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„Egyek vagyunk nyelvünkben, kereszténységünkben”
Bármerre vitt a sors, hív az 
ősi föld. Zászlója még ma is 
piros-fehér-zöld! – a magya-
rok világhimnuszával vette 
kezdetét a nemzeti összetar-
tozás napjának szekszárdi, 
Béla király téri rendezvénye 
június 4-én. A rendezvényen 
a hazánk sorsát alapjaiban 
megrengető, 95 éve aláírt tri-
anoni békediktátum kapcsán 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere osztotta meg gon-
dolatait az egybegyűltekkel.

„Lehet beleélő magyarázat. Ak-
kor is milliószoros a gyalázat, mit 
egy néppel meg lehetett tenni, 
mint kerek kenyeret, darabokra 
szelni” – idézte a város első em-
bere beszédének kezdetén Moso-
nyi György költő szavait, majd a 
kilencvenöt évvel ezelőtt történ-
tek kapcsán kialakult hazai han-
gulatra emlékeztetett, amikor is, 
egy pénteki napon, „délelőtt 10 
órától két órán keresztül zúgtak 
a harangok, az épületekre gyász-
lobogókat tűztek, az utcákat pe-

dig kétségbeesett, síró emberek 
árasztották el”.

Amint azt a polgármester 
kifejtette: hazánk területének 
71,4%-a veszett el, kisebbségi 
létre ítéltetett a lakosság 63,5%-
a, míg az ország közútjainak 
64,5; vas-, arany-, ezüst- és 
sótermelésének pedig 100%-a 
került idegen kézre. A dön-
tés 23,4 millió lakost érintett, 
melyből 7,6 millióan maradtak 
az anyaországban – sorolta Ács 
Rezső, hangsúlyozva: a döntés 
következményeként családok, 
barátok, szomszédok szakadtak 
el egymástól és a szögesdróttal 
megerősített határon kiabáltak 
át egymásnak. Megjegyezte: a 
határ egyik-másik oldalán re-
kedt embereknek csak pár lé-
pést kellett volna tenniük, hogy 
megölelhessék egymást, ám eh-
hez több száz kilométert kellett 
utazniuk. Ugyanakkor – tette 
hozzá – az utazás is csak hosszas 
várakozást követően, vízum és 
útlevél birtokában volt lehetsé-
ges. „Ez a mai fiatalok számára, 

akik szabadon, kedvük és lehe-
tőségük szerint utazhatnak, már 
elképzelhetetlen, mint ahogy az 
is: volt idő, hogy a trianoni gya-
lázatról még csak beszélni sem 
lehetett” – mutatott rá Szek-
szárd polgármestere, mennyit 
is változott a világ. 

Kiemelte: a tragédiáról het-
ven éven át hallgatni kellett, ami 
még nehezebbé tette annak fel-
dolgozását. A 2004. december 
5-ei, kettős állampolgárságról 
szóló népszavazást felidézve Ács 
Rezső kijelentette: az érdeklő-
dés hiányában elbukott, mint 
ahogyan az MSZP és az SZDSZ 

nemre buzdító kampánya is. A 
Szekszárdi Önkormányzat és a 
Babits Kulturális Központ közös 
szervezésében megvalósult ösz-
szejövetelen az I. Béla Gimnázi-
um diákjai adtak zenés-irodalmi 
emlékműsort, amely után Ács 
Rezső polgármester, dr. Haag 
Éva alpolgármester, Horváth Ist-
ván országgyűlési képviselő, több 
kormánypárti városi honatya, a 
Szent György Lovagrend tagjai és 
számos szekszárdi polgár is elhe-
lyezte a kegyelet mécseseit a Béla 
király téren álló, nemrég felújított 
trianoni országzászló előtt.

 Gyimóthy Levente

Tárlat a délvidéki tragédiáról
„Délvidéki magyar Golgota 
1944/45” címmel nyílt figye-
lemfelkeltő vándorkiállítás 
június 4-én, a nemzeti össze-
tartozás napján a Babits Mi-
hály Kulturális Központban. 

A szervező Keskenyúton Ala-
pítvány tizennyolc tablóból álló 
tárlata a II. világháború végén, 
a szerb partizánok gyilkolásai 
során a délvidékről elűzött ma-
gyarság és németség tragédiáját 
mutatja be. A kiállítás anyagát 
összeállítóknak céljuk volt, 
hogy a nem túl gyakran emlege-
tett népirtás valóságára rávilá-
gítsanak, elősegítve ezzel, hogy 
a téma markánsabban kapjon 
teret a  történelemtanításban.

A rendezvényen Hal-
mai-Nagy Róbert, a Babits 
Kulturális Központ igazgatója 
köszöntötte a megjelenteket, 
jelezve: igen fontosnak tartja, 

hogy nemzetünk sorsfordító 
eseményeiről megemlékező 
tárlatokat szervezzenek. Mint 
mondta, fontos, hogy a fiata-
labb korosztály is megismer-
kedhessen azokkal a történelmi 
tényekkel, amelyek a magyarság 
sorsát meghatározták. 

Cseresnyésné Kiss Magdol-
na, a Keskenyúton Alapítvány 
elnöke a megnyitón örömét 
fejezte ki, hogy Szekszárdra is 
elhozhatták történelmünk elfe-
ledésre ítélt fejezetét. Mint fel-
hívta rá a figyelmet, szomorú, 
hogy míg az 1942 januárjában, 
a délvidékre bevonuló magyar 
katonák által elkövetett újvidéki 
razziáról temérdek információt 
hallunk, addig arról, mi is tör-
tént 1944/45 telén az ott élő ma-
gyarokkal és németekkel, már 
szinte semmit sem. Hozzátette: 
a ’42-ben elkövetett túlkapáso-
kért nem csak az elkövetőket, 

de a hozzátartozókat is felelős-
ségre vonták, s film is készült az 
esetről Hideg napok címmel. A 
történtekről viszont – amint azt 
jelezte – kevesen tudják: „nem 
úgy volt, hogy elkezdtünk lö-
völdözni…”. 

A tárlaton Heimann Zoltán 
borász is megjelent, aki déd- 
apja által érintett a délvidéki be-
vonulásban. Amint arra felhívta 
a figyelmet: a razziát olyan kö-
rülmények előzték meg, mint 
például amikor egy, a magyar 
katonákat fogadó szerb asszony 
pisztolyt rejtett virágcsokrába, 
hogy meggyilkoljon egy kato-
natisztet, de a padlásokon elrej-
tőző partizánok lövöldözéseiről 
is szó kell, hogy essék, akikkel 
lőszer nélküli, szuronyos ma-
gyar katonák álltak szemben.

Heimann Zoltán véleménye 
szerint a történteket a magyar 
hadsereg korrektül kivizsgálta 

és kezelte. A Hideg napokra 
viszontválasz ugyanakkor a 
44/45-ös szerb atrocitások kap-
csán hosszú ideig nem érkezett, 
s hallgatás volt szerb részről. Ezt 
nem lehet így hagyni, hiszen az 
utóbbi vérengzésben negyvene-
zer magyar és nem tudni, hány 
ezer német halt meg – jelezte 
Heimann Zoltán.

Horthy Miklós kormányzó-
ról sokkal több jót, mint rosszat 
lehet elmondani, hiszen irányí-
tása alatt a harmincas években 
Magyarország faktor volt az 
európai történelemben, s egy 
vesztes világháborút, továbbá 
egy kommunista tanácsköz-
társaságot követően hazánk fel 
tudott állni saját erejéből – erről 
már Matuska Márton délvidéki 
újságíró beszélt. A publicista a 
kiállításról szólva megjegyezte: a 
magyarok ’42-es újvidéki hibáit 
már „helyre tettük”, ellenben a 
’44-es mészárlás felemlegetésére 
hosszú évtizedeket kellett várni.
  – gyimóthy –

Visszaadnák a pedagógusnap régi fényét
Június 5-én pedagógusnap 
alkalmából köszöntötte Ács 
Rezső polgármester a Baka 
István Általános Iskola taní-
tóit és tanárait. 

A június első vasárnapjára eső ün-
nepnap okán csütörtökön indult 
köszöntősorozatban a bölcsődék-
től a középfokú tanintézményekig 
32 intézmény mintegy 980 neve-
lőjével találkozott a polgármester 
„rendkívüli értekezlet” keretében. 
A meglepetést az intézményve-
zetők titokban tartották, így a 
tanerők semmit sem sejtettek a 
látogatás célját illetően. 

A polgármester a Baka iskolá-
ban bejelentette: a városvezetés 
ezzel a gesztussal arra törekszik, 
hogy a pedagógusnap visszakap-
ja presztízsét, fényét. „Szeretném 
megköszönni az elhivatottságot, 
amelyet az iskola pedagógusgár-
dája kifejt” – mondta Ács Rezső, 
aki szerint ahhoz, hogy a gyere-
kek a megfelelő tudást megkapják 
az életben való helytállásukhoz, 
nélkülözhetetlen a pedagógusok 
elhivatottsága. Kitért arra is: a 
város lehetőségéhez mérten biz-
tosítja a munkafeltételeket, illet-
ve a nevelőmunkához szükséges 
infrastruktúrát, amelyhez jelen-

tősen hozzájárul a pedagógusok 
szaktudása. A nehéz családi kö-
rülmények között élő gyermekek 
kapcsán szóba került: a pedagó-
gusok munkája azért is fontos, 
mert számukra a családot is pó-
tolhatja tevékenységük. 

Ács Rezső köszönetét fejez-
te ki a vállalkozók irányába is, 
lévén, számos szekszárdi cég 
támogatja a város céljait. Ki-
emelte: a helyi gazdasági élet 
szereplőinek segítőkészsége rit-
kaságszámba megy. Így kerül-
het sor arra is, hogy nemsokára 
új számítástechnikai eszközál-
lománnyal bővülhetnek a szek-
szárdi oktatási intézmények. 

A polgármester valamennyi 
pedagógus számára átnyújtott 
egy egyedi címkézéssel ellátott, a 
Mészáros Pincészet által készített 
borkülönlegességet, hozzátéve: 
az önkormányzat minden évben 
más-más meglepetéssel kíván 
szolgálni pedagógusnapon. 

Az eseményt követően az 
intézmény igazgatója, Parrag 
Katalin megköszönte a gesz-
tust, majd elmondta: a tanerők 
örülnek, ha újra figyelmet kap-
nak, egyben köszönetét fejezte 
ki valamennyi támogatás kap-
csán, amelyet iskolájuk kap az 
önkormányzat részéről.

 – Gyimóthy L. –
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Anikó néni nemzetiségi oktatásban az Év pedagógusa
A Szekszárdi Német Nem-
zetiségi Önkormányzat 
2007-ben alapított díjat a 
nemzetiségi oktatásban ki-
emelkedő munkát végzők 
erkölcsi és anyagi elisme-
résére. Az Év pedagógusa 
(Pädagoge des Jahres) ki-
tüntetést az idén Klézli Já-
nosné, a Wunderland óvoda 
nevelője vehette át.

Anikó nénit negyvenéves óvoda-
pedagógia pályafutása során 
mindvégig tisztesség, becsület és 
szerénység jellemezte. Az elsők 
között kezdte a német nemze-
tiségi óvodapedagógiai hivatást, 
mely során végig pozitív példát 
mutatott a gyerekek, szüleik és a 
kollégái számára. A munkájával 

és magával szemben is mindig 
igényes nevelő életében megha-
tározó a keresztény értékrend. 
Hivatása mellett szülőfalujában, 
Szakadáton gyűjtést is végezve 
őrizte és adta tovább a németség 
hagyományait.

Az idei díjazottat a pedagó-
gusnaphoz kapcsolódóan pén-
teken, a Wunderland óvodában 
köszöntötte Simon Attiláné 
óvodavezető és dr. Józan-Jilling 
Mihály, a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat 
elnöke. Ezt követően az óvodá-
sok rövid zenés-táncos műsor-
ral kedveskedtek a nyugdíjba 
vonuló Klézli Jánosnénak, aki 
meghatottan mondott köszö-
netet az elismerésért.
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Szekszárdi vörösöket ajánl legtöbbször a Borkiválóságok könyve
Az utóbbi időben egyre gyak-
rabban és egyre több helyen 
halljuk, olvassuk: a szekszár-
di a legtöbbet fejlődött, leg-
népszerűbb borvidék. Nincs 
mese, a szekszárdi bor divat-
ba jött. Sokan vádolhatnak 
persze elfogultsággal, mond-
hatják: a borversenyek szub-
jektív értékelésen alapulnak, 
vagy csak jó a marketing.

Nos, a fanyalgók meggyőzésére 
éppen jókor érkezett a legjobb 
vörösöket számba vevő Bor-
kiválóságok könyve 2015-ös 
kiadása. A Földművelésügyi 
Minisztérium és a Nemzeti 
Élelmiszerlánc-biztonsági Hi-
vatal (NÉBIH) közös gondozá-
sában megjelent kötet – amely 
a Nemzeti Borkiválósági Prog-
ram 2014-es Vörös Országkós-
tolójának eredményeit összeg-
zi – feketén-fehéren az olvasó 
elé tárja: csupa pozitív élmény 
éri majd, ha egy üzlet polcá-
ról szekszárdi vörösbort tesz a 
kosarába, netán felkerekedve 

a pincénél kóstolja meg a szá-
mára kedves tételeket. Hibázni 
biztosan nem fog.

A Horkay András elnökle-
tével működő, húsz tagú Or-
szágos Borszakértő Bizottság 
– amelynek több borász tagja 
is van, köztük az ifjabb Dúzsi 
Tamás – hazánk hat borrégi-
ójának 22 borvidékéről beér-
kezett 321 mintából 185 tételt 
talált értékelhetőnek. Később 
ezeket újrakóstolva leírásokat, 
jellemzéseket is adtak a bo-
rokhoz, amelyeket az összkép 
alapján 3-5 csillaggal jutalmaz-
tak. A borkiválóságok körébe 
bekerült tételek kétharmada 
négy történelmi borvidékről 
(Eger, Sopron, Szekszárd, Vil-
lány) került ki, mindössze 62 
minta származott az ország 
további 18 termőhelyéről. A 
legjobban – nem meglepetésre 
– a Pannon borrégió „zászlós-
hajói”, Szekszárd és Villány sze-
repeltek, ám míg pár éve talán 
déli szomszédaink felé mozdult 
volna a mérleg nyelve, addig a 

2014-es országkóstoló elsöprő 
szekszárdi sikert hozott.

A borvidékről összesen 22 
pincészet 52 bora, továbbá 
egy különleges, négy borászat 
kooperációjában készült tétel 
kapott helyet a vörös borki-
válóságok között, vagyis a bi-
zottság 53 szekszárdi bort ajánl 
fenntartás nélkül a hazai és kül-
földi fogyasztóknak, szemben a 
villányi 37, a soproni 17, vagy 
az egri 16 mintával. A legma-
gasabb, 5 csillagos minősítést 
mindössze három tétel érde-
melte ki a szigorú zsűritől, eb-
ből kettő szekszárdi, a harma-
dik villányi. A legkiválóbbak 
legkiválóbbika címet elnyert 
borok között ott van a Fekete 
Borpince Mókamester névre 
keresztelt, 2011-es cabernet 
sauvignon és syrah cuvée-je, 
valamint a Vesztergombi Pince 
2012-es Turul cuvée-je, amely 
cabernet franc és merlot háza-
sításával készült. A szekszárdi 
termelők – a két már emlí-
tett borkiválóság mellett – 16 

négy-, valamint 35 háromcsil-
lagos minősítést érdemeltek ki 
boraikkal.

Az észak-déli irányban Me-
dinától Bátáig elterülő, 2140 
hektárnyi szőlőterületű szek-
szárdi borvidékről a kötetbe 
bekerült pincészetek alfabetikus 
sorrendben: Bodri Pincészet, 
Bősz Adrián Pincészete, Dúzsi 
Tamás és Családja „Szegzárdi” 
Borászat, Eszterbauer Borászat, 
Fekete Borpince, Ferger-Módos 
Borászat, Heimann Családi Bir-
tok, Hetényi János Pincészete, 
Márkvárt Pince, Lajvér Borház, 
Mészáros Pál Borház és Pince, 
Németh János Pincészet, Pos-
ta Borház, Schieber Pincészet, 
Sebestyén Pince, Szeleshát Sző-
lőbirtok, Takler Pince, Toronyi 
Pince, Twickel Szőlőbirtok, 
Vesztergombi Pince, Vida Csa-
ládi Borbirtok, Wekler Családi 
Pincészet, valamint a Takler, 
Eszterbauer, Mészáros és Bod-
ri pincészetek által összerakott 
Etalon cuvée.

 P. P./F. L.

Logisztikai központ épül
Tizenöt embernek ad mun-
kát novembertől az az élel-
miszeripari és építőkémiai 
termékek tárolására, csoma-
golására alkalmas logisztikai 
központ, melynek alapkövét 
hétfőn rakták le a szekszárdi 
ipari parkban.

Az Avar utcában találha-
tó másfél hektáros területen 
– melyet egyelőre bérel az 
építtető T-Trans Főép Kft., 
de elővásárlási joggal rendel-
kezik – kettő, összesen 7500 
négyzetméteres csarnok épül 
majd a Széchenyi 2020 prog-
ramban elnyert 500 millió 
forintos pályázati támogatás 
segítségével. Az A+ energiabe-
sorolású épületek megfelelnek 
a legújabb kor igényeinek is, 
hiszen az energiaellátását egy 
100 kW-os napelem-rendszer 
biztosítja majd. A küllemében 

is modern csarnokokban a 
tervek szerint élelmiszeripari 
és építőkémiai termékek táro-
lására is lehetőség lesz.

Az alapkőletételt követően 
Tóth Csaba, a T-Trans Főép 
Kft. ügyvezető igazgatója el-
mondta: Szekszárd logisztikai 
szempontból vakfolt Magyar-
ország térképén, ám a korábbi 
munkájuk – a Merops Hotel 
kivitelezéséért feleltek – során 
szerzett tapasztalata szerint e 
„jól fejlődő térségben igény 
mutatkozik ilyen jellegű létesít-
mény használatára”. 

A tavalyi évben hárommil-
liárd forint árbevételt elért 
cég többségi tulajdonosa úgy 
számol, hogy a vállalkozás éle-
tében az első, várhatóan 2015 
novemberére elkészülő logisz-
tikai bázis az első évben 300-
400 milliós árbevételt generál-
hat majd.

Az alapkő-letételében se-
gédkező Ács Rezső polgár-
mester örömének adott han-
got amiatt, hogy a válság 
elmúltával újra mozgalmas az 
élet a szekszárdi ipari parkban. 
Ezt erősíti meg a két telekkel 
odébb épülő agrár-logisztikai 
bázis is – tette hozzá. 

A polgármester arról is szólt, 
hogy ugyan akadnak olyanok, 
akik szerint a fővárostól 150 
kilométerre nem érdemes ilyen 
fejlesztésbe fogni, ám vélemé-
nye szerint Szekszárd stratégi-
ai szerepe a logisztikában nem 
kérdőjelezhető meg. 

Évtizedes előrelátással, a ter-
vezett autópályák megépülése 
után a tolnai megyeszékhely 
fontos szerepet tölthet be a bal-
káni országok felé tranzitfor-
galom tekintetében. Ács Rezső 
szerint az sem mellékes, hogy 
a bázis 15 embernek ad majd 
munkát. 

A polgármester hangsúlyoz-
ta: a meglévő új igények és az 

atomerőmű új blokkjainak 
építése okán szükségessé vált 
a most 50 hektáros, 90 száza-
lékban foglalt ipari park bőví-
tése, amely a következő öt év 
egyik fontos önkormányzati 
feladata lesz. 

 - fl -

A város északkeleti határán, 
a Damjanich utca mentén 
elterülő ipari park a 2008-
ban 500 millió forintos be-
ruházással megvalósított 
infrastruktúra-fejlesztésnek 
köszönhetően egy 20 hek-
táros önkormányzati tulaj-
donú területtel bővült. Az 
első „fecskék”, az osztrák 
tulajdonú Austrotherm és 
Murexin 2009-es „fészekra-
kását” követően a Tolna Me-
gyei Vállalkozásfejlesztési 
Alapítvány építtetett két in-
kubátorházat, amelyet azóta 
élettel töltöttek meg a kis- és 
közepes vállalkozások.

Idén is öt napon át szól a rock a Csörgén 
Több mint egy évtizedes 
szünet után tavaly újra meg-
rendezte Gyimesi Sándor a 
Csörge-tavi Rockfesztivált. A 
kilencvenes években óriási 
sikerrel futott a rendezvény, 
amelyre az ország messzi tája-
iról is ezrével érkeztek a rock-
erek, és amelyen az ismert 
zenekarok mellett számos 
feltörekvő hazai popformáció 
is színpadra lépett. A tavalyi 
újraindításon már jóval szeré-
nyebb volt az érdeklődés.

Változnak az idők, arra, ami 
még a kilencvenes években ga-
rancia volt a sikerre, ma már 
nem lehet építeni. Gyimesi 
Sándor, a Csörgébe annak ide-
jén még egyszerű résztvevő-
ként beleszerelmesedő, ma már 
zenei rendezvényekben utazó 
főszervező tavaly a „stabil” kö-
zönségvonzó nevek, mint a P. 
Mobil, Takács Tamás, Rudán 
Joe mellett nyitott a musical, a 
rockopera, és egy picit a jazz-
rock irányába is.

Ami azt illeti, kevés sikerrel, 
hiszen a tavalyi újrakezdés szűk 
ezres napi látogatottságot ho-
zott csak, ami előrevetítette azt 
is, ami bekövetkezett: nem kis 
vesztességgel zárult a 2014-es 
rockfesztivál, amihez a rendez-
vényt támogató szekszárdi ön-

kormányzat is nagy reményeket 
fűzött. A terheket máig is nyögi 
a főszervező, aki tudja, elismeri, 
van tartozása a beszállítókkal 
szemben, de kijelentette: arra 
törekszik, hogy ezt mindenkivel 
szemben záros határidőn belül 
lerendezze. S ebben reményei 
szerint az idei, gazdasági szem-
pontból jobbnak ígérkező ren-
dezvény is segíteni fogja… 

Az idei rockfesztivál június 
16-a és 20-a között zajlik a jól 
bevált helyszínen.

– Komoly csapásként ért ta-
valy, hogy a rendezvényt köz-
vetlenül megelőző hetekben 
a főszponzor visszalépett, és 
ezzel cirka 3-4 millió esett ki 
– jelölte meg a fizetésképtelen-
ség fő okát Gyimesi, aki persze 
bízott abban, hogy az ötnapos 
fesztivál bevételei kompen-
zálják majd a veszteséget, de a 
gyér érdeklődés meghiúsította 
a tervet. Lehet, hogy az idén a 
plakáton szereplő új támogatók 
beléptével már az indulásnál 
kedvezőbb a helyzet a  főszer-
vező szempontjából, ám a fesz-
tivál jövője szempontjából nem 
közömbös, hogy már az idén iz-
mosabb részvételt produkáljon 
a nagyon is földön járó 2200 
forintos napijegyárakkal (a heti 
bérlet: 5500 Ft, hétvégi bérlet 
3600 Ft).

– Kétségtelen, hogy a tavalyi 
fesztivál elég nagy veszteséget 
hozott számomra, de a visz-
szhangja nagyon jó volt – je-
gyezte meg Gyimesi Sándor. 
– Meggyőződésem, hogy erre, 
amit mi elővezetünk, van igény. 
Én érzelmileg is nagyon kö-
tődöm ide, annyi szép emlék 
fűz a korábbi bulikhoz – így 
eszem ágába sincs, hogy fölad-
jam. Meggyőződésem, hogy 
Dél-Dunántúlnak, kicsit bő-
vítve: a Pécs és Szeged közötti 
déli országrésznek ez kell, hogy 
legyen hosszabb távon az első 
számú könnyűzenei fesztiválja.

– Részletesen kielemeztük a 
helyzetet. A műfaji sokszínűség 
és igényesség marad, de egy-egy 
műfajra, azon belüli egy-két stí-
lusra a megváltozott világban 
már nem lehet egy sikeres fesz-
tivált építeni. De megléptem 
bátran azt, hogy a tavaly fellépő 
főzenekaroknak és kisebbeknek 
is közel hatvan százalékát az 
idén lecseréltem. Fontos szem-
ponttá vált, hogy szekszárdi és 
a környékbeli zenekarokat job-
ban reflektorfénybe helyezzük. 
Olyan zenekarokat is hívunk, 
akik az átlagosnál jobban ki-
váltják a fiatalok érdeklődését. 
Mint például a Zorall, amely a 
június 16-i, keddi nyitónapon 
lép fel. Erre a napra tudtunk 

megszervezni két úgynevezett 
tribute-zenekart, az AB/CD-t, 
amely az AC/DC-t, és a Heep 
Freedom-ot, amely a Uriah He-
ep-et jeleníti meg zenéjében és 
külsőségeiben is – jegyezte meg 
Gyimesi Sándor.

Ami a szerdai folytatást il-
leti, a hagyományos pop-rock 
mellett már a punk is szerepet 
kap. A húzófellépő az aznapi 
menükártyán a szekszárdi kö-
tődésű nevekből álló Prosec-
tura és a Kalapács. A csütörtök 
is erősnek ígérkezik, lévén, a 
legendás P. Mobil slágereit 
hiánytalanul eljátszó Mobil-
mánia és a Beatrice is fellép. 
A főszervező a közönség fi-
gyelmébe ajánlja az Erdélyből 
érkező Transylvania zenekart 
is, amely este hétkor játszik. A 
pénteki ügyeletes sztárfellépő 
a Republic lesz, s ezt követően 
minden bizonnyal a bluesked-
velők maradnak majd – a Ta-
kács Tamás D. B. B. és a Blues 
Factory miatt. A szombati 
zárónapot a Deák Bill Blues 
Band, valamint Vörös István 
és a Prognózis fémjelzi.

Mindent összevetve, több 
mint negyven zenekar lép fel 
az idei ötnapos Csörge-tó rock- 
fesztiválon.

 B. Gy.

Rangos kórusfesztiválra kaptak meghívást a szekszárdiak
A június 4-e és 7-e között le-
zajlott Békéscsabai Erkel Sán-
dor Kórusfesztivál résztvevő-
jeként szerepelt – felkérésre 
– a Szekszárdi Gárdonyi Zol-
tán Református Együttes – tá-
jékoztatta a Szekszárdi Vasár-
napot Naszladi Judit karnagy. 

A rendezvény nemzetközi kite-
kintéssel bíró, amatőr művésze-
ti találkozó, amelynek névadó-
ja, a romantika idején élt neves 
karnagy, Erkel Sándor a XIX. 
század legnagyobb magyar ze-
neszerzőjének, Erkel Ferencnek 
negyedik fia. A fesztivál a Csa-

bagyöngye Kulturális Központ-
ban bemutatkozási lehetőséget 
adott mind egyházi, mind világi 
kórusok részére, ahol a fellépő 
énekkarok műsorát szakmai 
szűri értékelte.

A találkozóra a helyi, illetve 
környékbeli énekkarokon túl 
meghívást kaptak távolabbi 
együttesek is, amelynek kö-
szönhetően idén a szekszárdi 
Gárdonyi Zoltán Református 
Együttes is felléphetett.

A szekszárdi kórus a művé-
szeti fesztivál vasárnapján a 
helyi református templomban 
teljesített egyházi szolgálatot: 

szólót énekelt Pintér Gabriella 
énekművész, közreműködött 
Lozsányi Tamás orgonamű-
vész. A kórusfesztivál vezető 

kóruszenei szakértője Durá-
nyik László zenepedagógus, 
karnagy volt. 

 – gyimesz –
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Soha nem
látott filmes 

program
Szekszárdon!
Biztosítsd belépőjegyed az 
OBSITOS című, közösségi 
gyártással készülő nagyjá-

tékfilm bemutató vetítésére.
OBSITOS 

(Az Obsitos kocsmája)
Egy film, ami minden ízében 

Szekszárd!
VIP BELÉPŐJEGY  

DÍSZBEMUTATÓRA
Zártkörű vetítés és  

VIP PARTY
Helyszín: Babits Mihály

Kulturális Központ
Szekszárd (Színházterem)
Időpont: szeptember 16. 

(szerda) 19 óra
A belépőjegy tartalmazza a 

vetítésen és a VIP fogadáson 
való részvételt, korlátlan, 

svédasztalos étel és ital fo-
gyasztással valamint egy a 

díszbemutatóhoz kapcsolódó 
egyedi ajándékot. 

PROGRAM:
18:00 Vendégek fogadása

19:00 Megnyitó, köszöntők 
(Hogyan készült? – rövidfilm)

19:30 Obsitos – közösségi 
nagyjátékfilm vetítése 

21:00 Fogadás 
Meghívottak:

Közéleti személyiségek, 
szereplők, a film alkotói va-
lamint a támogatók, illetve a 

média képviselői. 
Információk a 

programról és jegyvásárlás:
Amaryllis Esküvő és

Rendezvényiroda
Szekszárd, Augusz I. u. 9-11.

Telefon: 30/35-55-435
A belépőjegy ára:
50.000 Ft. +ÁFA 

A belépőjegy egyben  
támogatás, mellyel  
hozzájárulsz a film  

elkészítésének költségeihez.
Neved megjelenítik a film 

végi stáblistában,
KÜLÖN KÖSZÖNET alatt.

Az értékesítésre kerülő jegyek 
száma limitált! (200 db)

Az ipari forradalom óta ci-
vilizációnk fejlődése egyre 
nagyobb mértékű káros- 
anyag-kibocsátáshoz ve-
zetett. A helyzetet tovább 
súlyosbítja, hogy a 20. szá-
zad második felében drámai 
fordulat következett be a 
környezetszennyezésben. 
Az elmúlt 50 évben meg-
sokszorozódott az emberi 
tevékenységgel összefüggő 
szén-dioxid és más, a légköri 
folyamatokat kedvezőtlenül 
befolyásoló káros anyagok 
légkörbe jutása. Vízválasz-
tóhoz érkeztünk. Klímánk 
védelme a 21. század legfon-
tosabb kérdésévé lépett elő.

Az üvegházhatású gázok ma 
már olyan koncentrációban 
vannak jelen a mindössze né-
hány tíz kilométer vastagságú 
légkörünkben, ami drámaian 
befolyásolja földünk éghajla-
tát. A globális felmelegedés 

negatív hatásai mind szélsősé-
gesebb időjárási viszonyokat, 
egyre több és egyre súlyosabb 
természeti katasztrófát idéznek 
elő. Mi már a saját bőrünkön 
érezzük a klímaváltozás nega-
tív következményeit, és szembe 
kell néznünk azzal, hogy közel 
a pillanat, amikor a folyamatok 
végleg visszafordíthatatlanná 
válnak. Ha mi nem változta-
tunk, unokáinknak már nem 
lesz módjuk a beavatkozásra.

A veszéllyel való szembenézés 
azonban vissza nem térő lehe-
tőséget is tartogat számunkra. 
Lehetőséget arra, hogy közösen 
cselekedjünk. Lehetőséget arra, 
hogy gátat vessünk az üvegház-

hatású gázok kibocsátásának, 
és hogy olyan technológiákra 
alapozzuk a jövőnket, amelyek 
alkalmazásával elháríthatjuk az 
emberi civilizációt fenyegető 
klímakatasztrófát. Lehetőséget 
arra, hogy a saját, közvetlen 
környezetünkben és a saját ké-
pességeink szerint megszüntes-
sük természeti erőforrásaink 
pazarló felhasználását.

Fontos tudnunk és másokban 
is tudatosítanunk, hogy nem a 
klímavédelem és a fejlődés kö-
zött kell választanunk. A kettő 
csak együtt valósítható meg. 
A jól átgondolt fejlődés egyik 
eredménye a klímaváltozásból 
fakadó veszélyek elhárítása. 
Jövőnk érdekében a közös fele-
lősségből és közös cselekvésből 

nekünk, magyaroknak is vál-
lalnunk kell a ránk eső részt. 
Most csak rajtunk múlik, hogy 
klímavoksainkkal másoknak is 
jó példát mutatva kifejezésre 
juttassuk azt az egységet és el-
szántságot, amit világunk veze-
tőitől is elvárunk a felnövekvő 
nemzedékek és élő bolygónk 
klímájának védelmében.

A párizsi klímacsúcs döntő 
lépést jelenthet az emberiséget 
fenyegető veszély megoldásá-
ban. Al Gore – az Amerikai 
Egyesült Államok Nobel-díjjal 
kitüntetett volt alelnöke – vál-
lalta, hogy egymilliárd ember 
támogatását gyűjti össze. Kez-
deményezése arra irányul, hogy 

klímánk védelme érdekében 
egységre és cselekvésre ösztö-
nözzük világunk 2015 decem-
berében Párizsban összegyűlő 
vezetőit. 

Ezt a nemes célt magam is tá-
mogatom. Ezért Magyarország 
köztársasági elnökeként arra 
kérem Önt, hogy egyetértése 
esetén klímavoksával csatlakoz-
zon ahhoz a reményeink szerint 
egymilliárd emberhez, akinek 
szavát minden ország vezető-
jének figyelembe kell vennie a 
párizsi klímacsúcson. Emeljük 
fel közösen a hangunkat!

Csatlakozzunk minél többen, 
csatlakozzon ön is:
http://www.elobolygonk.hu/

 Dr. Áder János
 köztársasági elnök

Fesztiválok, kánikula, hűsítők
Söröket vizsgált a Nemzeti Fogyasztóvédelmi Hatóság

Barna sör, félbarna, vagy vi-
lágos, árpából esetleg búzá-
ból. A különböző típusú, ízű 
és színű sörök igen széles 
választékban kaphatóak a 
kereskedelemben - a Nemze-
ti Fogyasztóvédelmi Hatóság 
most ezeket vizsgálta meg. 
Az Élelmiszer és Vegyipari 
Laboratórium ellenőrzésén 
minden sör megfelelt. 

A Magyar Élelmiszerkönyv 
határozza meg a sör fogalmát, 
amely szerint, a sör: malátá-
ból, valamint pótanyagokból 
vízzel cefrézett, komlóval íze-
sített, sörélesztővel erjesztett, 
szén-dioxidban dús, általában 
alkoholtartalmú ital.

Az ízesített sör: olyan sör, 
amelyhez az ízhatás kialakí-
tásához a komló helyett vagy 
mellett, egyéb ízesítőanyagot is 
felhasználhatnak. 

A termékek megnevezésé-
ben a szabályok szerint fel kell 
tüntetni a „sör”, illetve „ízesí-
tett sör” kifejezést, valamint 
a sör színére utaló jelzőket, 
tehát, hogy a termék: „világos 
sör”, „félbarna, vörös sör” vagy 
„barna sör”. Az „ízesített sörök” 
megnevezésében az ízére, színé-
re vagy egyéb jellegezettségére 
utaló szót is fel kell tüntetni.

A Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
Hatóság akkreditált Élelmiszer és 
Vegyipari Laboratóriuma 40-féle 
sör vizsgálatát végezte el. A vizs-
gálat fő szempontja az volt, hogy 
a jelölések megfelelőek-e, tehát 
valóban olyan sör van-e a pa-
lackban, vagy éppen dobozban, 
ami arra rá van írva. A vizsgálat 
termékek közül valamennyi meg-
felelt a követelményeknek. 

Ezen túl a sörök alkoholtartal-
mát is vizsgálták a szakemberek- 
azaz, hogy a címkén feltüntetett 
értékek megfelelnek-e a termék-
ben lévő valós alkoholtartalom-
mal. A mért alkoholtartalom 
valamennyi esetben megfelelt a 
címkén megjelölt értéknek. 

Az Élelmiszerkönyv az alko-
holtartalom feltüntetést egyéb-
ként az alábbi besorolás alapján 
szabályozza:

•  Alkoholmentes sör:  
legfeljebb 0,50% (V/V)

•  Alkoholszegény sör:  
0,51 – 1,50% (V/V)

•  Kis alkoholtartalmú sör: 
1,51 – 2,80% (V/V)

•  Sör: 2,81 – 8,0% (V/V)
•  Nagy alkoholtartalmú sör:  

8% (V/V) fölött
Több olyan sört is vizsgál-

tunk, amelynek dobozán a gyár-
tó a minőségi sör jelzőt tüntette 
fel. A szabályok szerint a termék 
gyártója „minőségi” jelzőt csak 
abban az esetben használhat, 
ha a termék úgynevezett ext-
rakttartalma (az erjedés előtti 
szárazanyagtartalma) legalább 
11%. A 7 db vizsgált „minőségi” 
sör közül valamennyi termék 
megfelelt ennek az előírásnak 
is, azaz a vizsgált termékek ese-
tében a „minőségi” jelző feltün-
tetése nem megtévesztő.

Bár a sörök remekül szerepel-
tek a vizsgálatokon, fogyasztá-
sukat csak mértékkel ajánlják az 
egészségügyi szakemberek. 

A vizsgált termékek listája itt 
olvasható. 
http://www.nfh.hu/sites/de-
fault/files/sor_vizsgalat_tabla-
zat.pdf 

A vizsgálatról készült videó 
pedig itt található:
https://youtu.be/qScdTDeUSI8

További információ:
Tel.: Kiss Anita – (30) 315-4040
E-mail: kapcsolat@nfh.hu
 Nemzeti Fogyasztóvédelmi 
 Hatóság

Áder János: Emeljük fel a hangunkat!

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Köz-
gyűlése kinyilvánítja csat-
lakozási szándékát dr. Áder 
János köztársasági elnök által 
indított „Élő bolygónk” kez-
deményezéshez. 

A Közgyűlés felhatalmaz-
za a polgármestert a csatla-
kozáshoz és regisztrációhoz 
szükséges intézkedések meg-
tételére.

A százharmadik vízitúrázó a kutya volt
Június 6-án hatodik alka-
lommal szervezték meg a 
Laudetur Sió-tour vízi telje-
sítménytúrát. A résztvevők 
az idén átlépték a százfős 
„álomhatárt”: százkét fővel 
vágtak neki az evezésnek. 
No és egy kalandvágyó eb-
bel, aki él-hal a vízi kalan-
dokért – értesült lapunk ifj. 
Ritter Pétertől, a szekszárdi 
Ifjúsági Unió kommunikáci-
ós munkatársától. 

A versenyt a legkülönfélébb vízi 
járművekkel lehetett teljesíteni; a 
nevezők három táv közül választ-
hatták ki a számukra legideálisab-
bat: a tizennyolc kilométer hosszú 
Medina – Palánk; a harmincnégy 
kilométeres Medina – árvízkapu, 
továbbá a tizenhat kilométer hosz-
szúságú Palánktól az árvízkapuig 
húzódó távot. Negyvenketten 
Medináról indultak el, a csapat 
nagyobbik része viszont Palánkról 
tette meg az utat az árvízkapuig. 

A túrázókat oklevéllel, illet-
ve a program logójával ellátott 
kitűzővel várták a célban. A 
vízitúrázókat Bogdán Márton 
főszervező az este folyamán egy 
szabadmerítéses halászlére in-
vitálta a megszépült Doromlási 
gátőrházban. 

A rendezvényt az Ifjúsági 
Unió Szekszárd és a Gemenc 
Természetvédelmi- és Sporte-
gyesület szervezte.

 – gyimóthy –
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Helyszín: városi sportcentrum pályája
JÓTÉKONYSÁGI

SPORTDÉLUTÁN 2015
Kollár Sándor részére

Időpont: 2015. június 19. (péntek), 16.00-20.00 óráig

Folyamatos
adománygyűjtés
kihelyezett gyűjtő dobozba
június 12. és 19. között:

•  Kosárlabda Sport Club Szekszárd 
edzésein (városi sportcsarnok)

• városi sportcsarnok portája 
•  FITT Fitness (Ybl M. u. 3., 3. emelet)

P R O G R A M O K :
Műfüves
kispálya
16.00 – 20.00

Kispályás labdarúgó torna

Szervező:
Szekszárdi UFC/Kárpáti 

Zoltán

Füves edzőpálya
16.10 – 16.30 – ZUMBA 

16.40 – 17.00 – Gyereksport 
17.00 – 18.00 – Iberican táncbemutató 

17.10 – 17.30 – Gyereksport 
17.30 – 18.30 – Cross tréning minden 

korosztálynak
17.40 – 18.00 – Gyereksport

Szervező: FITT lesz Sportegyesület

(Ö00068)
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X. Pálinkás Csaba emléktúra

Pálinkás Csaba emlékére immá-
ron 10 esztendeje kerékpártúrát 
szervezünk. Csaba szekszárdi 
kerékpáros 1976 és 1980 kö-
zött a magyar válogatott keret 
tagja volt. Részt vett az 1980-as 
Moszkvai olimpián. 1977 évben 
az év kerékpáros versenyzője 
volt Magyarországon.

A posta udvarában a szervező 
Komáromi László, a rendezvény 
megálmodója, Máté István és a 
néhai kerékpáros özvegye, Pá-
linkásné Joli röviden megemlé-
keztek Csabáról, köszöntötték a 
résztvevőket. Nagy örömünkre 
szolgált, hogy a DPSE elnöke, 
Pesti László is részt vett a rendez-
vényünkön. A DPSE jóvoltából a 
résztvevők a túrára egyedileg ké-
szített pólókban kerekezhettek. 

A temetőben történt koszorú-
zás után útnak indultunk. Sár-
köz felé vettük az irányt, először 
Őcsény települést érintettük.

Rövid pihenő után – ami-
kor már mindenki eldöntöt-

te, melyik útvonalat teljesíti -, 
Várdomb felé vettük az irányt. 
Várdombról néhány kerékpáros 
társunk, akik nem vállalták be az 
emelkedőket, hazafelé indultak. 
A többi résztvevő az Alsónánai 
10%-os emelkedő sikeres telje-
sítése után a faluba ereszkedett. 
Rövid gurulás után ismét emel-
kedő következett. Gyönyörű táj 
tárult elénk, a Szálkai halastó és 
környékének megpillantásakor 
az emelkedőkön való küzdelmek 
elfelejtésre kerültek.

A résztvevők együtt tekertek be 
a Szekszárd 1 posta udvarába, ahol 
emléklapot vehettek át a szerve-
zőktől. Mindenki sikeresen, csak 
apróbb javításokkal megúszva, de 
balesetmentesen ért a célba.

Jövőre újra találkozunk! Ezen 
az élményekkel teli, gyönyörű 
napsütéses napon ismét mél-
tóképpen emlékeztünk meg a 
tiszteletbeli postás barátunkról. 
Emléke örökké szívükben él.
 Gujdovics Szilvia
 DPSE Tolna megyei régió

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
Szekszárd, Béri B. Á. u. 115. IX/27. 

1 db 40 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Béri B. Á. u. 115. IX/28. 

1 db 62 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. IV/15.

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Szekszárd, Perczel u. 1-3. IV/6.

1 db 34 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Előtakarékosságot vállaló fi atal párok számára

Szekszárd, Honvéd u. 17/A „Fecskeház”
3 db 40 m2 alapterületű összkomfortos bérlakás

Kizárólag nyugdíjasok számára, idősek garzonházában
Szekszárd, Mikes u. 1.

1 db 22 m2 alapterületű szociális garzonlakás
Pályázat benyújtásának határideje:

2015. július 3. 12.00 óra
Részletes felvilágosítás:

Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/ 319-468, 510-422 (Ö00065)
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Június 7-ei rejtvényünk megfejtése: Máriássy Félix, Budapesti tavasz

Június 13-17. 19:00
A KÉM Színes szinkronizált 
amerikai akció-vígjáték. Kor-
határ: 16 éven felülieknek!
Hossz: 120 perc.

Június 13-14. 15:00 és
június 19-21. 15:00
KARDFOG KAPITÁNY ÉS 
A LAMA RAMA KINCSE 
Színes szinkronizált norvég 
családi film. Korhatár: 6 éven 
felülieknek! Hossz: 75 perc.

Június 15-17. 17:00 és
június 19-21. 15:00
TÖRÉSVONAL 3D Színes 
szinkronizált amerikai film. 
Korhatár: 16 éven felülieknek! 
Hossz: 114 perc. 

Június 18-21. 16:30 és 19:00
JURASSIC WORLD 3D 
Színes szinkronizált amerikai 
kalandfilm. Korhatár: 16 éven 
felülieknek! 
Hossz: 124 perc.

AGÓRA MOZI

A Tolna Megyei Felnőtt  
Diabetesesek Egyesületének

nyári szünet előtti utolsó 
előadása

2015. június 30-án 13.30 
órai kezdettel lesz,  

Szekszárdon a lila épületben.
Székács Andrea Diaclin 
képviselőjének előadását 

hallhatják: 
A diabétesszel járó kellemet-

len bőrtünetek enyhítése  
és kezelése címmel.

Minden érdeklődőt szeretettel 
várunk!

A Tolna Megyei
Vöröskereszt

HASZNÁLTRUHA
ADOMÁNYOZÁST TART

Szekszárd Dózsa György u.1.
2015. június 15. (hétfő) 

8.00-9.00 óráig.
2015. évi tagdíj befizetésére is 

lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, 
a Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége tagjait, 

és minden rászorulót. A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
Tisztelettel és Szeretettel hív és vár minden kedves érdeklődőt 

Horenka Erika aliglátó Sorstársunk második kötetének
könyvbemutatójára!

A szerzővel beszélget Venter Marianna újságíró.
Közreműködik Németh Judith előadóművész.

A könyvbemutató előtt új szolgáltatásokról tartunk
tájékoztatást!

A rendezvény ideje: 2015. június 18-án délelőtt 10 órakor.
Helye: 7100 Szekszárd, Hunyadi u.4. Irodaházunk nagyterme.

Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Gagliarda Kamarakórus Jubileumi Koncert 
2015. június 13. (szombat) 18:00 óra

A Gagliarda Kamarakórus az idén 15 éves lett, ez alkalomból  
Jubileumi koncertet adunk a szekszárdi Újvárosi Római Katolikus 

templomban. (7100 Szekszárd, Pázmány tér 6.)
Művészeti vezető – karnagy: dr. Szabó Szabolcs

Közreműködnek: dr. Buda Bernadett – hegedű, Koch Ádám –  
gitár, Müller János – orgona, Ocsovay Damján – dob, Steiner Gá-

borné – ének, Tamási János – gitár.
A belépés díjtalan.

ÁCS REZSŐ polgármester
Június 1-jén tartotta. 
Előzetes bejelentkezés alapján, az 
alábbi telefonszámon: 74/504-102
Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

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

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

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

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

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

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

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

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület A hónap 
utolsó keddjén 17–18 óráig. Or-
szágos 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 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület

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

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

Rehabilitációs
foglalkoztató

megváltozott munka-
képességű dolgozóknak

állást hirdet
PORTASZOLGÁLATOS
munkakör betöltésére.
Szekszárdi telephely,

folyamatos munkarend.
Érdeklődni: 74/315-103

(00564)

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. (00567)

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

(00566)

A Garay János Gimnázium pedagógusa,
Dr. Gesztesi Enikő a Nemzeti Tehetség Program keretében

Bonis Bona a Nemzet Tehetségeiért
elismerést kapott tehetséggondozó munkájáért.

Az elismerést 2015. június 5-én, pénteken vette át
Budapesten Czunyiné Dr. Bertalan Judit

államtitkár asszonytól. 
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EDUTOP Szakközépiskola
és Szakiskola OM szám: 201466

2015/2016. TANÉV KÉPZÉSI TERVEZETE
Képzés neve OKJ száma Képzés ideje Bemeneti végzettség Tagozat
Logisztikai ügyintéző  54 345 01 2 év Érettségi Nappali/Esti
Környezetvédelmi technikus 54 850 01 2 év Érettségi Nappali/Esti
Lovastúra vezető 54 812 02 2 év Érettségi Nappali/Esti
Erősáramú elektrotechnikus 54 522 01 2 év Érettségi Nappali/Esti
Vízügyi technikus
(Engedélyeztetés folyamatban!) 54 853 01 2 év Érettségi Nappali/Esti

A képzésekről bővebb információ található: www.edutop.eoldal.hu weboldalunkon!
7100 Szekszárd, Szluha Gy. u. 1. • Tel.: 74/512-123, 20/9775-675 • E-mail: level@edutop.hu
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Az ALFA-NOVA Kft.
szekszárdi munkahelyre keres

központifűtés-szerelő, 
vagy

 csőhálózat-szerelő
szakembereket.

Jelenkezni személyesen 
önéletrajzzal:

ALFA-NOVA Kft.,
Szekszárd, Sárvíz u. 4.

(00575)

NÉMETH
EUROTRANS KFT.

NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL
FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.

Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
-  Nagyfülkés, klímával, hűtővel 

felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
-  Korrekt, kiszámítható 

bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

nettó 420.000 Ft 
- 2–3 hetes kintlét
-  AETR rendeletek 

szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez 
szükséges: 
-  nemzetközi gyakorlat 

nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
-  PAV alkalmassági 

bizonyítvány
-  darabárus ADR 

igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a munka.kamion@gmail.com
email-en elküldött, szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06-30/222-9129-es telefonszámon lehet.

(00559)

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. • 06-74/315-994
Nyitva tartás: H-P. 8-16.30 Szo.: 8-12-óráig

(00570)

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

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap június 15-től június 19-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!

(00563)

június 15. június 16. június 17. június 18. június 19.

„B”

Kínai 
édes-savanyú

leves
Lebbencsleves Májgaluska leves Fokhagymakrém 

leves Csirkeraguleves

Vadas 
pulykatokány, 

tészta,
gyümölcs

Rántott 
csirkecomb,
párolt rizs,

görög saláta

Csőbensült
kelbimbó,

csirkehússal,
1/2 rizs

Gombás 
pulykaragu,

krokett
Tésztasaláta,

gyümölcs

„C”

Kínai 
édes-savanyú

leves
Lebbencsleves Májgaluska leves Hamis halászlé Zöldbableves

Szilvalekváros 
gombóc

Brokkolifőzelék, 
fokhagymás 
natúr szelet

Lecsós virsli,
tarhonya, 
gyümölcs

Túróval töltött 
zsemle,

gyümölcs
Rakott burgonya,

káposztasaláta

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

(00572)

Domboriban a Sárkányhajó Éttermünk a 
következőkkel várja kedves vendégeket:

•  hangulatos, vízparti szúnyogmentes kör-
nyezet, a teljes terasz szúnyoghálóval védett

•  változatos napi menü, valamint széles 
a’la carte kínálat

•  frissítő limonádé többféle ízben
•  műsorok közvetítése a projektoros kivetítőn 

és TV-n
•  nyitva: 2015. június 12 – augusztus 20-ig,

hétfő - csütörtök 11.00–21.00 óráig,
péntek - vasárnap 11.00–22.00 óráig

•  bankkártyával, SZÉP kártyával, valamint 
Erzsébet, Sodexo, Edenred, Puebla meleg 
étkezési utalványokkal is fi zethet

MEGKÖZELÍTHETŐSÉG: 7133 Fadd-Dombori, Duna sor 
vagy  Fenyő u. 40. (a kajak-kenu pálya indítótornyával szemben)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft .
7100 Szekszárd Bezerédj u 2.
Tel: 74/314-580
www.diaketkeztetes.net
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

 Nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

FGKC: az ezüst is szépen csillog
A második helyen zárt a 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC 
csapata az NB I/B-s női ké-
zilabda-bajnokság nyugati 
csoportjában, ami tekintve a 
gárda igen szűk keretét, erőn 
felüli teljesítmény.

A szekszárdiak bajnoki címvé-
dőként, de jelentősen átalakult 
játékoskerettel vágtak neki a 
2014/2015-ös pontvadászat-
nak. A tavalyi aranyérmes csa-
patból Fauszt, Német és Zhore-
la eligazolt, Weigel pedig anyai 
örömök elé nézett, velük együtt 
pedig nem kevesebb, mint 400 
gól „távozott”, így nem volt 
könnyű helyzetben Tabajdi Fe-
renc edző együttese, ha szerette 
volna megvédeni elsőségét.

– Új igazolásként Tóth Barba-
ra érkezett a keretbe, és a szülés 
után visszatérő Horváth Szimo-
netta is elkezdte az edzéseket. A 
felkészülés alatt a meghatározó 
játékosok mellé jól illeszkedett 
be Grénus Gréta és Nagy Szil-
via, és lassan „Szimó” is kezdte 
utolérni magát – kezdte érté-
kelését Tabajdi Ferenc edző. – 
Szűkös keretünk ellenére a do-
bogót jelöltük ki célként azzal 
együtt is, hogy a bajnoki címre 
törő Budaörs mellett a Moson-
magyaróvár II. érkezésével és a 
Kozármisleny megerősödésével 
nőtt a dobogóesélyesek száma. 
Azt sem szabad elfelejteni, hogy 
az épp aktuális felállástól füg-
gően a Győr és a Fradi második 
csapata is kemény ellenfélnek 
ígérkezett.

A rövid kispad miatt az igazi 
problémát az jelentette, hogy 
védekezésben, belső poszton a 
Gólyák szinte nem tudtak cse-
rélni. A keret aztán a 4. forduló-
ban, Gulya Krisztina sérülésével 
tovább szűkült. Miután kellett 
valaki Farkas Anita mellé, ezért 
a szekszárdiak kettős játékenge-
déllyel elhozták Urfi Dorottyát 
az MTK-tól. A fővárosi játékos 

ugyan védekezésben nem tudta 
maradéktalanul pótolni Gulyát 
– a feladata amúgy sem volt 
könnyű –, támadásban akadtak 
kimondottan jó mérkőzései. A 
Budaörs elleni hazai sikerben és 
a Győr II. idegenbeli legyőzésé-
ben jelentős szerepet játszott. A 
védekezés stabilitásának meg-

bomlása miatt az FGKC koráb-
bi 21-es kapott gólátlaga öttel 
romlott, de ezt a Vasas Edina, 
Reisch Gabriella, Farkas trió 
eredményessége révén sikerült 
lőtt gólokkal pótolni. Szom-
bathelyen aztán már ők sem 
segíthettek, így a nagyot küzdő 
hazai csapat ellen elveszítették 
veretlenségünket (26–23). A 
„figyelmeztetés” időben érke-
zett, Tabajdi mester összekapta 
csapatát, és az utolsó forduló-
ban, az őszi idény legfontosabb 
derbijén – lelkes közönségük 
előtt – nagy csatában legyőzték 
a rivális Budaörsöt (29–28), így 
őszi elsőként zártak.

Hárompontos előnnyel az élen 
kezdhette meg a téli felkészülést 
a szekszárdi csapat, amely az 
edző szerint már az edzőmérkő-
zéseken és kupákon is gyengéb-
ben játszott, s talán ennek volt 
köszönhető, hogy nem sikerült 
a Gólyák tavaszi rajtja.

– Két mérkőzés, két vereség. 
Rosszabbul nem is indulhatott 

volna a tavasz – mondja Tabajdi 
Ferenc. – A dobogóra hajtó Mo-
sonmagyaróvár otthonában ki 
lehet kapni (29–31), de a Kozár-
mislenytől hazai pályán elszen-
vedett vereség (19–25) igen fájó 
volt. Egyfelől elveszítettük két-
éves hazai veretlenségünket, és 
a rivális Budaörs is megelőzött 

bennünket a tabellán. A Marca-
li ellen nagy csatában kiharcolt 
siker (27–24), majd a Mohács 
ellen aratott magabiztos győ-
zelemmel (33–18) „átszakadt 
a gát”, és úgy éreztem, kimász-
tunk a gödörből. A bajnokság 
előrehaladtával egyre jobban 
játszottunk, és a visszatérő Gu-
lya segítségével magabiztosan 
nyertük a rangadókat. Miután 
időközben a Budaörs sem hi-
bázott, az aranycsata az utolsó 
fordulóra maradt. A tét és az 
összecsapás felfokozott hangu-
lata talán minket „fogott meg” 
jobban, de döntőnek bizonyult 
riválisunk jóval erősebb kispad-
ja és kapusuk extra teljesítmé-
nye. A bajnokság rajtja előtt 
a dobogót tűztük ki célul, ám 
miután az utolsó fordulóig volt 
esélyünk aranyra, van bennem 
némi hiányérzet, ugyanakkor 
azt gondolom: az egész szezont 
tekintve – különösen szűkös ke-
retünk ismeretében – remekül 
teljesítettünk.

Ahhoz, hogy a szépen csillogó 
ezüstérem a szekszárdiak nyakába 
kerüljön, persze tenni is kellett. A 
csapategység ezúttal is az FGKC 
egyik erőssége volt, de azért min-
den csapatrészben, poszton akadt 
kiemelkedő produkció.

– A kapuban Schell Gabriella 
többször is átlagon felüli teljesít-
ményt nyújtott, míg Mészáros 
Melindának játéka hullámzóbb 
volt, Tancz Kinga pedig elsősor-
ban az ifjúsági csapatban kapott 
lehetőséget – értékelt Tabajdi Fe-
renc. – A szélsők közül – kicsit 
gyengébb tavaszi produkciója 
ellenére is – Reisch Gabriella 
remek évet produkált, de a baj-
nokság nagy részében Grénus 
Gréta teljesítménye is várakozá-
son felüli volt. Játéka sajnos ép-
pen a végére esett vissza. A belső 
emberek közül az együttes házi 
gólkirálya, Vasas Edina táma-
dásban végig kiemelkedően ját-
szott, csak védekezésben várok 
kicsit többet tőle. Farkas Anita 
védekezésben mindig megha-
tározó volt, támadásban viszont 
már hullámzóbb volt a teljesít-
ménye. Amint fizikálisan utol-
érte magát, Horváth Szimonetta 
játéka is feljavult, a bajnokság 
utolsó szakaszában kiemelkedőt 
nyújtott. Nagy Szilvia előbb irá-
nyító poszton, majd a bajnokság 
vége felé védekezésben nyújtott 
jó teljesítményt. Tóth Barbara 
és Urfi Dorottya elsősorban tá-
madásban tudta pótolta Gulyát, 
aki a sérüléséből visszatérve a 
bajnokság végén védekezésben 
sokat segített a csapatnak.  

 - fl -

Húsz éve lett bajnok a Kovima
Éppen két évtizede, hogy a 
szekszárdi Kovima FC első 
nekifutásra megnyerte a kör-
zeti labdarúgó-bajnokságot. 
Habár a sikeresnek induló 
történet egy év után véget 
ért, az aranyérem máig kitö-
rölhetetlen emlék.

A jubileum május végén újra 
összehozta az együttest. A Bod-
ri Pincészet és Szőlőbirtok ven-
dégszeretetét élvezve a csapat 
tagjai, vezetői felelevenítették 
a húsz évvel ezelőtti eseménye-
ket... Egy baráti társaság – közte 
a Szekszárdi Dózsa egykori ifjú-
sági „aranycsapatának” tagjai, 
Bartal Zoltán és Marsai Zoltán 
– kitalálta, hogy futballcsapatot 
alakít. Tervüknek megnyerték a 
szekszárdi Gasztrolux éttermet 
üzemeltető Pölöte Norbertet, az 
pedig kapcsolatait és saját tőké-
jét is latba vetette a siker érde-
kében. Az egyesületet irányító 

négytagú elnökség – Bartal és 
Marsai mellett Hadnagy Balázs 
és Horváth László – elsősorban 
szekszárdi kötődésű labdarú-
gókat keresett meg ötletével, 
így alakult meg a Kovima FC. 
Amatőr együttesként a körzeti 
bajnokságba kaptak besorolást, 
s ott mindjárt az első nekifutás-
ra bajnoki címet szereztek.

A leggyakrabban a Lampek–
Márton, Térmeg, Verbászi, Ba-
logh R.– Horváth L., Töttösi, 
Marsai, Cseh– Földesi J., Márk-
várt összeállításban pályára lépő 
együttest az őszi szezonban 

Gálffy Dezső, a tavaszi idényben 
pedig játékos-edzőként a korábbi 
sokszoros válogatott, a belgiumi 
profi karrierrel éppen felhagyó, 
ex-pécsi Mészáros Ferenc irá-
nyította. A Kovima utcahosszal 
nyerte meg a pontvadászatot: a 
16 csapatos mezőnyben 24 győ-
zelmet aratott, és öt döntetlen 
mellett mindössze egyetlen ve-
reséget szenvedett el. A megyei 
bajnokságba feljutott Kovima FC 
– az utánpótlás-csapatok szere-
peltetése miatt – a Tolnával kötött 
fúzió után papíron megszűnt, a 
játékosok egy része sem vállalta 

már a játékot, így a „focikaland” 
kurta-furcsa véget ért.

A jó hangulatú, múltidéző 
vacsorán megjelent 22 egykori 
focista és két törzsszurkoló – a 
28-as keretből a fiatalon elhunyt 
Hefner István kapus sajnos nem 
élte meg a jubileumot – egyet-
értett abban, hogy érdemes volt 
végigcsinálni.   SZV

A házi góllövőlista
1. Vasas Edina 228 gól (74 hét-
méteres), 2. Reisch Gabriella 
135, 3. Farkas Anita 125 (1), 4. 
Grénus Gréta 84, 5. Horváth 
Szimonetta 74 (5), 6. Tóth Bar-
bara 57, 7. Nagy Szilvia 55, 8. 
Urfi Dorottya 35 (8), 9. Gulya 
Krisztina 17, 10. Lengyelfa-
lussy Vivien 4, 11. Csajkó Eliza 
4, 12. Kónya Dóra 3.

A Kovima FC 1994/1995-ös 
kerete: Lampek György, Sik-
lósi Imre, Hefner István (ka-
pusok), Marsai Zoltán (csk), 
Földesi József, Márkvárt János, 
Töttösi Attila, Horváth László, 
Verbászi Csaba, Térmeg Jó-
zsef, Balogh Róbert, Bakalár 
László, Fekete László, Cseh 
Gábor, Acsádi Zoltán, Nagy 
György, Földesi Iván, Varga 
Attila, Mészáros Ferenc, Had-
nagy Balázs, Márton Attila, 
László Zoltán, Halmai Zoltán, 
Bukta Gábor, Tamás István, 
Fekete Attila, Steiner Zoltán, 
Pölöte Norbert.

A meccs elmaradt, az éremosztó nem
A vendégcsapat távolmara-
dása miatt a mérkőzés igen, a 
Szekszárdi UFC női futsalosai-
nak éremosztója azonban nem 
maradt el. A klub szombaton 
nem csak őket köszöntötte a 
városi sportcsarnokban.

Idei utolsó bajnoki mérkő-
zésére készülve gyülekezett a 
Szekszárdi UFC NB II-es női 
futsalcsapata, amikor telefo-
non jött a hír: a busz műszaki 
hibája miatt a soros ellenfél – a 
korábban háromszor is legyő-
zött Salgótarján – nem utazik el 
Szekszárdra. Micskó Márk edző 
együttese már korábban kihar-
colta az ezüstérmet, s így jogot 
szerzett az élvonalban indulás-
ra. Az érmek átadására a talál-
kozót követően került volna sor.

A mérkőzés ugyan elmaradt, 
a díjátadó azonban nem. Sőt, az 
UFC elnökségének döntése értel-
mében hivatalos volt rá minda-
zon korosztályos együttes is, me-
lyek bajnokságukban (regionális, 

országos) az 1-3. helyek valame-
lyikén végeztek. Ilyenből pedig 
szerencsére akadt jó néhány…

Az ötcsapatos regionális baj-
nokságban – ahol Bács-Kiskun, 
Baranya és Somogy megyei csa-
patokkal találkoztak a szekszár-
diak – a Koch László -dirigálta 
U9-es gárda csak rosszabb gól-
különbségének köszönhetően 
szorult a 2. helyre, a Czinkon 
Szabolcs-edzette U12-es együt-
tes viszont bajnoki címet szerzett. 

Ugyancsak aranyérmes lett a II. 
osztályú országos utánpótlás-baj-

nokságban a Szekszárdi UFC 
U14-es gárdája. A Tóbi István 
és Ruff Dániel -trenírozta csapat 
a 78 találatával gólkirályi címet 
szerzett, Horog Ádám vezérleté-
vel, 27 mérkőzéséből 25-öt meg-
nyerve lett korosztálya legjobbja. 

Ugyanígy tettek a 15 éven 
aluliak is, akik Zsók József irá-
nyításával, a gólkirály Acsádi 
Dániel 69 találatának is köszön-
hetően, 27/26 győzelmi arány-
nyal diadalmaskodtak. 

A dobogó harmadik fokára lép-
hetett fel a Kvanduk János-dirigál-

ta U17-es gárda is, amelyben az 
UFC felnőtt csapatában is szóhoz 
jutó Nagyváradi Olivér 50 találat-
tal gólkirályi címnek is örülhetett.

A futsalosok Simon Ferenc-
től, az MLSZ szakági bizottsá-
gának tagjától vehették át jól 
megérdemelt ezüstérmeiket, 
míg a szekszárdi utánpótláscsa-
patok tagjainak, edzőinek Tesz-
ler Vendel, az MLSZ megyei 
szakmai igazgatója és Kárpáti 
Zoltán, az UFC elnöke gratulált. 

Az U14-es alakulat a díjkiosztó 
időpontjában Bozsik-tornán sze-
repelt Dunaföldváron, így ők más-
nap, a Szekszárdi UFC II-Mórágy 
„megyekettes” mérkőzés szüneté-
ben kapták meg az érmeket.

A meglepetésre vendégsikerrel 
zárult összecsapás után a felnőtt 
pontvadászatban aranyérmet 
szerző Czinkon-csapat tagjai 
Krausz Mártontól, az MLSZ 
megyei igazgatójától vehették át 
a medáliákat. Az UFC második 
gárdája ősztől a megyei első osz-
tályban szerepelhet majd.  - fl -
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Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445
Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00582)

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! (00580)
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Szekszárd,
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(00560)
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ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
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vésők,
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