:00 óra – A Gyermekkönyvtárban
Az Illatok és Hangok Őrzője – találkozó 
Maros Krisztina illusztrátor, íróval

17:00 óra
Szakolczay Lajos A Magyar Köztársasági 
Érdemrend lovagkeresztjével kitüntetett, 
Arany János- és Tamási Áron-díjas iroda-
lomtörténész, irodalom- és művészetkriti-
kus nyitja meg a rendezvényt és mutatja be 
új esszékötetét. Beszélgetőtársak Gacsályi 
József, Kis Pál István írók, valamint Erdélyi 
Z. János műfordító költő

 NKA, Szépírók Társasága, Magyar Írószövetség, 
 Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Május 24-ei rejtvényünk megfejtése: Niccoló Paganini, Az ördög hegedűse

Május 30-31. 19:00
MAD MAX: A HARAG ÚTJA 
3D Színes szinkronizált auszt-
rál akciófilm. Korhatár:16 éven 
felülieknek! Hossz: 120 perc.

Június 4-7. 16:30
HOLNAPOLISZ
Színes szinkron+feliratos 
amerikai sci-fi.

Korhatár: 12 év alatt szülői
kísérettel!
Hossz: 123 perc.
 
Június 4-7. 19:00
DANNY COLLINS
Színes szinkronizált amerikai 
film. Korhatár: 12 év alatt szü-
lői kísérettel!
Hossz: 106 perc.

AGÓRA MOZI A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2015. június 4-én, csütörtök 
16 óra a Nemzeti Összetarto-
zás Napja
Beszédet mond: Ács Rezső 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
polgármestere. Egyházi kö-
szöntés. Zenés irodalmi em-
lékezés az I. Béla Gimnázium 
diákjainak előadásában. Gyer-
tyagyújtás az Országzászlónál. 
Ezt követi a Délvidéki Magyar 
Golgota 1944–45 kiállítás meg-
nyitója 17 órakor.

A Keskenyúton Délvidéki Tra-
gédiánk 1944–45 vándorkiállí-
tás a 70. évforduló alkalmából 
készült, az 1944–45-ös délvi-
déki népirtás magyar áldoza-
tainak emlékére. 
A kiállítás megtekinthető: 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Bakta galéria 2015. júni-
us 21-ig, az intézmény nyitva-
tartási idejében 
(H-P: 8-20 óráig,
Sz: 8-18 óráig).

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozata
2015. június 2-án (kedd) 10.00–15.00 óráig egészségnapot tart,

A Babits Mihály Kulturális Központ földszinti termében.
Az egészségnapon ingyenes vércukorszint, koleszterinszint, vér-
nyomásmérés, látásvizsgálat, életmódtanácsadás, testzsírmérés, 

gyógynövény bemutató, ortopéd szaktanácsadás, Alzheimer-kór 
szűrés, hallásvizsgálat és hallókészülék tanácsadás, mozgásszervi 

állapot felmérés (csontsürűség mérést) tartunk. A méréseket 
egészségügyi szakemberek, védőnők és önkéntesek segítik. 
Szeretettel várunk mindenkit aki fontosnak tartja egészsége 

megőrzését.

ÖNKÉNTESEK NAPJA 2015
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal és 

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata szeretettel meg-
hívja a civil szervezeteket, az önkénteseket és az érdeklődőket 

az Önkéntesek Napjára és a Hála-Gálára  
Helyszín: Szekszárd, Garay tér

Eső esetén: Babits Mihály Kulturális Központ előtere 
Időpont: 2015. június 6. (szombat)

Program
10.00-17.00 óra: Civil szervezetek, 

önkéntes kezdeményezések bemutatkozása, 
kézműves foglalkozások a téren és közben

10.00-16.00 óra között zenés-táncos műsorok
Fellépők 

10.00: Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió, 
10.30: Ünnepélyes megnyitó: Csillagné Szánthó Polixéna,

a Humán Bizottság elnöke
10.45: Énekes versek a Komjáthy-ak előadásában
11.30: FITT Fitness és a FITT lesz Sportegyesület

11.45: „Segíts rajtam” Hátrányos Helyzetűekért Alapítvány
13.00: Tücsök Zenés Színpad szólistái

13.30: Szekszárdi Gitár Egyesület
14.30: Ifjúsági Fúvós Zenekar Szekszárd 
15.30: Tücsök Zenés Színpad szólistái

16.00-17.00 óra: Hála-Gála 
Szomjú-díj ünnepélyes kiosztása az Év Önkéntesének

Közreműködnek: „Ifjú Szív” Magyarországi Német Nemze-
tiségi Néptáncegyüttes , Magyar Postagalamb Sportegyesület 

M-09 Szekszárd,  „Mondschein” Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Kórus Egyesület, Pecze István, Szekszárdi Mozgásművészeti 

Stúdió, id. Topánka József,Tücsök Zenés Színpad.

ÁCS REZSŐ polgármester
Június 1. (hétfő) 14-16 óráig. 
Előzetes bejelentkezés alapján, az 
alábbi telefonszámon: 06-74/504-102
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Május 19–én tartotta. Garay J. Ál-
talános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület A hónap harma-
dik keddjén 16–17 óráig. Garay J. Ál-
talános Iskola és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján 17–18 
óráig. I. Béla Gimn. és Informatikai 
Szakközépiskola (Kadarka u. 25-27.)
DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap har-
madik 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 órá-
ig. 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 Iskola, Szekszárd, 
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 órá-
ig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

MEGHÍVÓ
„A SZŐLŐ VIRGZÁSÁNAK ÜNNEPÉRE”

Időpont: 2015. június 6. (szombat), 10.00 óra
Helyszín: Szekszárd, Mészáros Borház (Kossuth L. u. 26.).

A rendezvényt a szervezők dr. Kozma Pál születésének  
95. évfordulója emlékére ajánlják.

Program:
10.00 Szőlővirág szentelése: Porpáczy Attila káplán
11.00 A szőlővirág jelentősége a nemesítésben és a  

termesztésben – ifj. dr. Kozma Pál (PTE SZBKI) előadása
11.30 Legújabb nemesítésű rezisztens szőlőfajták borkóstolója 

(Borsmenta, Jázmin és egy meglepetés)
A részvételi költség 500 Ft/fő.  

Minden érdeklődőt szeretettel várnak!

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁÁJA

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. (00519)

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
(00516)

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

(00518)
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A kézzel írott, fényképpel és bizonyítvány másolatokkal 
ellátott önéletrajzot 2015. június 9-ig várjuk.

AZ  SZ+C  STÚDIÓ  KFT. 
METALLO–PONT  ÁRUHÁZA

KERES:
szorgalmas, megbízható,

alkalmazkodó munkatársat

(00529)

áruforgalmi előadó – pénztáros munkakörbe
nyugdíjazás miatt. Részletek a honlapunkon!

Akkumulátorok,
generátorok,

indítók alkatrészeladása,
felújítása.

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

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

(00526)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. • 06-74/315-994
06-70/932-8763

Nyitva tartás: H-P. 8-16.30 Szo.: 8-12-óráig (00522)

20% engedmény Ballagási akció 
Arany - Ezüst ékszerekre 

és Mütárgyakra  
Akció érvényes :  2015.04.23. – 2015.06.14

2

A kölcsönt az Expressz Zálog Zrt. nyújtja. THM: 39,73 % – 40,4 %.

A Tolna Megyei Kormányhivatal épületeinek
energetikai korszerűsítése

2011-ben megkezdett ál-
lamreform legfontosabb 
célkitűzése a Jó Állam 
koncepciójának megva-
lósítása, ennek kereté-
ben az emberközpontú 
közigazgatás, az ügyfél-
barát kiszolgálás, a gyors 
és hatékony ügyintézés 
megvalósítása, a szakmai 
feladatellátás magas szín-
vonalának biztosítása. 

A koncepció szerves részét 
képezi továbbá a költséghaté-
kony működés feltételeinek a 
megteremtése. A köz szolgála-
ta a közvagyon felelősségteljes 
és hatékony kezelését, üzemel-
tetetését is jelenti – nyilat-
kozta lapunknak dr. Horváth 
Kálmán, a Tolna Megyei Kor-
mányhivatal vezetője. 

Magyarországon az ener-
giafelhasználás mintegy 40%-
a az épületekben történik. Ha 
ezeket jól szigeteljük gyerme-
keink, unokáink, nemzedéke-
ink hatékony energiafelhasz-
nálásának feltételeit teremtjük 
meg. A Tolna Megyei Kor-
mányhivatal abban az eset-
ben gazdálkodik jól a rábízott 
közvagyonnal, ha kihasznál 
minden lehetőséget, hogy a 
régi, korszerűtlen épületeket 
energiahatékonyabbá, ezáltal 
költségtakarékosabbá tegye – 
hangsúlyozta a kormánymeg-
bízott, majd hozzátette, hogy 
ehhez nyújtottak nagy segítsé-
get az Új Széchenyi Terv ener-
getikai korszerűsítésre kiírt 
pályázatai.

A KEOP projektek célki-
tűzése – összhangban a hazai 

és EU stratégiával –, ösztönöz-
ni a decentralizált, környezet-
barát megújuló energiaforrást 
hasznosító rendszerek elterje-
dését, nagy hangsúlyt fektetve 
a központi költségvetési szer-
vek épületeinek energiahaté-
konyságára. Dr. Horváth Kál-
mán kiemelte, hogy a 2012/27/
EU irányelv az energiahaté-
konysági beruházások terén 
kiemelkedő szerepet szán a 
központi kormányzatnak, mi-
vel példamutatása révén ösz-
tönzőleg hat az épületener-
getikai korszerűsítésekre, és 
elősegíti az ilyen típusú beru-
házások elterjedését. 

A Tolna Megyei Kormány-
hivatal vezetője elmondta, 
hogy mintegy 374 millió fo-
rint vissza nem térítendő tá-
mogatást nyertek el a beruhá-

zások megvalósításához, és a 
projekt keretében 2015. április 
30. napján négy kormányhiva-
tali épület energetikai korsze-
rűsítése fejeződött be. Szek-
szárdon az Augusz Imre utca 
7. szám alatt, a Kiskorzó tér 
1-3. szám alatt, a Keselyűsi út  
7. szám alatt valamint Bony-
hádon a Szabadság tér 1. szám 
alatt található épületek immár 
megújult külsővel, korsze-
rűbb energetikával biztosítják 
a költségtakarékos és hatékony 
üzemeltetés feltételeit.

(00530)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580,
web: www.diaketkeztetes.net

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap június 1-től június 5-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!

(00515)

június 1. június 2. június 3. június 4. június 5.

„A”

Sertésraguleves Francia 
hagymaleves Marhahúsleves Kar� olleves Zöldborsóleves

Sajtos metélt, 
gyümölcs

Gombapaprikás, 
galuska,

uborkasaláta

Főtt hús,
gyümölcsmártás, 

pirított dara

Sertéspörkölt,
tészta,

almapaprika

Májjal töltött
rántott karaj, 

burgonyapüre, 
paradicsomsaláta

„B”

Paradicsomleves Francia 
hagymaleves Marhahúsleves Kar� olleves Zöldborsóleves

Sajtos borsófőzelék, 
sült virsli

Rántott csirke-
szárny, barnarizses 

zöldköret

Parajfőzelék,
tojásomlett,
gyümölcs

Sült csirkcomb,
friss saláta,

öntet
Sült tarja,

párolt zöldköret

„C”

Sertésraguleves Francia 
hagymaleves Marhahúsleves Kassai 

burgonyaleves Zöldborsóleves

Nudli, lekvár,
gyümölcs

Rakott 
kelkáposzta

Rántott csirkemell, 
petrezselmyes 

burgonya, 
csemege uborka

Rizsfelfújt,
csokiöntet,
gyümölcs

Lecsós csirkeragu, 
tészta

A Vodafone Magyarország Zrt. hivatalos partnere
értékesítő-tanácsadó munkakörbe

Szekszárdra és Tolnára munkatársat keres.
Talpraesett, értékesítési tapasztalattal és megfelelő kompetenciákkal 

rendelkező, lelkes jelentkezőket várunk. Amit nyújtunk: Stabil háttér, 
folyamatos képzés, lendületes csapat, versenyképes jövedelem!

Jelentkezésedet fényképes önéletrajzzal és motivációs leveleddel az 
alábbi e-mail címre várjuk: mobilverzum@mobilverzum.hu

(00533)
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 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Ezüstérmesek lettek a Fürge Rókák
Úgy tűnik, az utánpótlás te-
rén nincs gond a szekszárdi 
női kosárlabda klub háza 
táján. Egy harmadik és egy 
hatodik hely után az elmúlt 
hétvégén ezüstérmet szer-
zett az Atomerőmű-KSC kor-
osztályos együttese a gyer-
mek országos döntőben.

A Harsányi Mária és Kniesz 
Bernadett-irányította Fürge 
Rókák a Vasas pasaréti csarno-
kában megrendezett fináléban 
egy fölényes és két szoros csa-

tában kiharcolt győzelemmel 
lépett tovább a csoportkör-
ből a döntőbe. Ott a másik ág 
győztesével a szerkezetileg és 
egyéni képességek terén is jobb 
Bajával játszhattak az aranyért. 
Kiegyenlített első két negyedet 
követően a bajaiak ellenfelük 
hibáit kihasználva fokozatosan 
elhúztak, s végül 10 pontos 
különbséggel nyertek. A vere-
ség ellenére minden dicséretet 
megérdemelnek a szekszár-
di lányok, akik a különdíjas 
Renczes Rebeka vezérletével 

óriásit küzdve, arannyal felérő 
ezüstöt nyertek.

Eredmények, csoportmér-
kőzések: Szekszárdi Fürge Ró-
kák-Soproni Darazsak 45-34 
(11-10, 18-13, 8-7, 8-4). Ld: 
Renczes 15, Miklós 9, Leskó 
8. Szekszárd-Vasas Amazonok 
85-26 (20-2, 28-10, 12-10, 25-
4). Ld: Renczes 31, Miklós 23, 
Leskó 16. Szekszárd-Miskolc 
50-37 (9-8, 16-13, 14-7, 11-9). 
Ld: Miklós 18, Renczes 13.

Döntő: Baja-Szekszárdi Für-
ge Rókák 65-55 (15-15, 19-19, 
16-11, 15-10). Ld: Renczes 20, 
Miklós 14, Leskó 8.

Az ezüstérmes Fürge Ró-
kák csapata: Renczes Rebeka, 
Miklós Melinda, Leskó Abigél, 
Andi Hanna, Barta Bianka, Bó-
dis Noémi, Tamás Réka, Tamás 
Nagy Eszter, Bogos Inez, Ko-
vács Karina, Lipovszky Fanni, 
Dér Vanda, Szőke Fanni. Edzők: 
Kniesz Bernadett, Harsányi 
Mária.

 -fl-

Harmadik helyen az I. Béla lányai
Pécsett rendezték meg a közelmúltban a kosárlabda diákolimpia V. 
korcsoportos országos döntőjét, amelyen két szekszárdi együttes is 
pályára lépett. Az I. Béla Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola 
csapata a – későbbi győztes – kecskeméti Bolyai gimnáziumtól elszen-
vedett egyetlen vereséggel a harmadik helyen végzett. A Vecsési Klára 
és Szabó Noémi által felkészített, irányított együttesből Studer Ágnes 
bekerült a torna All Star ötösébe. A Garay János Gimnázium gárdája 
a csoportban elszenvedett három vereség után két ponttal megnyerte 
a debreceni Kossuth gimnázium elleni helyosztót, így Csirzó Zoltán 
testnevelő együttese végül hetedikként zárt. Csapatából Süle Gabriella 
(I. Béla) és Kovács Kincső (Garay) vehetett át különdíjat.

SPORTHÍREK
AMERIKAI FUTBALL. Az alap-
szakasz negyedik, egyben 
utolsó mérkőzésén negyedik 
győzelmét aratta a Szekszárd 
Bad Bones gárdája pünkösd-
vasárnap, a divízió II-es ame-
rikaifoci-bajnokságban. Sző-
dy Ferenc vezetőedző csapata 
elgázolta (40:0) a nyeretlen 
Újpest Bulldogs 2-t, így a wild 
card-ot elkerülve jutott a baj-
nokság elődöntőjébe.
FUTSAL. A női futsal NB II fel-
sőházi rájátszásának 4. fordu-
lójában – egy értékes salgótar-
jáni sikerrel a háta mögött – a 
már bajnok Debrecent fogadta 
az elmúlt vasárnap a Szekszár-
di UFC. Micskó Márk együt-
tese a rangadón ugyan már 
két góllal is vezetett, mégis 
meg kellett elégednie a dön-
tetlennel. A 3-3-mal zárult 
találkozón Csigi E. (2) és Gősi 
szerezték az UFC góljait.
KISPÁLYÁS FOCI. A végletekig 
kiélezett csata várható a Szek-
szárd Városi Kispályás Labda-
rúgó Bajnokság 2014/15-ös 
idényének bajnoka címért. 
Amennyiben a pontegyenlő-
séggel élen álló Kis Dankó és 
Várköz csapata is „behúzta” a 
győzelmet a csütörtök esti – 
lapzártánk után kezdődött – 
utolsó előtti fordulóban, úgy 
a június elsejei záró kör utol-
só, 20 órakor kezdődő mér-
kőzésén e két gárda egymás 
között dönti el az aranyérem 
sorsát. 
LABDARÚGÁS. Az NB III-as 
bajnokság Közép-csoportjá-
nak 28. fordulójában gyorsan 
kétgólos hátrányba került Rá-
kospalotán a Szekszárd, s bár 
az UFC jól játszott, helyzeteit 
csak az utolsó negyedórában 
váltotta gólokra – ekkor Deli és 
Dobra talált be –, így a REAC 
ellen elmaradt a pontszerzés 
(3-2). Kvanduk János csapata 
39 pontjával 11. a tabellán.

Decsre és Szigetszentmiklósra került a kupa
A május 16-i Twickel-Szek-
szárdi Sportközpont sakk-
tornán délelőtt megrende-
zett rapid versenyen taroltak 
a decsi játékosok: az öt díja-
zott helyből négyet elvittek. 
Az első helyért óriási küzde-
lem alakult ki, a versenysoro-
zat történetében holtverse-
nyes befutó még nem volt. 
A már többször is győztes 
Pataki Győző nemzetközi 
mester szoros csatában dia-
dalmaskodott Veszprémi és 
Nagybíró előtt.

A délutáni villámversenyen a 
sorozat többszörös győztese, a 
már évek óta Szekszárdra lá-
togató szigetszentmiklósi Ta-

mássy Zoltán korrigálta déle-
lőtti gyengébb teljesítményét és 
magabiztosan utasította maga 
mögé a mezőnyt. Ezúttal is jól 
szerepelt Pataki Győző, aki 2. 
helyével az összetett verseny 
győztese lett. 

A 3. és 4. helyre két FI-
DE-mester, dr. Papp Tamás 
(Decs) és Binder Tamás (Hóba-
goly SE) „futott” be.

A két versenyen összesen 62 
játékos ült asztalhoz. A verseny 
FIDE értékszám-szerző ver-
senyt román és angol résztvevő 
emelte nemzetközi rangra.

Eredmények, Rapid verseny: 
1. Pataki Győző 5.5 pont, 2. 
Veszprémi András 5.5, 3. Nagy-
bíró László 5.5, 4. Straubinger 

Dániel (mindannyia Decs KSE) 
5, 5. Csala Imre (Kecskemét) 5.

Villámverseny: 1. Tamássy 
Zoltán 7.5 pont, 2. Pataki Gy. 
7, 3. dr. Papp Tamás 7, 4. Bin-
der Tamás 6, 5. Drinóczi Péter 
(Szentlőrinc SE) 5.5, 6. Volosin 
Vladimir (Szentes) 5.5, 7. Csala 
I. 5.5, 8. Veszprémi 5.5.

Szuhai Balázs versenyigazga-
tótól különdíjat vehetett át Máté 
Mária (Oxford, Anglia), Volo-
sin Vladimir, Horváth Balázs, 
Pataki Győző, dr. Jakabó Judit 
(Tatabánya). A következő ver-
senyt október 10-én rendezik 
meg szintén a szekszárdi városi 
sportcsarnokban.

 Fekete László

Kihívás Napja: dobogós helyen végzett Szekszárd
Szép számban vettek részt a 
város nevelési és oktatási in-
tézményei, civil szervezetei 
és sportegyesületei a május 
20-án megtartott Kihívás 
Napja rendezvényein, ami-
nek köszönhetően az orszá-
gos versenyben Szekszárd 
dobogóra állhatott.

Szerdán hajnalban – immár 
hagyományosan – a Fekete Gó-
lyák KC szervezte kézilabda- és 
foci-villámtornákkal kezdődtek 
az idei kihívás napi programok. 

Az igazi aktivitás azonban 
természetesen napközben zaj-
lott: a nevelési, oktatási intéz-
mények mindegyikében szá-
mos sportjátékon vettek részt a 
gyerekek, az óvodás korúaktól 
egészen a középiskolásokig, de 
több iskola szervezett város-
környéki kirándulást is. 

A Szekszárdi Sportközpont 
NKft. szervezésében zajló 
programok a városi sportcsar-
nokban, a labdarúgó- és atléti-
kai pályákon, a fedett uszodá-
ban, valamint a városközpont 

több helyszínén zajlottak. 
Nagy népszerűségnek örven-
dett például a Garay téren 
megtartott gyermek zumba, 
amelyen több iskola diákjai is 
részt vettek, és a hagyományos 
Prométheusz parki akadálypá-
lyákon is sokan tették próbára 
ügyességüket.

A 0 órától 21 óráig tartó prog-
ramokon közel 20 sportegyesü-
let képviseltette magát a kosár-

labdától a búvárkodáson és az 
íjászaton át egészen az amerikai 
fociig. 

Az egy fő tizenöt percnyi test-
mozgása (egy egység) alapján 
számított országos versenyben, 
Szekszárd kategóriájában – Ka-
zincbarcika és Vác mögött – a 
3. helyen végzett, 58 ezer 770 
egységnyi aktivitással.  

 - fl -

Szekszárdon is átfutott a Nemzeti Bormaraton
Május 23-án reggel, a tőlünk nem távoli 
Bács-Kiskun megyei Hajósról indul el a 
magyar találmánynak is nevezhető Nem-
zeti Bormaraton. A tolnai megyeszékhely 
a második kiemelt helyszín volt.

Tolna megyét – ezen belül is a szekszárdi tör-
ténelmi borvidéket, Szekszárd központjában 
a Garay teret – a bormaraton második napján 
érte el a mezőny. A zömmel fiatal fiúkból lá-
nyokból álló „bormaraton-követek” Baranyá-
ból, Villányból, majd a pécsi borvidéket érint-
ve Bonyhád és Szálka érintésével érkeztek 
Szekszárdra. A megye-, illetve a városhatáron 
várták őket a Szekszárdi Kadarka Futóegye-
sület képviselői, s velük együtt futva érkezett 
meg a küldöttség a tolnai megyeszékhelyre a 
meglehetősen szép, változatos, de olykor ne-
héz, völgységeken átívelő országúti terepen. 

Szekszárd amúgy – lévén, híres vörösboros 
vidék – az okkal elvárható tarkasággal fogadta 
a Nemzeti Bormaraton beérkező mezőnyét, 
ahogy a dél-zalai borvidék irányában távozót 
is. Mintegy félszáz futó várta a rajtot – a me-
zőnyt Ács Rezső polgármester indította el.

Az eseményen képviseltette magát a 
Nemzeti Agrárkamara Tolna megyei Igaz-
gatósága is: képviselőik a talán kevésbé is-
mert, de bizonyítottan egészséges, Nakon és 
a Sárközben helyiek által termelt élelmisze-
reket mutattak be.

A bor és az egészséges életmód népsze-
rűsítésére hivatott speciális futóverseny 11 

napig tart, a résztvevők 103 település érin-
tésével megérkeznek mind a 22 hivatalon 
bejegyzett magyar borvidékre, miközben a 
helyszínenként folyamatosan változó ösz-
szetételű futók jóvoltából a megtett össztáv 
2573 km lesz – ami ebben a sajátos váltó-
futás kategóriában új világrekord lenne. A 
fent soroltakon túl ez is cél. B. Gy.
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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! (00535)

Szúnyogháló
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

(00512)

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  (00521)

ELADÓ!

Szekszárd kies domboldalán, 
egy zártkerti birtokon épűlt ez az 

épületegyüttes. 
Pazar kilátás nyílik a szekszárdi 

dombság egyik legszebb részére.
Az épület 6x8 méteres, 

teljes tetőtér beépítéssel. 
A telek nagysága 2600 m2.

Érdeklődni:
06 20/354-23-97(00534)


