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Egészségükre!

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Zöld város
A Zöld Városok Programnak kö-
szönhetően, a Területi Operatív 
Program forrásaiból újulhat meg 
a belváros. Hogy a fejlesztést mi-
nél szélesebb társadalmi támoga-
tottság mellett valósíthassák meg, 
még a tervek elkészítése előtt kiké-
rik a városlakók véleményét.
 → 3. oldal

Búcsú a nyártól
A régi szekszárdi búcsúk han-
gulatát idézte a Szekszárdi Főső-
városi Kör nyárbúcsúztató ren-
dezvénye, melyen több százan 
vettek részt szeptember 10-én 
délután a Kápolna téren. A Re-
mete kápolnánál délelőtt szent-
misét tartottak.
 → 5. oldal

Aranyos borok
Aranyérmet nyert Dúzsi Tamás 
és Családja Pincészete, illetve a 
Vesztergombi Pincészet egy-egy 
bora a 21. Mundus Vini nemzet-
közi versenyen, Németország-
ban. Dúzsiék a 2011-es Grábóc 
cuvée-vel, míg Vesztergombiék a 
2014-es Turullal nyertek.
 → 6. oldal

Példaképek
Világbajnokságon szerepelt 
sportolóit köszöntötte a Szek-
szárdi Kajak-Kenu SE nagy csa-
ládja. Korsós Zsófia és Nagy 
Viktória ezüstérmet szerzett 
Dél-Afrikában, míg a Bodnár 
Balázs-Horváth Ádám páros he-
tedikként zárt a maratoni vébén.
 → 12. oldal
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Zöld (bel)város: a lakosság ötleteit várják a tervezéshez
Mintegy 1,2 milliárd forintból 
újulhat meg Szekszárd bel-
városa a Zöld Városok Prog-
ramnak köszönhetően. Hogy 
a fejlesztést minél szélesebb 
társadalmi támogatottság 
mellett valósíthassák meg, 
még a tervek elkészítése előtt 
kikérik a városlakók ötleteit 
és véleményét.

A Területi Operatív Program 
(TOP) forrásainak köszön-
hetően lehetőség nyílik arra, 
hogy Szekszárd belvárosának 
egy jelentős része megújuljon. 
Az 1,2 milliárd forint értékű 
fejlesztés célja, hogy olyan for-
mában újuljon meg a belváros, 
hogy a lehető legtöbben érez-
zék ott jól magukat – mondta 
felvezetőjében Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere a konzul-
tációsorozat első állomásaként 
kedden megtartott lakossági 
fórumon, a Babits Mihály Kul-
turális Köz-pontban. Hozzátet-
te, a Zöld Városok Programban 
érintett területen sokan laknak, 
illetve sokan használják azokat, 
így olyan megoldásokra van 
szükség, melyek az itt élők és a 
környékről a városba érkezők 
számára egyaránt megfelelnek.

A konzultációsorozatot azért 
indították, hogy a szekszárdiak 
elmondhassák véleményüket, 
javaslataikat és kritikákat fogal-
mazhassanak meg. Ács Rezső 
ki-emelte, egy minél élhetőbb 
belváros kialakítása érdekében 
még a polgárok javaslatait, el-
képzeléseit figyelembe véve ké-
szítik el a terveket, melyeket az-
tán később ismét a szekszárdiak 
elé tárnak véleményeztetésre. 
A minél szélesebb társadalmi 
egyetértés elérése érdekében 
még ezeken is lehet majd alakí-
tani. A fórum is arról szól, hogy 
a polgárok jó ötleteit beépítsék 
a tervekbe.

A polgármester tudatta: az 
önkormányzat elképzelése 

szerint a lehető legtöbb zöld 
területet alakítanának ki a bel-
városban. Meglátásuk szerint 
a Luther tér és a százhatvan 
lakásos épület, illetve a Babits 
Mihály Kulturális Központ kö-
zötti – betonfelületekkel zsúfolt 
– terület jelenlegi formájában 
kihasználatlan és nem is eszté-
tikus. A belvárosban, így többek 
között az imént említett terüle-
teken tovább szeretnék gyarapí-
tani a zöldfelületeket úgy, hogy 
közben játszótereket, pihenő 
parkokat létesítenének.

További kiemelt cél – a pá-
lyázat ezt is támogatja –, hogy 
növeljék a belvárosi parkoló-
helyek  számát, melyekből a 
járművek számához mérten ke-

vés van. El-képzelések szerint 
parkolóhelyek létesülhetnek a 
Prométheusz park nyugati (a 
volt Korzó áruház felőli) részén 
és a Wosinsky lakótelepi óvoda 
előtt, illetve a Luther térnél is. 
Emellett továbbra is szeretnék 
biztosítani a parkolási lehető-
séget a Kölcsey és a Wosinsky 
lakótelepen élők számára. Ács 

Rezső megjegyez-te: még ezek-
kel együtt sem lesz elég a par-
kolóhelyek száma, így azokat az 
elképzelés szerint félig a földbe 
süllyesztett létesítményekkel 
növelnék.

Erre már csak azért is nagy 
szükség van, hogy a Babits 
Mihály Kulturális Központ a 
jövőben egyfajta konferen-
cia-központtá válhasson. Ehhez 
azonban megfelelő számú szál-
láshely is kell. Ennek érdekében 
a város egy szállodát létesítene 
a PTE jelenlegi E-épületéből, 
illetve annak területén. Ha ez 
megvalósul, akkor egy kon-
ferenciára akár több százan is 
érkezhetnek. A Zöld Városok 
Program kapcsolódik a Helyi 
Akciócsoportok pályázathoz, 
melynek keretében a Bezer-
édj-tömbbelső megújítását ter-
vezik. A pályázaton elnyert 150 
millió forint és a Zöld Városok 
Program forrásai együttesen le-
hetővé teszik a terv megvalósí-
tását, mely pihenőparkok és ját-
szóterek létesítését tartalmazzák 
– tudatta a polgármester.

Ács Rezső zárásként elmondta, 
a lehető legtöbb felületen igye-
keznek kikérni az állampolgárok 
véleményét a programról. Ennek 

érdekében többek között egy on-
line elérhető kérdőíves felmérést 
is indítanak majd. A városlakók 
addig is Szekszárd város, illetve 
a Szekszárdi Vasárnap Facebook 
oldalán hozzászólások formájá-
ban, és a zoldvaros@szekszard.
hu címre küldött e-mail-ben 
oszthatják meg elképzeléseiket, 
javaslataikat.  S. V.

Ötletek, vélemények a fórumon
Egy csokonai utcai lakos szerint 
jó ötlet a zöldfelületek növelése 
a Luther tér, illetve a százhat-
van lakásos épület előtti terü-
leten. Egy Alisca utcában élő 
férfi szerint több virágágyás 
és gömbkőris kellene. Egy a 
Remete utcából érkezett hölgy 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
szépek a belvárosi köztéri pa-
dok, de kényelmetlenek.

Gyarmati László, a Zöldtárs 
Alapítvány tagja arra hívta fel 
a figyelmet, hogy el kellene tá-
volítani a régi játszóterek ma-
radványait, mert azzal szebbé 
válna a városkép, és ezeken a 
helyeken is zöldfelületeket le-
hetne kialakítani. Egy parász-
tai férfi komplett ötletcsomag-
gal rukkolt elő a Szent István 

tér területének újragondolá-
sát illetően, ahol egy minden 
kor-osztály számára használ-
ható területet képzelt el köztéri 
sakkasztalokkal és piknikezésre 
alkalmas helyekkel.

Egy Dienes utcai hölgy kér-
désére válaszolva Ács Rezső 
elmondta, a jövőben lesz le-
hetőség arra, hogy a jövőben 
mosdót, illemhelyiségeket léte-
sítsenek a játszótereknél. Egy 
a Gemenc Szálló épületének 
sorsát firtató fórumozó kérdé-
sére a polgármester tudatta: az 
épület megvételére már több-
ször tettek ajánlatot, de nem 
tudtak megegyezni a bonyhá-
di tulajdonossal, akit nem ér-
dekel, hogy az épület rontja a 
szekszárdi városképet...
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Szép és hasznos kertek a megyeszékhelyen
Tizenkét helyi és három országos díja-
zottal büszkélkedhet Szekszárd „A leg-
szebb konyhakertek” versenyen.

Évről évre több száz település csatlakozik 
„A legszebb konyhakertek” című országos 
programhoz, amelynek során települé-
senként díjazzák a legcsodásabb kerteket. 
Ezek közül a legkiemelkedőbbek országos 
elismerést is kaphatnak e környezetvédelmi 
szempontból is fontos versenyen. 

Szekszárdon idén mind a hat kategóri-
ában – mini, normál, közösségi, balkon, 
vegyes, zöldség – érkeztek nevezések. En-
nek nyomán összesen 12 díjat adtak át „A 
legszebb konyhakertek” tulajdonosainak, 
alkotóinak.„Mindegyik kert csodálatos” 
– mondta a díjátadón dr. Haag Éva. Szek-
szárd polgármestere kiemelte: fontos, hogy 
a várost szép kertek díszítik. A díjazottak 

közül hárman országos elismerést is kiér-
demeltek: Tóth András, Farkas János és dr. 
Csákiné Jilling Zsuzsanna kapott országos 
díjat. Utóbbi díjazott immáron harmadszor 
érdemelte ki az elismerést, így örökös díja-
zott lett.

Az idei év kiemelt témája volt: „Hasz-
nos rovarokat a kertbe!” Előnyt jelentett, 
ha a kertművelők minél több hasznos ro-
vart csalogatnak be kertjükbe, valamint 
életteret biztosítanak nekik „rovarszállók”, 
„darázs-garázsok” formájában. Ennek az 
elvárásnak mindegyik szekszárdi díjazott 
kert megfelelt, ráadásul a kártevők elleni 
védekezésben mindenki mellőzte a kémiai 
vegyszereket. - mwj -

A kategóriák díjazottjai
Mini kert kategória: 1. Dr. Csákiné Jilling 
Zsuzsanna, 2. Schmidt Krisztián. Nor-
mál: 1. Tóth András. Közösségi: 1. Csapó 
Dániel középiskola (minta kert), 2. Szi-
várvány iskola, 3. Csapó D. középiskola 
(10. G osztály). Balkon: 1. Wiesner Mi-
hályné. Vegyes: 1. Farkas János, 2. Hollósi 
Istvánné, 3. Lehőcz Péter és Márta Nor-
bert. Zöldség: 1. Csankóné Csekei Edit.

Megyenap kitüntetésekkel
Idén Tolna városa adott ott-
hont a Tolna Megyei Önkor-
mányzat által szervezett, ha-
gyományos Megyenapnak, 
melyen több kitüntető díjat 
is átadtak.

A szeptember elsejei rendezvé-
nyen ünnepi beszédet mondott 
Appelshoffer Ágnes, a házigaz-
da Tolna város polgármestere 
és Kovács János, Szedres pol-
gármestere is.

Potápi Árpád János nemzet-
politikáért felelős államtitkár 
arra hívta fel a figyelmet, hogy 
nem is oly rég Tolna megye volt 
az ország egyik olyan területe, 
ahonnan a fiatalok jövőkép híján 
elvándoroltak. Voltak azonban 
olyanok – többek között a Me-
gyenapon elismerést átvevők –, 
akik nem mondtak le arról, hogy 
munkájukkal segítsék az itteni 
közösségeket. Az ő helytállásuk-
nak is köszönhető, hogy a megye 
az elmúlt újra olyan hellyé vált, 
ahol jó élni, ahol a fiatalok és 
vállalkozók lehetőségeket látnak.

Az ünnepi beszédek után 
adták a Tolna Megyei Önkor-
mányzat, valamint a megyei 
német és cigány nemzetiségi 
önkormányzat díjait. A kitün-

tetettek között idén is több 
szekszárdit találunk. A megye-
székhely kulturális életét meg-
határozó és formáló példa-ér-
tékű tevékenysége, valamint 
a közművelődés terén elért 
jelentős eredményei alapján 
Bezerédj István-díjjal ismerték 
el Matókné Kapási Juliannát, a 
Bartina Néptánc Egyesület ve-
zetőjét.

Kiváló sportszakmai és veze-
tői munkája, a megyeszékhely 
kajak-kenu sportéletének fel-
lendítése érdekében végzett el-
kötelezett munkája elismeréséül 
Sipos Márton-díjjal jutalmazták 
Jámbor Attilát, a Szekszárdi 
Kajak-Kenu SE vezetőedzőjét. 
Beszédes József-díjat érdemelt 
ki a megye fejlődéséért, a tele-
pülések és közösségeik javára 
végzett fáradhatatlan, magas 
színvonalú tevékenységéért Tarr 
János, a Tarr Kft. tulajdonosa. A 
rendőrség és a cigány nemzeti-
ségi önkormányzatok közötti 
partnerség megteremtéséért, az 
áldozatsegítésben nyújtott kima-
gasló szakmai munkájáért Tolna 
Megye Cigányságáért Nívódíjjal 
ismerték el Illés Lászlót, a me-
gyei rendőr-főkapitányság alez-
redesét.    S. V.

Akadálymentesített átkelők

A gyalogátkelőhelyeken való 
könnyebb közlekedést segíti 
egy nemrég lezárult projekt, 
melynek keretében félszáz 
helyen süllyesztették le az 
útpadkákat a belvárosban.

Sok jelzés érkezett a polgármes-
teri hivatalhoz a belvárosi gyalo-
gátkelőhelyeken való közlekedés 
problematikájával. A magas út-
padkákra való feljutás, fellépés 
ugyanis a babakocsival közle-
kedők és a mozgásukban aka-
dályozottak számára nehézséget 
jelentett – mondta el Ács Rezső 
a Bezerédj iskolánál szeptember 
13-án tartott sajtótájékoztatón.

Szekszárd polgármestere tu-
datta: a Mátyás király utca, a Ho-

lub utca, a Dienes Valéria utca és 
a Béla király tér által behatárolt 
területen valamennyi átkelőhely-
hez tartozó útpadkát 1,5 méter 
szélességben lesüllyesztették. Így 
mintegy félszáz helyen vált köny-
nyebbé a gyalogátkelőhelyeken 
való átjutás. A mintegy 5 millió 
forint értékű munkát saját költ-
ségvetésből fedezte az önkor-
mányzat – tudatta a városvezető. 
Ács Rezső azt is elmondta, hogy 
a járdafelújítások folytatódnak, 
a menetrendet egy három éves 
tervben határozták meg. Tájékoz-
tatott arról is, hogy befejeződött a 
Bor utca teljes rekonstrukciója, és 
hogy az Interspar áruház környé-
kén több mint 80 parkolóhelyet 
létesítenek.    S. V.
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A „Szentlélek klinikája” a Remete kápolna
„Mást jelent ma a Remete bú-
csú, mint hatvan éve” – adott 
hangot reményének Bíró 
László püspök Kisboldogasz-
szony ünnepén azért, hogy 
elmúltak a szimplán csak 
„körhintával és nyalókával 
csalogató” búcsús idők.

Kisboldogasszony egyházi 
ünnepét szeptember 8-án, 
vagy az ahhoz legközelebb 
eső hét-végén tartják. Benne, 
vagyis Mária születésében az 
üdvösség hajnalát várjuk – így 
tesznek a szekszárdi hívők is, 
akik számára idén az elmúlt 
vasár-nap tartott szabadtéri 
misét Bíró László a Remete 
kápolnánál. A jelek szerint 
„valami éledezik”: újra ün-
neplik, mind többen a Szűza-
nya születését a róla elnevezett 
szekszárdi kápolna mellett – 
mondta Bíró László.

A helyi tradíciókról szólva 
a püspök kifejtette: őseink ha-
gyományában a csurgói forrás 
és a kápolna szorosan összefo-
nódott. Országszerte tapasztal-
ható, valamennyi kegyhelyhez 
szent kút, vagy forrás is tarto-
zik. Utóbbi jelképezi Jézust, az 
„élő vizek forrását”, „elődeink 

megkereszteltségének tényét”. 
Szekszárdon két nagy forrás, a 
Bartina és a Remete volt. Utób-
bit még szerencsére őrizzük. A 
kápolnára is vigyáznunk kell, 
meg kell őrizni szentségét – 
kizárva azt, hogy területén a 
vallási érzések háttérbe szorul-
janak – mondta a püspök.

Emlékeztetett: az egyház 
Jézus, Keresztelő Szent János 
és Szűz Mária születése nap-
ját ünnepli. Utóbbit is ápolni 
kell, mivel korunk társadalma 
„elanyátlanodott”. Úgy látja, 
ha egy család „elfelejti az édes-
anyát”, az összetartozás tűnik 
el. A Szűzanya tiszteleténél is 
így áll a dolog. Fontos tehát, 
hogy a testvériséget, a szolida-
ritást, az egymás iránti érzé-
kenységet ne veszítsük el. „Az 
édesanyák őrzik az önzetlen-
séget, amikor tehát a Szűzanya 
kultuszát őrizzük, az összetar-
tozást, az egymásra figyelést, a 
testvériséget óvjuk” – világított 
rá Bíró László.

A kegyhelyekről szólva ki-
fejtette: azok – így a Remete 
kápolna is – a „Szentlélek klini-
kái”. Bennük egyesül az ember 
fölfelé vágyódása. Valamennyi 
búcsújáró hely Isten kezdemé-
nyező szeretetéről szól, melyek 
egyúttal a találkozás, a gyógyu-
lás helyei is.   Gy. L.

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

Felsőváros: megelevenedett a régi búcsúk hangulata
A régi szekszárdi búcsúk han-
gulatát idézte a Szekszárdi 
Fősővárosi Kör nyárbúcsúzta-
tó rendezvénye, melyen több 
százan vettek részt vasárnap 
délután a Kápolna téren.

Szollár Zoltán, a Szekszárdi 
Fősővárosi Kör elnöke elmond-
ta, az idei nyárbúcsúztatóra 
mintegy másfélszer annyian lá-
togattak ki, mint az előző évben. 
A rendezvénnyel a régi szek-
szárdi felsővárosi búcsúk ha-
gyományát kívánják folytatni, 
annak hangulatát új formában 
megidézni. A hagyományőrzés 
mellett legfontosabb célkitűzé-
sük, hogy kellemes programot 
kínáljanak a családoknak, kö-
zéppontba helyezve a gyerme-
keket.

A hagyományos népi fajá-
tékok mellett az idén is nagy 
sikert aratott Vizdár Csaba 
traktora, mely szinte megállás 
nélkül rótta a köröket az után-
futón vidáman mosolygó gyer-
mekekkel. A hagyományos já-

tékok mellett közkívánatra már 
körhinta és céllövölde is várta 
az ifjakat. Szintén újdonság volt 
a póni lovaglás, sőt egy díszes 
póni fogat is a gyerkőcök ren-
delkezésére állt.

A látogatók azt is megtekint-
hették, hogyan készül el egy 
festmény. A Bárka Művészeti 
Szalon néhány tagja ugyanis 
„élőben” festett meg helyi té-
mákat a Remete-forrásnál. A 

rendezvényen emellett több 
szekszárdi civil egyesület is kép-
viseltette magát, vidám hangu-
latban bográcsozva.

A felsővárosi házaspár, Tur-
gonyi Gábor és Balogh Beáta 
12 éves gyermekükkel, Olivér-
rel érkezett Kápolna térre. Be-
áta elmesélte, a nyárbúcsúztató 
igazi családi programmá vált 
számukra. Miután Újváros-
ban lakó testvérét és családját 

vendégül látták egy vasárnapi 
ebédre, közösen látogattak ki 
a rendezvényre. Gábortól meg-
tudtuk, most második alkalom-
mal vettek részt a programon. 
Olivér a körhintára is felült és 
az ugrálóvárat is kipróbálta, mi-
közben a szülők sok ismerőssel 
találkoztak. „A hétköznapo-
kon mindenki rohan, olyankor 
nincs idő szót váltani. Most 
végre alkalmunk nyílt a kiadós 
beszélgetésre” – mondta Turgo-
nyi Gábor.

A Szekszárdi Nyárbúcsúzta-
tó délelőtt szentmisével vette 
kezdetét. Délután színpadra állt 
Bodnár Cecil, a Ritmo tánccso-
port, a PTE IGYK Gyakorlóisko-
la és Gyakorlóóvoda Táncművé-
szeti tagozata, a Glaraya együttes, 
a Csizmazia Alapítvány fiataljai 
verset mondtak, a MÉSZ egye-
sület Fashion Dan-ce csoportja, 
Kis Pál István, az Ifjú Szív Tánc-
együttes, valamint Kovács Gergő 
és Pecze István, illetve a Zombai 
Roma Egyesület. 

 S. V.

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

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD,

ARANY JÁNOS U. 6-8. 

Desigual női ruhák és kiegészítők

CR7 (Cristi ano Ronaldo)
férfi  fehérneműk

(02630)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
szeptember 18-tól szeptember 22-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(02623)

MENÜ Szeptember 
18.

Szeptember 
19.

Szeptember 
20.

Szeptember 
21.

Szeptember 
22.

„A”
1050 Ft

Kertészleves Húsgombóc-
leves Karfiolleves Hamis halászlé

Zellerkrém-
leves pirított 

zsemlekockával

Bolognai 
spagetti

sajttal

Zöldborsós 
csirkemáj,
párolt rizs

Tejfölös 
zöldbab-
főzelék,

házi vagdalt

Túrós csusza
tepertővel

Vasi pecsenye,
hagymás 

törtburgonya,
savanyúság

„B”
1050 Ft

Kertészleves Húsgombóc-
leves Karfiolleves Hamis halászlé

Zellerkrém-
leves pirított 

zsemlekockával

Csülökpörkölt,      
sós burgonya, 

savanyúság

Aranygaluska 
vaníliasodó

Parajos- 
csirkés 

lasagne

Rakott 
burgonya, 
céklasaláta

Gomba-
paprikás, 
galuska

Napi
ajánlat
950 Ft

Sertésborda
rántva, 
hasáb-

burgonya, 
friss saláta

Sertésborda
rántva, 
hasáb-

burgonya, 
friss saláta

Sertésborda
rántva, 
hasáb-

burgonya, 
friss saláta

Sertésborda
rántva, 
hasáb-

burgonya, 
friss saláta

Sertésborda
rántva, 
hasáb-

burgonya, 
friss saláta

Fitness
ajánlat
1190 Ft

Roston 
csirkemell 
zöldséges 

bulgur-
salátával 

Roston 
csirkemell 
zöldséges 

bulgur-
salátával 

Roston 
csirkemell 
zöldséges 

bulgur-
salátával 

Roston 
csirkemell 
zöldséges 

bulgur-
salátával 

Roston 
csirkemell 
zöldséges 

bulgur-
salátával 

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
szeptember 29-től, péntekenként

a Szekszárdi SZC (volt 505-ös)
„B” tornatermében 19:30 órától 21:00 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: +36–20/980–77–52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu (02619)

( 02634)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telelfon: +36–74/510–134

MEGÉRKEZTEK 
AZ ŐSZI
CIPŐK!

SZAMOS
CIPŐK!

Nyitva
tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig



6 72017. szeptember 17. 2017. szeptember 17.

Szakképzett munkaerőt keresnek mindenütt
A szakképzés és felnőttkép-
zés fejlesztése volt a témája 
annak a szakmai konferenci-
ának, amelyet a Babits Mihály 
Kulturális Központban tartot-
tak szeptember 8-án. 

Amint arról Pölöskei Gáborné 
(képünkön), az EMMI szakkép-
zésért és felnőttképzésért felelős 
helyettes államtitkára beszélt, az 
általános iskolát végzettek 40 szá-
zaléka választja a gimnáziumot a 
szakképzéssel szemben. Mint 
mondta, észre kell venni, hogy 
a gimnáziumi érettségivel ren-
delkezők mind inkább hátrányos 
helyzetbe kerülnek a foglalkoz-
tatási piacon. Ezt igazolja a tény, 
hogy a technikus végzettségűek 
még a diplomásoknál is kere-
settebbek manapság. Ezen szer-
kezeti-strukturális átalakítással 
lehet változtatni – adott hangot 
véleményének az államtitkár. 

A gazdaság számára nem 
feltétlenül a diplomák száma 
az értékmérő, sokkal inkább a 

szakmai tudás. Éppen ezért már 
az általános iskolában helyzetbe 
kell hozni azokat, akik a szak-
képzési rendszerben folytatnák 
tanulmányaikat. Gondot jelent 
a szakoktatók hiánya is. Ennek 
pótlására reális alternatíva lehet 
a nyugdíjas szövetkezetek léte. E 
szervek a már nyugállományú 
szakemberek nyugdíj mellet-
ti juttatásával enyhítenének a 
munkaerő-hiány problémáján.

– Meg kell akadályoznunk, 
hogy a gyerekek idő előtt, vég-
zettség nélkül lépjenek ki a 
rendszerből! – figyelmeztetett 
Pölöskei Gáborné. Mint mond-
ta: a tízmilliárd forintos kerettel 
induló szakképzési program öt 
szakképzési centrumot céloz 
meg, tízéves fejlesztési tervvel, 
épületek felújításával. A legfon-
tosabb feladat a versenyágazatok, 
a szakképzés és a belső piac erő-
sítése mellett a helyi megtermelt 
érték nemzetgazdaságban tartá-
sa. Mindehhez markánsabbá kell 
tenni az érettségi utáni technikusi 

képzést, de a diplomával a nap-
pali képzésbe visszatérés lehető-
ségét is biztosítani kell. Szükséges 
újragondolni a szakgimnáziumi 
rendszert, rugalmasabb kerettan- 
tervet kialakítva.

Fontos lenne az is, hogy keres-
letvezérelt legyen egy-egy szak a 
felnőttképzéssel együtt, mivel a 
vállalatok túl hosszúnak tarta-
nak egy-egy képzési időt. Arra, 
hogy az igényeket összehangol-
ják a képzési lehetőségekkel, az 
állam-titkár szerint megoldást je-
lenthet a vállalati szintű szakokta-
tói továbbképzés és az iskolarend-
szeren kívüli képzés megerősítése, 
csak úgy, mint az ágazati készség-
tanácsok létrehozása.   Gy. L.

A Regionális Szakmai Szakképzési és Felnőttképzési Konferencián 
Ábrahám Norbert, a Szekszárdi Szakképzési Centrum fő-igazga-
tója kifejtette: a megyeszékhely kétmilliárd forintot kapott a 
Modern Városok programban a szakképzés fejlesztésére. E cél 
a paksi beruházás miatt is lényeges, amely kihívás elé állítja a 
várost. A kormány Magyarország újraiparosításáért létrehozta 
az Irinyi-tervet, amely a járműipart, a specializált gépesítést, az 
egészséggazdaságot és turizmust, az infokommunikációs szektort 
és a védelmi ipart fejlesztené.
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Befejezik a „galambos ház” tetőterének beépítését
Hosszú évek után az idén befe-
jezik a sokak által csak galam-
bos házként emlegetett Szent 
István tér 18. szám alatti épület 
tetőterének beépítését.

Az eredetileg négyemeletes 
társasház tetőterének beépíté-
sét végző vállalkozás 2004-ben 
állt le a munkával, az addig el-
készült falak között pedig nagy 
számban telepedtek meg a ga-
lambok, emiatt sokan csak „ga-
lambos házként” emlegették.

A tetőtérben mintegy húsz, 
különféle méretű és elrendezésű 
lakás készül, a befejezés határ-
ideje ez év vége – tudtuk meg 
Máté Péter tanácsostól. Az ön-
kormányzat gazdasági- és pénz-
ügyi bizottságának elnökhelyet-
tese hozzátette, olyan lakások is 
épülnek, melyek alkalmasak 
lesznek a Családi Otthonterem-
tési Kedvezmény igénybevételé-
re. A társasházra tíz centiméter 

vastag hőszigetelés és új festés 
kerül.

A munka megkezdése előtt 
az önkormányzat saját költség-
vetése terhére eltávolíttatta a 
galambtetemeket és a madarak 
által otthagyott piszkot. A város 
ezzel mintegy tízmillió forintos 
költséget vállalt át a lakóktól – 
tájékoztatott Máté Péter.

Az önkormányzat egyébként 
az elmúlt évek során több alka-
lommal is áldozott a ház rendben 
tartására. A Szekszárdi Vagyon-
kezelő Kft. 2007-ben mintegy 
1,5 millió forintot fordított a leá-
zások megszüntetésére. A galam-
bokat pedig többször és többféle 
módszerrel is megpróbálták távol 
tartani, vagy eltávolítani.

Legutóbb 2015-ben, akkor 
háló-val fogták be a madarakat. 
Máté Péter kiemelte, a galam-
bürülék közegészségügyi szem-
pontból is veszélyt jelentett.

Az önkormányzat számára 
azért is fontos, hogy sikerül a 
korábbi állapotot megszüntet-
ni, mert a felújítás nyomán a 
városkép is szebbé válik. Rá-
adásul az épület alsó szintjén 
önkormányzati tulajdonú or-
vosi rendelők működnek, a ház 
szomszédságában pedig a  né-
hány éve felújított Babits Mihály 
Kulturális Központ található.

A tetőtér beépítését még 
2003-ban kezdte el egy vállal-
kozás, a munka azonban egy 
évvel később leállt, a társaság 
pedig jogutód nélkül megszűnt. 
A lakások egy részét előre elad-
ták, a reménybeli tulajdonosok 
azonban elvesztették befizetett 
forintjaikat.

 S. V.

Természetfotók
Lenyűgöző természetfotókból 
nyílt kiállítás a Babits Mihály 
Kulturális Központ folyosóján 
szeptember 12-én.

Nyolc szekszárdi, tolnai, faddi 
és őcsényi fotós eddigi termé-
sé-ből válogatva, fejenként négy-
négy képpel gazdagítja a galé-ri-
át. A szervező Retkes Tamás 
szerint sok pozitív visszajelzést 
kapnak, így már szinte kötele-ző, 
hogy a szüreti napok alatt legyen 
valamiféle „lenyomat” a 2008-
ban alakult Szekszárdi Fotóklub 
tagjaitól. Az egyesület időszakos 
galériája a Babits ko-rábbi igaz-
gatója, Matókné Ka-pási Julian-
na biztatására indult.

– Valamennyien amatőrök, és 
ami még közös, hogy szeretnek 
fotózni – ecsetelte a szervező. 
A Brandt Tamás, Böröcz Attila, 
Czakó Balázs, László Anasz-
tá-zia, Lencsés János, Nemes 
And-rás, Pámerné Bükky Klára 
és Retkes Tamás alkotásaiból 
nyílt kiállítás egészen október 
13-ig látogatható.   Gy. L.

A Vármegyeházán jártak a népszerű mesehősök

Csukás István legendás me-
sehősei, köztük talán a leg-
híresebb, Süsü is megérke-
zett Szekszárdra – méghozzá 
élet-nagyságban.

Mirr-Murr, Oriza Triznyák, Se-
baj Tóbiás, a Nagy Ho-ho-ho 
horgász, Pom-Pom és Süsü, a 
sárkány a Vármegyeháza folyo-
sógaléráján várták a látogatókat 
a Szekszárdi Szüreti Napok ke-

retében. A vándorkiállítás Bala-
tonszárszóról indult és bejárta 
már csaknem az egész országot. 
Szekszárdon egy hétig állomá-
sozott. Csukás István Kossuth- 
és József Attila-díjas kortárs író 
mesefigurái ezúttal Megyeri 
János szobrászművésznek kö-
szönhetően öltöttek alakot. A 
művész öt jelenetet alkotott 
meg, tucatnyi nagyméretű fi-
gurával.

Balatonszárszón, Csukás 
István „fogadott hazájában”, a 
Sárkányfesztiválon láthatták 
először a nézők a mesehősö-
ket, innen indult országjáró 
útjára a kiállítás. Szekszárdon is 
több százan látták a tárlatot. A 
legifjabb látogató még karonülő 
csecsemő volt, ám az idősebbek 
is szívesen nézték meg, fotóz-
kodtak Csukás István legendás 
mesehőseivel.   - mwj -

Szekszárdi aranyérmek 
a Mundus Vini versenyen

Aranyérmet nyert Dúzsi Ta-
más és Családja Pincészete, 
illetve a Vesztergombi Pin-
cészet egy-egy bora 
Németországban, a 21. 
Mundus Vini nemzet-
közi versenyen.

A Meininger lapkiadó 
által szervezett rangos 
borversenyen ara-
nyéremmel ismerték 
el Dúzsi Tamás és 
Családja Pincészete 
Grábóc cuvée 2011 
borát, illetve a Vesz-
tergombi Pincészet 
2014-es Turul cuvée-
jét – tudtuk meg az 
esemény internetes 
oldaláról. A magyar 
borászatok össze-
sen öt aranyérmet 
és egy ezüstérmet 

szereztek a versenyen. A két 
elnyert aranyéremmel a hazai 
pincészetek közül a szekszár-

di borászok szerepeltek a 
legjobban. A két szekszárdi 
mellett egy-egy aranyérem 
került Villányba, Egerbe és 
a Balaton-partra.

A 21. Mundus Vini bor-
versenyen összesen mint-

egy 4200 mintát kóstolt 
a világ 41 országából 
érkezett 164 borbíra. 
A szaktekintélyekből 
álló zsűri összesen 16 
nagyaranyat és 703 
aranyérmet, valamint 
1001 ezüstérmet osztott 
ki. A legjobb eredményt 
idén is az olasz borá-
sza-tok érték el, akik 
két nagyaranyat, 139 
aranyat és 270 ezüstér-
met szeretek.  S. V.

Borokkal „ecseteli” a világot

A Szekszárdon borral rajzolt ké-
peiről (vinorell) is ismert grafi-
kus, Czirok Róbert egy „másik 
arcát” mutatja meg a megyei 
könyvtárban szeptember 13-
án nyílt tárlatán.

A megyeszékhelyen tetováló sza-
lont vezető Czirok Róbert szeret a 
borok színeivel nyitni a világra – 

ezekkel fest ugyanis. Ám a nemes 
nedűvel más „kapcsolatot” is ápol: 
boroscímkéket tervez, nem is akár-
hogy. Erről bárki meggyőződhet, 
aki megtekinti borszín-palettával 
átitatott tárlatát az Illyés Gyula 
Megyei Könyvtár lépcsőház-galé-
riájában. Habár szinte kikéri ma-
gának, ha művésznek titulálják, 
a kiállítást megnyitó Dicső Zsolt 
író, költő „csakazértis művésszé 
fogadta”. Valljuk be: megérdemli a 
titulust, már csak a „Magyarország 
legszebb borospalackja” cím miatt 
is, amelyet kétszer is elnyert. Fes-
tőművész mesterei azt mondták 
róla, nem képezhető tovább. Ez 
adott motivációt neki, hogy mégis 
kezdjen ezzel a műfajjal valamit. 
Czirok Róbert rajzolt az átkos-ban 
Lenin-fejeket, tervezett már cd bo-
rítókat, cégeknek arculatot. Vinor-
reljei a Garay ÉlményPincében lát-
hatóak, boroscímke-tervei pedig 
a megyei könyvtárban – október 
13-ig.   Gy. L.
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Korai szüret Európában
Valamennyi bortermelő vidéken ez az 
időszak a szüreti mulatságokról szól. 
S bár a programok a jelenkor népsze-
rű csapatit vonultatja fel, középpont-
ban még mindig az Isteni nedű áll. 

Ahhoz, hogy a termés kiváló le-
gyen nem elég a borosgazda gon-
dos keze, szükség van az égiek 
áldására. A kánikula Európában 
korai szüretet hozott. Francia - és 
Németországban közel egy hó-
nappal, Olaszországban két héttel 
korábban indult meg a betakarí-
tás. Itthon július végén kezdődött 
a szüret a Csabagyöngyével. 

– A borászokat a hőség, az aszály 
mellett a kora tavaszi fagyok, jég-
esők sújtották Európában, ennek 
köszönhetően átlagosan 10–15 
százalékkal lesz kevesebb a termés 

– mondja Dombai 
Szilvia, az Europe 
Direct szekszárdi 
irodájának vezetője. 

Ez leginkább Franciaországot 
és Olaszországot érinti, ott jelen-
tős a borexport. A szakemberek 
szerint ilyen szűkös termést ’45 
óta nem láttak. Jó hír, hogy a mi-
nőség kifogástalannak ígérkezik. 

Az Európai Unió, mint a világ 
vezető bortermelője-, és fogyasz-
tója a világ bortermelésének 60, 
fogyasztásának 55%-át adja. Mi 
magyarok 26 liter bort fogyasz-
tunk fejenként egy évben, ez a 
franciák (42 l) és az olaszok (34 l) 
teljesítményétől elmarad, de így is 
az EU középmezőnyébe tartozunk. 

A Europe Direct irodánál sok 
érdekes és hasznos információt 
tudhat meg a borpiaci rendtar-
tásról, támogatási lehetőségekről, 
a szeptemberben induló zártkerti 
programról is. Tájékozódhat az 
ügyfélszolgálaton, az iroda Fa-
cebook oldalán vagy szeptember 
30-án Szekszárdon a Nemzedékek 
Napján. 

(02631)

Emlékeket ébresztő kilincsek, zárak, lakatok
Záridő címmel nyílt meg Kiss 
Albert, a Szekszárdi Vasár-
nap fotósának kiállítása a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pontban, szeptember 8-án. A 
tárlat sokak számára ismerős 
kilincseket örökít meg.

Záridő. Kiss Albert kiállítására 
indulva azon gondolkoztam, 
hogy vajon mikor is láttam 
először a képeit. Eszembe jut-
nak képeslapok, az ő fotóival, 
fekete-fehérben. Prevenciós 
témájú lapok, a RÉV-et rek-
lámozták – legalább 15 éve 
ennek. Beugranak még képek 
talán a Kapualj Galériából is. 
Néhány éve már együtt dolgo-
zunk a Szekszárdi Vasárnap-
nál. Tulajdonképpen – ha be-
legondolok – Kiss Albert fotói 
a mindennapjaim részévé vál-
tak. Ha úgy tetszik, mindany-
nyiunk, akik újságot olvasunk, 
mindennapjaiban ott van a fo-
tós látásmódja.

Negyedik önálló kiállítására 
érkezve ismerős arcokat látok: 
kollégák, régi barátok és azok 
a művészetkedvelők, akik min-
den értékes tárlaton, színhá-
zi előadáson, koncerten jelen 
vannak. A kiállítás ezúttal nem 
fekete-fehér. A színes fotók ki-
lincseket, zárakat mutatnak be. 
Az egyiken a Vármegyeháza 
kilincse látható – eszembe jut 
róla, hogy hányszor is nyomtam 

le ezt a kilincset a ház udvarába 
lépve, mikor még ott működött 
a megyei televízió...

„Ez az első színes kiállításom. 
Volt egy régi kilincses képem, 
még a fekete-fehér időszakból, 
ennek hatására készítettem el ta-
lán az elsőt” – mutatott az egyik 
fotóra Kiss Albert a megnyitón. 
„Szeretem, ha egy fotósorozat 
valamilyen szintű tudatos gon-
dolatra épül fel, na, ebben ez 

pont nincs meg” – mondta, utal-
va arra, hogy a kiállítás képeit – 
egy-egy érdekes kilincset, zárat, 
lakatot – fotóriporteri munkái 
során, évek alatt fotózta. A kiállí-
tás anyaga nem elgondolkodtat-
ni, egyszerűen gyönyörködtetni, 
emlékeket ébreszteni akar.

Kiss Albert tárlatát október 
3-ig tekinthetik meg az érdek-
lődők a Márványteremben. 

 M. Wessely Judit

FO
TÓ

: K
A

D
A

RK
A

.N
ET

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

(02620)

Szekszárdi Hűtőházba 
RAKTÁROS 

munkatársat keresünk 
kiemelkedő kereseti 

lehetőséggel.
Jelentkezni: 

+36–30/394–4025

(02629)

MEGNYITOTTUNK!
FASORI FALATOZÓ
a busz pályaudvarnál

Kínálatunk:
• hurka, kolbász; • pecsenye; 

• hamburger; • wimpi;
• szendvicsek; • rántott sajt;

• rántott csirkemell; • sültkrumpli;
• kávé, üdítő, szeszes italok.

 
Nyitva: 

Hétfő – péntek: 05:30 – 17:00 
Szombat 07:00 – 17:00

(02640)
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Szeptember 10-ei rejtvényünk megfejtése: Varró Dániel: Túl a Maszat-hegyen
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Plessz Gábor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 21-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Hála
„Amint beért egy faluba, szembejött vele tíz leprás férfi, akik 
távol megálltak, és kiáltozva kérték: Jézus, Mester, könyörülj 
rajtunk! Amikor meglátta őket, így szólt hozzájuk: Menjetek el, 
és mutassátok meg magatokat a papoknak! És amíg odaértek, 
megtisztultak. Egyikük pedig, amikor látta, hogy meggyógyult, 
visszatért, és fennhangon dicsőítette Istent. Arcra borult Jézus 
lábánál, és hálát adott neki. Ez pedig samáriai volt. Megszólalt 
Jézus, és ezt kérdezte: Vajon nem tízen tisztultak-e meg? Hol van 
a többi kilenc? Nem akadt más, aki visszatért volna, hogy dicső-
ítse Istent, csak ez az idegen? És ezt mondta az Úr: Kelj fel és menj 
el, a hited megtartott téged.” (Lk 17, 12–19)

Tíz gyógyult ember közül csupán 
egy tért vissza Jézushoz, hogy 
kifejezze háláját. Tíz az egyhez – 
elég szomorú arány. Véleményem 

szerint azonban nem csak azért 
lett szomorú maga Jézus is, mert 
csupán egy próbál köszönetet 
mondani, vagy épp, mert egy má-

sok által megvetett samáriai az 
egyetlen visszatérő. Talán azért 
is csalódott, mert az igazi gyó-
gyulást jelentő mondatot ezután 
akarta volna odaadni – és aligha-
nem ő szívesen adta volna minél 
többnek. Így viszont csak egy hall-
hatta: „hited megtartott téged”. 
Mintha azt mondaná: már nem 
csak a leprától szabadultál meg, 
nem csak az ezzel járó kiközösí-
tésből, hanem meggyógyítalak a 
rossz lelkiismerettől, megszabadí-
talak a reménytelen belső szom-
júságtól is, az Istent nem ismerő 
vakságodból és eltévedt életedből 
– hited megtartott! A hála talán 
az egyik legfontosabb dolog, amit 
adhatunk Teremtő, Megváltó, 

Megszentelő Istenünknek. Ez-
zel fejezzük ki, hogy megláttuk 
ajándékát és köszönjük azt. Ezzel 
tudjuk kifejezni ragaszkodásun-
kat, szeretetünket iránta. Amiért 
nem adunk hálát, azt kiengedjük 
a kezünk közül, az talán nem is 
lesz igazán a miénk. A történet-
beli tíz emberből kilenc magát is 
megfosztotta a legfontosabb dol-
goktól: a hit, a szív erősödésétől, 
a megújult Istennel való kapcso-
lattól, a nem csupán egészséges, 
de az örök élet felé vezető élet 
megismerésétől. Isten óvjon ettől 
minket és segítsen inkább megta-
nulni hálás szívvel élni!
 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Helyesbítés
A szeptember 10-i számunkban 
megjelent „Szoboravató a kato-
likus iskolában” című cikkünk-
ben tévesen írtuk le az idén 25 
éves Szent József Iskolaközpont 
igazgatójának nevét. A Garay 
téri Szent József Katolikus Álta-
lános Iskola és tagintézménye, a 
Szent Rita Katolikus Óvoda ve-
zetője ugyanis Fodor Mihályné. 
A szoboravató alkalmával is ő 
köszöntötte dr. Udvardy György 
megyéspüspököt, a diákokat és a 
vendégeket. A hibáért az érintet-
tek és olvasóink elnézését kérjük!

VÉRADÁS
A Magyar Vöröskereszt az 
Országos Vérellátó Szolgá-
lattal karöltve véradást tart 

szeptember 21-én, csütörtö-
kön 15:00 és 18:00 óra között 
a városi sportcsarnok emeleti 

tárgyalójában.  
Véradó lehet mindenki, aki 
egészségesnek érzi magát, 

rendelkezik a regisztrációhoz 
szükséges igazolványokkal, 
adatokkal (személyi vagy más 
fényképes igazolvány, lakcím- 
kártya, TAJ-kártya), elmúlt 

18 éves, de még nincs 65 éves, 
testsúlya meghaladja az  

50 kilogrammot. A tetoválás 
és a testékszer sem akadály, 

ha fél évnél régebben 
készültek.

Szekszárdi Szüreti Napok – 2017. szeptember 16–17.
SZEPTEMBER 16. (szombat)
• 10:00 – 18:00 FANYŰVŐ JÁTÉK-
PARK – DONGAVERDÁK 
(Vármegyeháza kert).
• 10:00 HARCMŰVÉSZETI BEMU-
TATÓK (Béla király téri színpad). 
Közreműködik: Alisca Taekwoon-
do Klub; Leung Wing Tsun kung 
fu csoport; Kaze Shinkendo Dojo 
japán szamuráj kardművészek.
• 11:00 TÜCSÖK ZENÉS SZÍNPAD 
GYERMEKCSOPORTJÁNAK MŰSO-
RA (Béla király téri színpad). Mű-
vészeti vezető: Béresné Kollár Éva.
• 11:00  „CSIRIBIRI” – HALÁSZ JU-
DIT KONCERTJE (Babits Mihály 
Kulturális Központ, Színházterem). 
Jegyár: 2.000,- Ft – 2.400,- Ft.
• 13:00 „ŐRZÖM KINCSEM, HA-
GYOMÁNYOM” (Béla király téri 
színpad). Ifjúsági Tambura Zene-
kar Báta; Kisdorogi Székely Hagyo-
mányőrző Egyesület; Vörösmarty 
Színjátszó Kör Bonyhád.
• 13:00 MONDSCHEIN KÓRUS ÉS 
VENDÉGEI (Vármegyeháza színpad)
• 13:00 XII. ORSZÁGOS GYERMEK- 
ÉS IFJÚSÁGI NÉPI KÉZMŰVES KI-
ÁLLÍTÁS (Babits Mihály Kulturális 
Központ, Bakta galéria).
14:00 VÉRADÁS – Magyar Vörös-
kereszt (Dózsa Gy. u. 1.)
14:30 HÓRIHORGAS HUJÁKOLÓK: 
HÖRPINTŐ BORKOMÉDIA (Béla ki-
rály tér) A Hórihorgas Hujákolók ve-
zetik fel a szüreti felvonulás résztvevőit 
zenével, kisbíróval és óriásbábokkal.
• 15:00 SZÜRETI FELVONULÁS 
(Bezerédj utca, Széchenyi utca)
16:00 BORRENDI AVATÓ 
(Béla király téri színpad)
• 17:00 ERDÉLY SZŐLÉSZETE ÉS 
BORÁSZATA (Garay ÉlményPince). 
Dr. Balla Géza borász borkóstoló-
val egybekötött előadása. Jegyár: 
3.000,- Ft (elővételben kapható a 
Szekszárdi Turisztikai Kft.-nél).
• 17:00 „MUST JÖN A JAVA” FOL-
KLÓRMŰSOR (Béla király téri szín-
pad). Hagyományőrző néptáncs-
csoportok műsora, benne a Szüret 
Táncos Párja 2017 választással.
• 18:00 GRECSÓ KRISZTIÁN ÉS 
HRUTKA RÓBERT: LIBIKÓKA 
(Vármegyeháza udvara)
• 19:30 ATLANTIS – SHADOWS TRI-
BUTE BAND KONCERTJE 
(Vármegyeháza udvara)
• 19:30 SZEKSZÁRD, AHOGY ÉN 
LÁTOM (Béla király téri színpad)

• 20:00 BAND OF STREETS UT-
CAZENE (Béla király tér)
• 21:00 – GROUP’N’SWING KON-
CERT (Béla király téri színpad). Köz-
reműködik: Mihályi Réka és Magyar 
Bálint. Támogató: Sz+C Stúdió Kft.
• 21:00 ANNA AND THE BARBIES 
KONCERT (Szent I. téri nagyszínpad). 
• 21:30 HOLAZALÁN ZENEKAR 
KONCERT (Vármegyeháza udvara).
• 23:00 INTIM TORNA ILLEGÁL 
KONCERT (Béla király téri színpad).
• 01:00 FIRKIN KONCERT 
(Béla király téri színpad).

SZEPTEMBER 17. (vasárnap)
• 10:00 – 18:00 FANYŰVŐ JÁTÉK-
PARK (Vármegyeháza kert).
• 10:00 – BRÉMAI MUZSIKUSOK 
(Béla király téri színpad). 
A Csillag Musical Társulat gyermek 
színházi előadása.
• 11:00 – MOZGÁSMŰVÉSZETI 
CSOPORTOK BEMUTATÓI
(Béla király téri színpad). Fellépők: 
Fitt Lesz Sportegyesület, Szekszárdi 
Mozgásművészeti Stúdió, PTE IGY 
Gyakorlóiskola Táncművészeti 
Tagozata, Iberican Táncegyesület, 
Szöcske Akrobatikus R’N’R.
• 14:00 EGYÜGYŰ MIHÓK, AVAGY 
A BALGASÁG SZERENTSÉJÉNEK 
EGÉSZEN IGAZ TÖRTÉNETJE 
(Béla király téri színpad). A Ládafia 
Bábszínház előadása.

• 15:00 TÜCSÖK ZENÉS SZÍNPAD 
KONCERTJE (Béla király téri színpad).
• 16:30 JUNIOR STARS BIG BAND 
KONCERTJE 
(Béla király téri színpad).
• 18:00 SEBTIBEND KONCERT (Béla 
király téri színpad).
• 18:00 „LÉNYEREDÉK” 
(Vármegyeháza Pollack Kávézó). 
A Pad Irodalmi, Művészeti És Kul-
turális Egyesület szervezésében. 
Közreműködnek: a Komjáth(y)iak, 
Dicső Zsolt és Zsoldos Ákos.
• 18:30 WELLHELLO KONCERT 
(Szent István téri nagyszínpad). Tá-
mogató: Tarr Kft.
• 20:00 ZOLTÁN ERIKA KONCERT 
(Béla király téri színpad).

Állandó programok:
• BORUDVAR (Béla király tér).
Résztvevő pincészetek: 
Balla Géza Pincészete, Bernát Pin-
ce, Bodri Pincészet, Bősz Adrián, 
Dániel Pince, Danubiana Kft., 
Dúzsi Tamás Pincéje, Eszterbauer 
Borászat, Fekete Borpince, Fe-
renczi Szőlőbirtok, Ferger-Módos 
Borászat, Fritz Borház, Frankos 
Borház, Garai Pincészet, Heimann 
Családi Birtok, Herr Pince, Heté-
nyi Pincészet, Ifj. Márkvárt János, 
Illyés Kúria, Lajvér Borbirtok, Mé-
száros Pál Borház és Pince, Neiner 
Családi Pince, Németh János Pin-

cészet, Pastor Pince, Posta Borház, 
Prantner Pince, Remete-Bor Vesz-
tergombi József, Ribling Pince, 
Sárosdi Pince, Schieber Pincészet, 
Sebestyén Pince, Simigh Családi 
Pincészet, Szeleshát Szőlőbirtok, 
Szent Gaál Pincészet, Takler Pin-
ce, Tringa Borpince, Tüske Pince, 
Tűzkő Birtok, Twickel Szőlőbirtok, 
Vesztergombi Pince, Vida Családi 
Borbirtok, Virághegyi Bor + Brill 
Pálinkaház, Savanya Pálinkaház.
Borudvar nyitva: csütörtök 18:00 – 
01:00, péntek 14:00 – 01:00, szombat 
11:00 – 01:00, vasárnap 11:00 – 22:00.
• ÍZEK UTCÁJA (Béla király tér). A 
tájjellegű ételekről a Vendéglátók 
Kerekasztala Szekszárdért Egyesü-
let gondoskodik. Amaryllis Étterem, 
Aranykulacs Vendéglő, Papa Boro-
zója, Stefán Ételbár, Szász Söröző és 
Étterem, Toscana Étterem.
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának rendezvénye. 
Rendező: Babits Mihály Kulturális 
Központ (www.szekszardiszureti-
napok.hu), társrendező: Szekszárd 
Borvidék Nonprofit Kft. (www.szek-
szardibor.com). Információ: Babits 
Mihály Kulturális Központ 7100 
Szekszárd, Szent István tér 10. Tele-
fon: 74/529–610 • Fax: 74/529–615, 
e-mail: info@szekszardagora.hu. 

A műsorváltozás jogát 
a rendezőség fenntartja!
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SQUASH ÉS SZAUNA KLUB TOLNÁN! 
• Három, klimatizált, versenyre is alkalmas, ízületkímélő padlóval 

borított pályával, és ízléses büfével várunk!
• Nálunk egy óra fallabdázással a tested egy heti mozgásigényét 

kielégítheted!
• Sportszereket is vehetsz, vagy bérelhetsz nálunk!

• És ha már kellőképp elfáradtatok: izzadjatok igényesen kialakított 
wellnes részlegünk szaunájában, vagy hűsöljetek a jacuzziban!

• Jöhetsz egyedül, barátokkal, vagy akár még a céges csapatépítésben 
is segítünk: 30 főig zártkörű, csoportos rendezvények lebonyolítását is 

vállaljuk!

FACEBOOK: https://www.facebook.com/FallabdaTolna
HONLAP: www.fallabdatolna.hu

7130 Tolna, Víztorony u. 2/1
Előzetes bejelentkezés: +36–70/392–68–61

NYITVA TARTÁS:
hétfő – péntek: 16:00 – 21:00 

szombat – vasárnap: 14:00 – 21:00 (02639)

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. A házigazda 
Szekszárd AC asztaliteniszezői 
uralták a hölgyek versenyét a 
Szekszárd Kupa első osztályú 
ranglistaversenyen. Egyéniben 
Madarász Dóra nyert Polina 
Mihajlova ellen, párosban pe-
dig a Madarász, Mihajlova duó 
győzött a Bálint Bernadett, 
Imre Leila kettős ellen. 
Duatlon. A Szekszárdi Dyna- 
mic TC szeptember 24-én ren-
dezi meg hagyományos duat-
lon versenyét, amely a megye 
diákolimpikonjainak, igazolt 
sportolóknak, valamint – a 
Berta Tibor emlékverseny 

keretében – családi és baráti 
váltóknak is versenyzési lehe-
tőséget kínál. Versenyközpont 
és helyszíni nevezés a városi 
sportcsarnokban. Infó: Szélné 
Bajor Ágnes (20/9309–328, 
e-mail: szelne. agnes@dyna-
mictc.hu). 
Kerékpár. Két aranyérmet sze-
reztek a Szekszárdi Szabadidős 
KE sportolói a kerékpárosok 
ajkai kritérium országos bajnok-
ságát. Hartmann József az Elit 
kategória 48 körös versenyében 
diadalmaskodott, míg Balás At-
tila az 50 év felettiek mezőnyében 
(Master 3) győzött.

Amerikai légiósa is segíti a KSC-t a Sió Kupán
Hétfő éjjel megérkezett az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
kosárlabda csapatának ame-
rikai légiósa, Erica McCall, így 
Djokics Zseljko vezetőedző 
csapata immár teljes kerettel 
készülhetett a csütörtökön 
(lapzártánk után) rajtolt Sió 
Kupára.

Kedden délben sajtótájékoz-
tató keretében mutatták be az 
előző idényben bajnoki ezüs-
töt szerző szekszárdiak a flo-
ridai Bakersfieldből származó, 
22 esztendős kosarast, aki első 
idényét kezdi Európában. A 188 
cm magas, 4-5-ös poszton egy-
aránt bevethető McCall – aki 
2015-ben Universiadét nyert az 
USA válogatottjával – legutóbb 
a női profi ligában (WNBA) 
szereplő Indiana Fever csapa-
tában játszott. „Nagyon várom 
már a közös munkát, és bízom 
sikeres idényben” – mondta 
bemutatkozásában a lepattanó-
zásban erős, a rendkívül energi-
kus játékosként számon tartott 
amerikai.

Az idei, immár 48. Sió Kupa 
történetéről dr. Sólyom Bódog, 
a klub örökös tiszteletbeli elnö-
ke mesélt a sajtó képviselőinek, 
majd Szabó Noémi, a KSC szak-
mai- és sportigazgatója ismer-
tette a nemzetközi felkészülési 
torna programját. Szeptember 

14-én délután előbb a PINKK 
Pécs és a román bajnok Sep-
siszentgyörgy csap(ott) össze, 
majd 18 órától az atomosok 
ellenfele a szlovén bajnok Celje 
ellen léptek pályára. Szombat 
délelőtt a két vesztes a harma-
dik helyért, a győztesek pedig a 
döntőben mérik össze erejüket. 
A KSC korábban négy alkalom-
mal (1989, 2001, 2006, 2011) 
nyerte meg a nagy hagyomá-
nyokra visszatekintő tornát.

A sajtótájékoztatón Ács Re-
zső, Szekszárd polgármestere 
elmondta, a város a sikercsa-
pat, a klubvezetés mögé állt, 
hogy közösen teremtsék meg a 
nemzetközi szereplés feltételeit. 
Újságírói kérdésre válaszolva 
a városvezető megerősítette: a 
szeptemberi közgyűlésen java-
solni fogja, hogy a város – meg-

duplázva a korábbi támogatást 
– 40 millió forinttal segítse a 
KSC-t. Ács Rezső emlékeztetett: 
az egyesület és az önkormányzat 
között az elmúlt években szoro-
sabbra fonódott a kapcsolat. En-
nek köszönhetően újultak meg 
tanintézmények tornatermei, 
öltözői, és ennek hozadékaként 
adhattak át kültéri kosárlabda 
pályát a Garay gimnáziumban 
és a Babits iskolában.

Szabó Noémi hangsúlyoz-
ta: az önkormányzat segítsége 
nélkül a klub nem indulhatna 
nemzetközi sorozatban. „A vá-
ros bizalma nem csak egy nagy 
lehetőség, de óriási felelősség is” 
– fogalmazott a KSC szakmai- 
és sportigazgatója. A szekszár-
diak – akik az elmúlt hétvégén 
a horvátországi Porecsben két 
remek mérkőzést játszottak az 

Európa Kupában érdekelt orosz 
Jenyiszej Krasznojarszk ellen – 
már gőzerővel készülnek a szep-
tember 26-i, Montpellier elleni 
szekszárdi Euroliga-selejtezőre.

Djokics Zseljko vezetőedző 
örömét fejezte ki Erica McCall 
érkezése kapcsán, akivel immár 
teljessé vált a szekszárdiak ke-
rete. Nincs sok idő az új légiós 
beépítésére, de az amerikai jó 
szellemű, igazi csapatjátékos, 
ezért a szakember szerint ezzel 
nem lesz gond. „A formaidőzí-
tés most a legfontosabb, hogy 
szeptember 26-án, saját kö-
zönségünk előtt a maximumot 
tudjuk nyújtani a Montpellier 
ellen. Akkor lehet esélyünk a 
párharc megnyerésére, az Eu-
roliga-indulásra” – mondta a 
vezetőedző. A tréner ideérke-
zésekor azt a célt tűzte ki maga 
és a klub elé, hogy Szekszárd – a 
szőlő és bor mellett – a kosár-
labda városa is legyen. „Most 
itt állunk ennek a kapujában” 
– tette hozzá Djokics Zseljko. 
A vezetőedző – jelezve, hogy ő 
és a klubvezetés is a hosszú távú 
együttműködésben gondolko-
dik – a sajtótájékoztató végén 
aláírta új, 2021 júniusáig szóló 
szerződését. „Az a célom, hogy 
a következő négy évben bajnok-
csapatot építsek Szekszárdon” – 
tette hozzá. 

 - fl -

Fiatalok, de már példaképek a vb-n járt kajakosok
Világbajnokságon szere-
pelt sportolóit köszöntötte 
a Szek-szárdi Kajak-Kenu SE 
nagy családja kedden délután.

Edzők, sportolók és szüleik 
gyülekeztek szeptember 12-én 
a klub Sió-parti vízitelepén. Va-
lamivel 16 óra után begördült a 
kisbusz, amellyel Jámbor Attila 
edző hozta haza a dél-afrikai 
maratoni távú világbajnokságon 
szerepelt tanítványait, Korsós 
Zsófiát és Nagy Viktóriát, vala-
mint Bodnár Balázst és Horváth 
Ádámot. Előbbi páros ezüstér-
met szerzett az ifjúsági hölgyek 
versenyében, míg a fiúk – pálya-
futásuk első világbajnokságán – 
az előkelő hetedik helyen zártak, 
így járt nekik a klubtársak, bará-
tok elismerése, tapsa.

A válogatott sportolókat üd-
vözlő edző, Jámborné Inger 
Nikoletta kiemelte, hogy a Pie-
termaritzburgban elért eredmé-
nyekből ők és az egyesület fiatal 
sportolói egyaránt profitálhat-

nak. Utóbbiak láthatják, hogy 
meddig lehet eljutni kemény, 
kitartó munkával. Ezt erősítet-
te meg Ács Rezső is, aki hang-
súlyozta: bár maguk is fiatalok 
még, a kisebbeknek ők már most 
példaképek. A polgármester – a 
város ajándékaként – 100 ezer fo-
rintos vásárlási utalványt ajánlott 
fel a Szekszárdi KKSE világ-baj-
nokságon járt kajakosainak.

A két páros közül „érdekes” 
módon a fiúk voltak elégedet-

tebbek. „Életünk első világbaj-
noksága volt, és sikerült száztíz 
százalékot kiadnunk magunk-
ból” – mondta Bodnár Balázs és 
Horváth Ádám. A vb-ezüsttel a 
lányok sem voltak csalódottak, 
de a verseny alakulása miatt 
azért maradt bennük némi hi-
ányérzet. „A rajt után bent ra-
gadtunk a mezőnyben, mire jó 
pár koccanás után kiverekedtük 
onnan magunkat, a rivális má-
sik magyar egység már lega-

lább száz méter előnyt szerzett. 
Ekkora hátrányt nem tudtunk 
le-dolgozni” – fogalmazott 
Nagy Viktória. Korsós Zsófia is 
azt sajnálta, hogy ezúttal nem 
derülhetett ki, versenyképesek 
lettek volna-e a világbajnok 
Bakó, Kőhalmi duóval...

Jámbor Attila edző arról be-
szélt, hogy furcsa volt tanít-
ványai futamait a világhálón 
keresztül követni. „Kisgyerek 
koruk óta nálunk készülnek, ott 
voltam minden versenyükön, 
ám a távolság miatt most nem 
lehettem mellettük. Nem mint-
ha nem lennének már önállóak, 
de szeretek a parton sürögni- 
forogni, és talán a jelenlétem is 
megnyugtatja őket” – mondta a 
tréner. Jámbor Attila hozzátette: 
a Dél-Afrikát megjárt sportolók 
most rövid pihenőt kapnak, az-
tán folytatják a munkát. Közben 
persze átbeszélik a világbajnoki 
futamok tanulságait, és azt is, 
mely versenyeken állnak még 
rajthoz idén.   - fl -

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

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

Tisztelt Bor utcai ingatlantulajdonosok!
Ezúton értesítjük a Szekszárd, Bor utcai ingatlantulajdonosokat, hogy a kiépített

szennyvízcsatorna hálózat beüzemelése megtörtént, az arra való rákötés lehetővé vált.
A csatlakozás menetéről, a szolgáltatási szerződés megkötéséről a szolgáltatótól, az ERÖV Zrt-től,

a +36–74/529–050-es telefonszámon kérhetnek tájékoztatást az érdeklődők.
Tájékoztatjuk az érintetteket, hogy a Víziközmű szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX törvény 55. §-a értelmében

az ingatlantulajdonosoknak a létesítmény elkészültét követő 1 éven belül a hálózatra kell csatlakozniuk.

ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később kö-
zöljük. Előzetes bejelentkezés alap-
ján +36–74/504–102. Szekszárd, 
Piac tér 1. – II. Oktató terem

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 órá-
ig. Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
A következő időpontot később kö-
zöljük. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola(Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 
óráig. Babits Mihály Kulturális Köz-
pont, Remete terem (Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Szekszárd, Piac tér 
14. „F” épület.

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 17:00 
– 18:00 óráig. Dienes Valéria Ált. 
Isk. (Szent-Györgyi Albert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 
– 18:00 óráig. (Szőlőhegyi Óvoda).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

DR. MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Szek-
szárd, Mikes u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Szek-
szárd, Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Reme-
te terem.  (Szekszárd, Szent I. tér 
10.)

AGÓRA MOZI
Szeptember 17., vasárnap
17:00 – Csábítás
19:00 – Amerikai bérgyilkos
Szeptember 18., hétfő
17:00 – Csábítás
19:00 – Amerikai bérgyilkos
Szeptember 19., kedd
17:00 – Csábítás
19:00 – Amerikai bérgyilkos
Szeptember 20., szerda
17:00 – Csábítás
19:00 – Amerikai bérgyilkos
Szeptember 21., csütörtök

15:00 –  Fantasztikus utazás óz 
birodalmába 3D

17:00 – Újra otthon
19:00 – Amityville – Az ébredés
Szeptember 22., péntek

15:00 –  Fantasztikus utazás óz 
birodalmába 3D

17:00 – Újra otthon
19:00 – Amityville – Az ébredés
Szeptember 23., szombat

15:00 –  Fantasztikus utazás óz 
birodalmába 3D

17:00 – Újra otthon
19:00 – Amityville – Az ébredés

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Szeptember 17.
(vasárnap)

Szeptember 18.
(hétfő)

Szeptember 19.
(kedd)

Szeptember 20.
(szerda)

Szeptember 21.
(csütörtök)

Szeptember 22.
(péntek)

Szeptember 23.
(szombat)

NÉVNAP–TÁR
Szeptember 17. (vasárnap) – Zsófia, Hildegárd
Zsófia: görög eredetű; jelentése: bölcsesség.

Hildegárd: germán eredetű; jelentése: harc + védett hely, védelem.

Szeptember 18. (hétfo) – Diána
Diána: római eredetű; jelentése: ragyogó.

Szeptember 19. (kedd) – Vilhelmina, Dorián
Vilhelmina: latin-német eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.

Dorián: angol eredetű; jelentése: dór férfi.

Szeptember 20. (szerda) – Friderika
Friderika: német eredetű; jelentése: béke + hatalom.

Szeptember 21. (csütörtök) – Máté, Mirella
Máté: héber eredetű; jelentése: Jahve ajándéka.
Mirella: olasz eredetű; jelentése: formás, tiszta.

Szeptember 22. (péntek) – Móric
Móric: latin eredetű; jelentése: mór, szerecsen.

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

Lina: angol eredetű; jelentése: szép.
Linett: francia eredetű; jelentése: bálvány. Forrás: idokep.hu/szekszard

zivatar | kb. 7 mm eső
max. 28o , min. 17o

zápor| kb. 1 mm eső
max. 22o , min. 9o

eső | kb. 4 mm eső |
hidegfront erős széllel
max. 18o , min. 12o

zápor | kb. 1 mm eső | szeles nap
max. 19o , min. 10o

közepesen felhős
max. 20o , min. 8o

közepesen felhős
max. 21o , min. 8o

erősen felhős
max. 22o , min. 10o

Kulturális Örökség Napjai
„500 éves a reformáció”

A Kulturális Örökség
Napjai keretében

szeptember 17-én,
vasárnap 08:00 – 12:00 óra
között ingyenesen látogat-
ható épületek Szekszárdon:

Református Templom,
Kálvin tér,

Evangélikus Templom,
Luther tér.

A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Területi

Nyugdíjas Alapszervezete
és a Szekszárdi Nyugdíjasok

Területi Érdekszövetsége
által meghirdetett

alma megrendelések
szállításának

Ideje: 2017. szeptember 21.
(csütörtök)

07:00 – 09:00 óráig.
Helye: Szekszárdi Nyug-

díjasok
Területi Érdekszövetsége,
Szekszárd, Hunyadi u. 4.

(PARKOLÓ)

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: Szekszárd, Dózsa Gy. u.1.
Ideje: 2017. szeptember 18. (hétfő) 08:00 – 09:00 óráig.

2017. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szekszárdi Nyugdíjasok
Területi Érdekszövetsége tagjait, és minden rászorulót.
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Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

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

(02636)Eng. szám: E-000304/2014

Termelői Bio
Homoktövis termékek

(02622)

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

FOSSIL,
MICHAEL KORS,

SKAGEN
karórák

Arany és ezüst ékszerek nagy választékban!
Interspar Ékszerüzlet 

(02635)


