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Csörgerockfeszt – tizennégyév után újra Kékfrankosaink úsztak az aranyban

Szekszárdi zarándokok SzékelyföldönA millennium évében szűnt meg a 
kedvelt kirándulóhelyszínen meg-
rendezett, országos hírű Csör-
ge-tavi Rockmaraton – ám miután 
Szekszárd nemrég visszavásárolta 
a tó környezetében lévő területet, 
az egykori szervezők újra fantáziát 
láttak a dologban.

A témában június 5-én, a Városházán 
tartott sajtóeseményen Szekszárd pol-
gármestere, Horváth István is részt 
vett. Örömét fejezte ki azzal kapcso-
latban, hogy a nagy múltú zenei ren-
dezvény visszakerülhetett a városba, 
s mint elmondta, reméli, hogy hosz-
szútávon is itt maradhat. A város az 
elmúlt időszakban nem kis összeget 
költött arra, hogy a Csörge-tó környe-
zetét szebbé tegye, ám – tette hozzá 
– van még mit tenni, hiszen a tavat 
és környékét előkészítették egy tu-
risztikai pályázatra, amelynek révén 
a városvezetés szabadidőpark kialakí-
tását tervezi ott. A polgármester meg-
köszönte Gyimesi „Gyimó” Sándor és 
Varjas Zoltán szervezőknek, hogy 
gondoltak Szekszárdra és lokálpatri-
ótaként visszahozták ide a nagyszerű 
fesztivált, amelynek a város ismétel-
ten támogatójává vált. 

A tájékoztatón Varjas Zoltán ki-
emelte, hogy az előkészületek régóta 
zajlanak, hiszen már tavaly áprilisban 
megtekintették a tó környezetét. Nem 

a zenekarok és a fénytechnika meg-
szervezése volt nehéz, hanem a terü-
lethez kapcsolódó különböző átala-
kítások, engedélyek, a papírmunka és 
a szabályoknak való minden irányú 
megfelelés – mondta. 

– Örülök annak, hogy idáig elju-
tottunk, s annak is, hogy a város tel-
jes mellszélességgel mellettünk áll 
– hangsúlyozta a társszervező, aki 
abbéli reményét is kifejezte, hogy az 
esemény évről évre egyre jobb minő-
ségűvé válik. 

Az öt napig tartó fesztivál nyitó-
napján, június 17-én 15 óra körül kez-
dődik a zenei program, amely ezen a 
napon ingyen látogatható – tudhat-
tuk meg Varjas Zoltántól, aki a jegyá-
rakról szólva elmondta, családbarát 
összegekben gondolkodtak. A Csör-
gén a hetijegy csupán annyi lesz, mint 
egyéb fesztiválokon a napijegyek. Az 
árak a kiszolgálásban is tükröződni 
fognak, s a vendéglátósokra is meg-
próbáltak hatni az árak egységesíté-
sének érdekében – tette hozzá. 

A huszonnégy esztendeje indult, s 
2000-ig működő Csörge-tavi Rock- 
maraton újjáélesztéséről szólva a má-
sik szervező, Gyimesi „Gyimó” Sán-
dor kifejtette: annak idején még az 
ivóvizet is kivitték a helyszínre, ám a 
tulajdonosok anyagi követelései ke-
resztbe tettek a rockfesztivál továb-
bi lebonyolításnak. A még mindig 

jól csengő nevű rendezvényt, amely-
ből például a Székelyföldi Rockma-
raton is kinőtte magát, a szervezők 
mindenképpen vissza kívánták hoz-
ni a városba: amint értesültek arról, 
hogy Szekszárd tulajdonába került a 
terület, azonmód nekiálltak a kon-
certszervezésnek – mesélte Gyimesi, 
majd utalt a tájékoztatón részt vevő 
rockzenész, előadóművész, Rudán Joe 
segítségére is, aki 1991-től valameny-
nyi fesztivál lebonyolításában orosz-
lánrészt vállalt.

Az idei eseményre 48 zenekarral 
állapodtak meg a szervezők. Két ze-
nekar Erdélyből érkezik, a többi ban-
da pedig hazai kisebb-nagyobb ze-
nekarok lesz: utóbbi kategóriában a 
szekszárdi amatőr együttesek szinte 
mindegyikének lehetőséget adtak a 
megmutatkozásra. 

A fesztiválra sátorral, illetve lakó-
kocsival is érkezhetnek a rockzene 
rajongói. Lesz kisbolt, büfé, valamint 
étkeztetési helyszín, de még kemen-
cés lángos is feltűnik az árusító stan-
doknál. 

Varjas Zoltán kiemelte azt is, kö-
szönet illeti a Tarr Kft-t, mivel a cég 
Szekszárd mellett Soprontól Keszthe-
lyig árusítja ügyfélszolgálatain a je-
gyeket, de a szervezőknek ezen kívül 
Budapesten, Baján és Pécsett is van 
árusító pontjuk. A jegyek mindazon-
által jól fogynak, június 15-ig 5000 fo-

rintért lehet hetijegyet vásárolni, ezu-
tán a helyszínen lehet csak belépőhöz 
jutni.

A szervezők a  mozgássérültekre is 
gondoltak: számukra egy jegyet váltó 
kísérővel díjmentes a belépés. 

Az ingyenes első nap különlegessé-
ge lesz a Bad Times zenekar húszéves 
jubileumi koncertje, de a rendezvé-
nyen a város által szponzorált Atilla 
Fiai Társulat is fellép, amelyben a két 
ötletadó, Rudán Joe és Kalapács József 
mellett olyan ismert művészek állnak 
színpadra, mint az egykori Kormo-
rán együttes szólistája, Tóth Renáta 
vagy Mr. Basary, de Varga Miklós és 
az egykori skorpiós Szűcs Antal Gá-
bor „Totya” is a formáció tagjai között 
van. Fellépéseikkel Rudánék megjár-
ták az USA nyugati és keleti partvidé-
két, még Kanadába is eljutottak vele, 
teltházas koncerteket adva. 

Horváth István polgármester a saj-
tótájékoztató végén elmondta: mi-
nél több szekszárdi és vidéki látogatót 
várnak a június 17-től 21-ig zajlő rock-
rendezvényre: „A Csörge-tavi Rock-
fesztiválon olyan szolgáltatást kapnak 
a látogatók, amelyért általában igen 
messze kell utazni” – mondta.

Az érdeklődők részletes informáci-
ókat a www.csorgerock.hu internetes 
oldalról tudhatnak meg.

 Gy. L.
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Olvasóink, hirdetőink
figyelmébe!

A Szekszárdi Vasárnap  
következő száma – a nyári 

szünetet követően – 
2014. augusztus 3-án

jelenik meg.
Lapzártájának időpontja:

2014. július 30. 14 óra.

Posta Péter vezetésével immár tizen-
ötödik alkalommal utazott el Csík-
somlyóra a szekszárdi Római Kato-
likus Plébánia zarándokcsoportja. A 
hagyományos zarándokút szervezői 
ebben az esztendőben is változatos 
programot állítottak össze.

A 47 fős csoport ellátogatott többek 
között Fogarasra, ahol Babits Mihály 
pedagógusként dolgozott 1908 és 1911 
között. Munkásságát a helyi Babits 
Társaság képviselője mutatta be. Meg-
ható volt látni, hogy a városban élő kis 
magyar csoport mekkora tisztelettel 
ápolja Szekszárd költőjének emlékét. 
A zarándokcsoport megkoszorúzta 
Babits fogarasi emléktábláját.

Az út során Brassóban és Gelencén 
mutatott be szentmisét a szekszárdiak-
nak – és a helyi híveknek – Hegyháti Ti-
bor szálkai plébános, a zarándokok lelki 
vezetője. A csapat Tusnádfürdőn felke-
reste a Szent Ferenc Alapítvány által mű-
ködtetett gyermekotthont, ahol több mint 
száz kisgyermeket nevelnek. A kis lakók 
zenés énekszóval fogadták a látogatókat, 
akik ajándékkal, adománnyal viszonoz-
ták a kedves fogadtatást. A zarándokok 
Gyimesközéplokon és Hidegségben csa-
ládoknál kaptak szállást, ahol immár csa-
ládtagként fogadják be őket évről évre. 

A szombati csíksomlyói búcsúba a 
csoport több mint fele gyalog tette meg 
a 40 kilométeres utat. A szentmisét dr. 
Jakubinyi György gyulafehérvári érsek 
celebrálta, a prédikációt Oláh Dénes 
marosküküllői főesperes tartotta.

A zarándokcsoport a szállást adó 
háziak gondoskodását a búcsúesten 
közös vacsorával és táncházzal hálálta 
meg. Az estet Vaszi Levente váratlan 

látogatása tette még gazdagabbá, aki 
örömmel nótázgatott a vendégekkel. 

Az ötnapos zarándokútról hétfőn 
este érkeztek vissza Szekszárdra, ahol a 
Béla király téren még egy utolsó imával 
köszönték meg a Szűzanyának az uta-
zás során kapott sok-sok lelki élményt.

 Visontai László – Fekete László

Kitűnően szerepeltek a szekszárdi 
termelők borai a tolnai megyeszék-
helyen nyolcadik alkalommal meg-
rendezett nemzetközi kékfrankos 
borversenyen.

Soprontól Egerig, hazánk fél tucat 
borvidékéről száznál is több minta 
érkezett a 2000 óta minden második 
esztendőben megtartott kékfrankos 
borversenyre, melyet idén öt délvi-
déki tétel emelt nemzetközi rangra. 
A Mészáros Borházban az elmúlt 
szombaton megtartott ünnepségen az 
aranyérmes, különdíjjal jutalmazott 
szekszárdi termelőket köszöntötték. 

Ferenc Vilmos főszervező, a borver-
seny alapítója lapunknak elmondta: a 
zsűri 108 mintát értékelt, ezek közül 22 
tételt jutalmazott aranyéremmel. A szek-
szárdi kékfrankosok tízet nyertek a leg-
fényesebb medáliából, és a borverseny 
két nagyaranyérme is „itthon maradt”: 
a Vesztergombi József fémjelezte Reme-
te Bor Kft. és a házigazda Mészáros Bor-
ház Kft. egy-egy 2012-es tétele bizonyult 
a legjobbnak a legjobbak között. 

Aranyérmes lett a Fritz Pincészet és 
a Takler Pince két-két kékfrankosa – 

előbbi egy rosé borral is sikert aratott 
–, a tizedik medália pedig a mecsekná-
dasdi székhelyű, de a Decsi-hegyen és 
Alsónánán szőlőterülettel rendelkező 
Hetényi Pincészeté lett. A különdíjak 
felajánlói között volt a Vidékfejleszté-
si (újabban Földművelésügyi) Minisz-
térium is, amelyet az ünnepségen dr. 
Szabó Balázs főosztályvezető képviselt.

A május 22-én megtartott borver-
seny másnapján szakmai konferencia 
zajlott, amelyen aktuális szőlészeti és 
borászati témák mellett a résztvevők 
tájékoztatást kaphattak a Hegyközsé-
gek Nemzeti Tanácsában lezajló szer-
vezeti változásokról is. Ferenc Vilmos 
felhívta a figyelmet: a termelőknek 
2016-ig van csak lehetőségük a szabad 
szőlőtelepítésre, azt követően ugyanis 
egy uniós szabályozásnak köszönhető-
en egy adott tagország évente összesen 
legfeljebb 1 százalékkal (!) növelheti 
szőlőterületeinek méretét. Magyaror-
szágon jelenleg mintegy 76 ezer hek-
táron folyik szőlőművelés.

A vidékfejlesztési tárca támoga-
tásával – a „keleti nyitás” politikáját 
erősítve – magyar agráripari termé-
kek az elmúlt esztendőben bemutat-

kozhattak oroszországi szakkiállítá-
sokon. Ezeken – mint arról már hírt 
adtunk – a borászati ágazatot szek-
szárdi termelők képviselték, nem is 
akármilyen sikerrel. A „roadshow” 
következő állomásaként Azerbaj-
dzsán fővárosában állíthattak ki a ma-
gyar termelők a közelmúltban. 

Bakuban Fritz József és Mészáros Pál 
kínálták pincészeteik borait az érdeklő-
dőknek és tartottak sikeres borkóstolót 
szakmabelieknek. Nem csodálkoznánk, 
ha az oroszországi partner megrendelé-
se után hamarosan befutna egy újabb, 
immár az azeriektől...

 - fl -

Kitüntetéseket adott át pedagó-
gusnap alkalmából május 30-án 
Balog Zoltán, az emberi erőforrá-
sok minisztere Budapesten.
Apáczai Csere János-díjban részesült dr. 
Kurucz Rózsa, a PTE Illyés Gyula Kara 
oktatási és felnőttképzési dékán-helyet-
tese, főiskolai tanár. Az indokolás sze-
rint dr. Kurucz Rózsa kiemelkedő hatá-
sú, innovatív oktató, a pedagógusképzés 
korszerűsítője. Tantárgyfejlesztő, szak-
könyvíró, szakok, továbbképzési prog-
ramok alapítója, kidolgozója, kutatásai 
országosan és külföldön is ismertek.

A kiemelkedő óvodapedagógiai 
munkáért, az óvodapedagógus-kép-
zés terén végzett kiemelkedő oktatói 
munka elismerésére alapított Brunsz-
vik Teréz-díjat vehette át a minisztertől 
Ráczné Kovács Zsuzsanna, a Szekszár-
di Német Nemzetiségi Önkormányzat 
óvodájának (Wunderland Kindergar-
ten) óvodavezető-helyettese. -fl-

A szekszárdi zarándokok a gelencei szentmise után
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èrtesÌtjük

kedves vásárlóinkat, hogy 

Nemzeti Dohányboltunk

az OMV kútról

a Bocskai utcai

Tom Marketbe

költözött.

A Szekszárdi Mozgásművészeti Stúdió Közhasznú Egyesület népes - közel nyolcvan fős - csapata, 2014. május 17-én, Pécsett versenyzett a XVII. Apáczai Táncfesz-
tiválon. Az országos modern tánc versenyre tizenkét koreográfiával érkeztek a korosztályos csoportok, melyek közül tizenegy díjat érdemelt. A sikeres szereplést a 

zsűri külön oklevéllel jutalmazta. A Szekszárdi MMS lett a verseny legeredményesebb csapata!
A város kiemelt művészeti Együttesének programját Szekszárdon is megcsodálhatjuk: 2014. június 14-én tartják nagyszabású Évzáró Gála műsorukat a Babits Mi-
hály Kulturális Központban, majd egy héttel később, június 21-én a Szekszárdi Strandon egy vidám, rendhagyó versenyen szerepelnek az egyesület növendékei.”
Részletes Eredmények: Gyermek korosztályban: 1 ezüst, 1 bronz minősítés, Junior korosztály: 1 arany, 3 ezüst minősítés, Ifjúsági korosztály: 1 arany, 1 ezüst, 1 

bronz minősítés, Felnőtt korosztály: 1 ezüst, 1 bronz minősítés

Térítésmentes képzések
Képzett gazdálkodók a vidék fejlesztésért program keretén belül

az alábbi képzések indítása várható Szekszárdon
az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. szervezésében:

Aranykalászos gazda, Méhész
Ha érdeklik ezek a képzések, TALÁLKOZZON VELÜNK

2014. június 18-án, 18 órakor
a Garay Pincében (Szekszárd, Garay tér 1-7.)

                 Érdeklődni: 
7370 Sásd, Kolozsvár u. 14. • www.m-studium.hu
+36-30/385-8917, 06-72/475-056 telefonszámon 
és a megyeri.marcsi@mstudium.hu e-mail címen.

Olvassa el a 38/2014. (II.24.) kormány rendeletet és döntsön okosan!

Térítésmentes képzések
Képzett gazdálkodók a vidék fejlesztésért program keretén belül

az alábbi képzések indítása várható Szekszárdon
az M-STÚDIUM Oktatásszervező Kft. szervezésében:

Borász, Sommelier
Ha érdeklik ezek a képzések, TALÁLKOZZON VELÜNK

2014. június 18-án, 18 órakor
a Garay Pincében (Szekszárd, Garay tér 1-7.)

                 Érdeklődni: 
7370 Sásd, Kolozsvár u. 14. • www.m-studium.hu
+36-30/385-8917, 06-72/475-056 telefonszámon 
és a megyeri.marcsi@mstudium.hu e-mail címen.

Olvassa el a 38/2014. (II.24.) kormány rendeletet és döntsön okosan!

A Murexin Kft . felvételt hirdet szekszárdi telephelyére  
csomagológép-kezelő munkakörbe,

júliusi munkakezdéssel.
Targoncás jogosítvány feltétele a jelentkezésnek.

Jelentkezési határidő: június 30. 
Pályázatokat a: allas@murexin.hu email címre várjuk.

Olvasóink, hirdetőink 
figyelmébe!

A Szekszárdi Vasárnap
következő száma

– a nyári szünetet követően – 
2014. augusztus 3-án

jelenik meg.
Lapzártájának időpontja:

2014. július 30. 14 óra.
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Az érdeklődőket péntek este Peller 
Anna énekes szórakoztatta, de a sop-
roni fúvós quartet, a Sramli Kings, to-
vábbá a Continental Showband zenés 
műsorára is sokan kíváncsiak voltak. 
Ugyanezen az estén a Prométheusz 
Park nagyszínpadánál a Pannonia 
Allstars Ska Orchestrára (PASO) tom-
bolhatott a fiatalabb generáció. 

A fesztiválon a Babits Mihály Kultu-
rális Központ előtti kézművesvásáron 
egyedi készítésű tárgyakat lehetett vá-
sárolni, a Wosinszky Mór Megyei Mú-
zeumig terjedő élményparkban pedig 
a legkisebbektől a fiatalabb generáció-
ig bezárólag mindenki megtalálhatta a 
saját szórakozását. A szombat délelőtt 
a Haán Teniszklubban került sor az I. 
Jako pünkösdi páros teniszversenyre, a 
sátorszínpadnál pedig a Szekszárdi Juni-
or Stars, a Szekszárdi Ifjúsági Fúvószene-
kar, valamint a Funky Fewer Band izzí-
totta az estére a hangulatot, majd Buch 
Tibor és Mádi Piroska következett a fel-
lépők sorában operett-gálaműsorával.

A nagyszínpadon lépett fel a Takács 
Tamás Dirty Blues Band, a sátorszín-
padon többek közt Kaczor Feri moz-
gatta meg a közönséget.

A vasárnapi nap a Tücsök szín-
pad műsorával indult, akiket délután 
a Szekszárdi Jazz Quartett és az Alis-
ca Brass Band koncertje követett, este 
18 órától pedig Peller Károly és Szen-
di Szilvi lépett színpadra. Este Csordás 
Tibor következett, majd, már a Promi 
nagyszínpadán Korda György és Ba-
lázs Klári produkcióját hallhatta a kö-
zönség. A nap Sípos Péter, Kálmán 
György és Jankai Béla alkalmi triójá-
nak műsorával zárult. 

Hétfő délután a Mázai Bányász Fú-
vószenekar,  Pecze István trombitamű-
vész és a Szekszárdi Big Band szólistái 
szolgáltatták a jó hangulatot, majd Ge-
ri-Betli Gábor és a Báró & The Blues 
Step lépett fel. 

A programsorozat végén Dj Doni-
nique, majd a Calypso Band lépett fel.

 Gy. L.

Kézműves-hagyományok is színesítették a pünkösdi fesztivált

Az időjárás is kedvezett a pünkösdi 
programoknak: a június 6-9-ig tar-
tó, több évtizedes hagyománnyal 
bíró Szekszárdi Pünkösdi Fesztivált 
ezúttal nem zavarta meg még egy 
futó zápor sem. 

A nyitóeseményen, június 6-án este 
Szekszárd polgármestere köszöntöt-
te a fesztiválozókat a Szent István 
téren felállított sörsátorban. Hor-
váth István köszöntőjében felhív-

ta a figyelmet arra, hogy az idei, 24. 
alkalommal életre hívott rendez-
vény már a harmadik, amelyet Hor-
váth Tibor szervez: előtte huszonegy 
éven keresztül a Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Önkormányzat meg-
valósításában zajlott az esemény. A 
polgármester a szervezetnek megkö-
szönte korábbi munkáját. Elmondta: 
a pünkösdi fesztivál egyik célja, hogy 
az emberek jól érezzék magukat; a 
rendezvény ugyanakkor bor nélkül 

nem az igazi, így a borkedvelők szá-
mára néhány éve boros pavilont is 
felállítanak. 

Azt is elmondta, hogy az idei ren-
dezvény a legek fesztiválja, hiszen 
soha ennyi programmal nem bővel-
kedett, de örömteli az is, hogy profil-
jában egyre inkább a kézművesség, 
a magyar hagyományok felé ha-
lad a programsorozat. Horváth Ist-
ván hangsúlyozta azt is, Szekszárd az 
utóbbi időben sokat fejlődött, a me-

gyeszékhely borászai pedig a külön-
böző versenyekről dicsőséget hoznak 
városunknak itthon és külföldön egy-
aránt. Tavaly több mint tízezer láto-
gatója volt a fesztiválnak – emlékez-
tetett. Horváth István megköszönte 
valamennyi szervezőnek a munkáját, 
majd Horváth Tiborral csapra verte a 
rendezvény jelképes söröshordóját, az 
Alisca Borrend főpohárnokával, Fe-
renc Vilmossal pedig a boroshordó 
került csapolásra.

FO
TÓ

: L
EH

Ő
C

Z 
PÉ

TE
R



2014. június 15. 2014. június 15. 98

Domboriban a Sárkányhajó Éttermünk a 
következőkkel várja kedves vendégeket:

•  kellemes , hangulatos, vízparti szúnyogmentes 
környezet, a teljes terasz szúnyoghálóval védett

•  hétköznap sörkorcsolyák, hétvégenként menü, 
valamint a’la carte kínálat

•  sportműsorok közvetítése a projektoros 
kivetítőn és TV-n

•  kiemelt sportrendezvényekhez (pl.: labdarúgó VB) 
kapcsolódó akciók, nyeremények (részletek a 
helyszínen)

•  nyitva: június 12 – augusztus 20-ig,
hétfő - csütörtök 16.00–24.00 óráig,
péntek - vasárnap 11.00–24.00 óráig

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

PTE Illyés Gyula Kari éttermünkben nyáron is 
szeretettel várjuk kedves vendégeinket:

• légkondicionált, modern környezet,
• menü: 880 Ft, hetente változó a’la carte étlap
•  a helyszínen törzsvásárlói chipkártya igényelhető, 10.000 Ft

feltöltés esetén a chipkártyával történő � zetéskor 
10 % kedvezményt adunk a teljes fogyasztás árából

•  176 fős étterem és 22 fős klülönterem, 
belsőterasz

•  a termek külön-külön is igénybe 
vehetők rendezvényekre, az étterem 
rendezvényi befogadóképessége korlátozott

• salátasziget, Carraro olasz kávé kínálat
• nyári nyitvatartás: 11.00–14.00 óráig

Megközelíthetőség:
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 1.
(bejárat a Mátyás Király u. felől)
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft .
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Tel.: 74/314-580
www.diaketkeztetes.net

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

A TOLNATEJ Zrt.
munkatársat keres 

• túrócsomagoló munkakörbe, 
• gépkezelő munkakörbe,

• árumozgató-targoncás munkakörbe,
érvényes targoncavezetői jogosítvánnyal.

Jelentkezni lehet a 74/528-240/106-os telefonszámon,
vagy személyesen a TOLNATEJ Zrt. székhelyén

(7100 Szekszárd, Keselyűsi út 26.)
munkanapokon 8-10 óra között.

 

- ha egy kis édességre vágysz!
40 cm-es óriás palacsinták

édes és sós változatban

PÉNTEKENKÉNT AKCIÓK!
Szekszárd, Szent I. tér 1-3.

az ERSTE Bankkal szemben, a pavilonban
Keress minket a -on is!

- waff el
- hot-dog
- üdítők

ART-CASH
ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

GYORS-KORREKT-BIZTONSÁGOS
 

Nyitvatartás: H-P: 8:00-16:30 Sz: 8:00-12:00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/315-994
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Június 8-ai rejtvényünk megfejtése: Lechner Ödön, Iparművészeti múzeum

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

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

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

rendelés helye: Szekszárd,
Tartsay u. 10. (Ergonom)

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

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.

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

06–30/505–52–49
Az akció 2014. június 1-30-ig tart.

A Gagliarda Kamarakórus
szeretettel meghívja

Önt és kedves Családját
a 2014. június 19-én 

(csütörtökön)
18 órakor kezdődő

 
ÉVADZÁRÓ

HANGVERSENYÉRE
 Helyszín: 

ÚJVÁROSI
RÓMAI KATOLIKUS

TEMPLOM
(Szekszárd, Pázmány tér 6.)

 
Karnagy: dr. Szabó Szabolcs

 
Közreműködik:

az Ungaresca Consort
 

A belépés díjtalan.

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitätenselbstverwaltung

7100 Szekszárd, Rákóczi str. 69-71.

Ikt.szám: IV. 138-5/2014.

M  E  G  H  Í  V  Ó

a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat 
a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény 97. §-a alapján

2014. június 24-én (kedden) 16 órakor tartja a

2014. évi közmeghallgatását.

A közmeghallgatás helye: Ifjúsági Cserkészház (Szekszárd, Hrabovszki u. 10.)
A közmeghallgatás tárgya: 

Felkészülés az őszi önkormányzati választásokra.
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat minden érdeklődő állampolgárt tisztelettel 
vár.

Szekszárd, 2014. június 11.
Dr. Józan-Jilling Mihály 

Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat elnöke
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MC MESTER BARKÁCSBOLT 
Szekszárd, Tartsay V. u. 19. 

Tel.: 06-70/366-47-68 • 06-74/670 735
www.mcbarkacsbolt.hu

e-mail: lecoszto@tolna.net 
nyitva: H-P 8.00-17.00,

Szombat: 8.00-12.00

A Mc Mester kereskedés
ÚJ HELYRE

KÖLTÖZÖTT!
GABI néven megnyitotta 

új barkácsboltját Szekszárdon, 
a Tartsay V. u. 19-ben,

a munkaruházati bolt mellett. 
Várjuk régi, és új Vásárlóinkat.

Csak ha olcsón szeretne
vásárolni! 

Különleges akció 
a Garay Pincében! 

- 20 %
kedvezmény/
palack áron 
vásárolhatnak 

megjelölt 
borainkból, 

csak a készlet
erejéig.

A szekszárdi záró forduló mérkő-
zéseivel véget ért a Dunántúli Vízi-
labda Liga gyermek III-as korosztá-
lyának idei vízilabda-bajnoksága. 
A Szekszárdi Sportközpont NKft. 
együttese újoncként a nyolcadik he-
lyen zárt a tízcsapatos mezőnyben.

Az alsóházi rájátszás utolsó körében – 
hazai medencében – Sóvári Gábor edző 
tanítványai a papírformának megfelelő-
en kikaptak ugyan a jó erőkből álló Aj-

kai Cápáktól, viszont legyőzték a rivális 
Budafok együttesét. A szekszárdiak a 
6-10. helyekért zajló play rájátszásban 
négy sikert arattak – a Budafokot és 
Szentendrei Honvédot is mindkétszer 
legyőzték –, s így a Sopron és az Ajka 
mögött a nyolcadik helyen zártak.

A Szekszárdi Sportközpont NKft. 
vízilabda szakosztálya várja úszni tudó 
fiúk és lányok jelentkezését 12 éves ko-
rig. Információ: Sóvári Gábor edzőnél, 
a 20/615-1769-es telefonon. -fl-

Újoncként is nyolcadikak lettek 
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A negyvenéves hagyományokhoz méltó volt az idei Gemenci GP

Az elmúlt hétvégén rendezték meg 
Szekszárdon a 40. Gemenci Nagydí-
jat, amely elmondható, hogy min-
den eddiginél színvonalasabbra si-
került. Szombaton délelőtt az 1450 
méteres hegyi egyenkénti indítá-
sos prológot rendezték, amelyet 
délután a 123 kilométeres ország-
úti mezőnyverseny követett. Más-
nap egy 92,5 kilométeres országúti 
táv várt a mezőnyre, végül a a 45 ki-
lométeres kritériumverseny zárta a 
rendezvényt. A 600 ezer forint össz-
díjazású nagydíjon a hazai élvonal 
mellett számos külföldi klub képvi-
selője vett részt.

Lassan egy évtizedes távollét után újra 
megjelentek az olasz kerékpárosok a 
Gemenci Nagydíjon, aminek nem csak 
a szervezői gárda, hanem a versenyt a 
rajtnál és a célnál – a Béla király téren 
– figyelemmel kísérő szekszárdi sport-
ágszimpatizánsok is örültek. 

Mivel a szerbek a tehetséges 
U-23-asaikat hozták el, prognosztizál-
ható volt a Delio Callina Colosio és a 
Borac Csacsak versenyzőinek érdekfe-
szítő különmeccse – mégsem vált két-
szereplőssé a nagydíj.

A mindhárom szakaszon remeklő 
olaszok megnyerték a csapatversenyt, 
de a második helyen már egy cseh csa-
pat, a 3. és a 4. helyen pedig a magyar 
versenyzőket is a soraiban tudó Mu-
genrace és az Utensilnord Bikeexpress 

végzett, de a tusnádi román csapat in-
dulói is növelték a verseny nimbuszát: 
Michael Grosu megnyerte a hegyi ver-
senyt és a legnehezebb országúti sza-
kaszon harmadik lett.

Ettől vált érdekessé mindhárom 
országúti szakaszon a verseny (he-
gyi egyenkénti indítású prológ – cél-
ja Szekszárd legmagasabb pontjának, 
a Kálvária-tetőnek az elérése volt, vala-
mint a Szekszárd 20 km-es északi-dé-
li vonzáskörzetében zajló két ország-
úti mezőnyverseny: 123 km-es és 92,5 
km-es távon).

A Gemenci Nagydíj legértéke-
sebb számában Marco Danilovic ré-
vén szerb győzelem született. A ver-
senyző az utolsó körében 20 km-el a 
cél előtt szökésre vállalkozott a főme-
zőny előtt kerékpározó bolyból. Ez a 
félperces előny, amit Danilovic az első 
szakaszon a legjobb olasszal, Marco 
Maronese-vel szemben szerzett, alap-
vetően el is döntötte a verseny végki-
menetelét.

Miután visszaértek a különösebben 
nem megerőltető háromszori sárközi 
körözésből, a jól bevált gemenci forga-
tókönyvnek megfelelően 35 km-en át 
hegy- illetve lejtmenetben közlekedtek 
a derék bringások. Hatszor „mászták 
meg” a szekszárdi belváros közelében 
lévő előhegyet: az igen meredek Ybl 
Miklós utcából kellett felkapaszkodni 
a Munkácsyra, s elhanyagolható rövid, 
síkabb szakaszok után a szintkülönb-

ség nőttön-nőtt, majd egyszer csak 
„lezuhanhattak” a Béri Balogh Ádám 
utcára a bringások, ahol mindenki ma-
ximális sebességfokozatba kapcsolt. 

Üdítő volt látni, hogy az utolsó száz-
ötven méteren a Garay tértől a Béla téri 
célig tartó felkapaszkodás során Davi-
de Gabburo nyomában ott volt egy ma-
gyar legény, Molnár István a Mugenra-
ce csapatától. Már az is szép volt, hogy 
egy magyar egy Gemenci Nagydíjon a 
szakaszgyőzelemért küzd egy olasz el-
len, végül pedig a célfotó tud csak dön-
tetni – ennek fényében az ezüstérem 
felettébb szépen csillog. Molnár ezzel 
a tizedik lett három szakaszon nyújtott 
összteljesítménye alapján.

Az összetettben második Giaco-
mo Gallio rajt-cél győzelemmel nyer-
te meg az esti 45 km-es össztávú kri-
tériumversenyt a belvárosban. Elvitték 
Szekszárdról a taljánok a két legérté-
kesebb különdíjat, a legjobb hegyme-
nőnek, illetve a versenysorozat legjobb 
sprinterének járót is (az előbbit a spa-
nyol Jizemanuel Gutierez, az utóbbit 
Gallio nyerte).

Steig Csaba főszervező, minden 
idők egyik legjobb szekszárdi kerék-
párosa három éve vette át a verseny-
sorozat megrendezését.

– Aki nem lát bele, nem érti, mivel 
is jár egy ilyen verseny megszervezése, 
hibák nélküli levezénylése – mondta. – 
Lehetne még jobban csinálni a szerve-
zést, kell is, de egyelőre örülök annak, 

hogy kezd jól összerázódni a szerve-
ző csapat és a versenyzők részéről jó 
volt a visszhang. A célunk az volt, hogy 
emeljük a versenyhez már-már méltat-
lan korábbi színvonalat, s ennek, úgy 
látom, eleget tettünk. De nem vagyok 
egyáltalán elégedett, még rangosabbá 
kell tenni a viadalt, elérni azt a nívót, 
ami a kilencvenes évek elejétől a kétez-
res évek elejéig jellemezte a nagydíjat 
– hangsúlyozta a kétszeres Gemenci 
Nagydíj-győztes főszervező, aki mint 
elmondta, „reálisan” bízik abban, hogy 
az Alisca Bau Zrt. mint főtámogató és 
a mögé fölsorakozó helyi, illetve kör-
nyékbeli cégek a következőkben is tá-
mogatni tudják a Gemenci Nagydíj 
fennmaradását, fejlődését. Steig Csa-
ba, aki egyébként szorít a magyar te-
hetségeknek, mint elmondta, nem látja 
jelenleg egy magyar versenyzőben sem 
azt a szorgalmat és tálentumot, hogy 
az elkövetkezendő Gemenci Nagydí-
jak valamelyikén esélyes legyen a vég-
ső győzelemre.

Azért azt üzenjük az U-17-19-esek 
között kerékpározó, a korosztályuk-
ban idehaza a legszűkebb elitbe tar-
tozó szekszárdi Nagy Olivérnek, Fá-
bián Ábelnek (mindkettő Szekszárdi 
Szabadidős Kerékpáros SE), Istlstek-
ker Zsoltnak (Szekszárdi Kerékpáros 
SE), próbáljanak cáfolatot adni kariz-
matikus bajnokunk, 1992-es barcelo-
nai olimpikonunk néminemű pesszi-
mizmusára...  B. Gy.
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA 2014. június

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Az időpontot később közöljük
Polgármesteri Hivatal I. em.,  
polgármesteri tárgyaló

DR. GÖTTLINGER ISTVÁN aljegyző
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Június 17. (kedd) 16-17 óráig
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 óráig
Polgármesteri Hivatal I. em. 36. sz. iroda
III. sz. választókerület
Június 5-én (csütörtökön) tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 17-18 óráig
Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén
16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén, 18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselő
VIII. sz. választókerület   
A hónap harmadik hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
IX. sz. választókerület
Időpont-helyszín egyeztetés: 
30/5514-653

DR. FAJSZI LAJOS képviselő
X. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 
17–18 óráig
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik 
csütörtökén 16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján
17–18 óráig
Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik hétfőjén
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap utolsó hétfőjén
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA ADOMÁNYOZÁST TART

Helye: Szekszárd Dózsa Gy. u.1.
Ideje: június 16-án (hétfő) 8.00-9.00 h-ig.

2014. évi tagdíj befizetésére is lehetőség van. Szeretettel várjuk tagjainkat, a Szek-
szárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége tagjait, és minden rászorulót.

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

AGÓRA MOZI
Június 20-21. 15 órakor
VIOLETTA-A KONCERT Színes, fel-
iratos argentin koncertfilm 2D, 90 perc.

Június 16-18. 19 órakor
A HOLNAP HATÁRA Színes, szink-
ronizált amerikai sci-fi akciófilm 3D, 
12 év alatt szülői kísérettel, 113 perc.

Június 16-18. 17 órakor
BÉRGAVALLÉR Színes, feliratos 
amerikai vígjáték 2D, 16 éven aluli-
aknak nem ajánlott, 93 perc.

Június 19-21. 17 órakor
SZÁZKARÁTOS SZERELEM Színes, 
szinkronizált francia vígjáték 2D, 12 
év alatt szülői kísérettel, 95 perc.

Június 19-21. 19 órakor, 23-25. 
17 és 19 órakor
HOGYAN ROHANJ A VESZTEDBE
Színes, szinkronizált amerikai vígjá-
ték 2D, 16 éven aluliaknak nem aján-
lott, 116 perc.

Június 26-28. és 30. 17 órakor, pén-
teken és szombaton 15 órakor is
ÍGY NEVELD A SÁRKÁNYODAT 
2. Színes, szinkronizált amerikai ani-
mációs családi film 3D.

Június 26-28. 19 órakor
MÁSNAPOSOK SZERENCSÉJE 
Színes, szinkronizált amerikai víg-
játék 2D, 12 év alatt szülői kísérettel, 
95 perc.

Június 30. 19 órakor
FEKETE LEVES Színes, magyar ak-
ció-vígjáték 2D,  16 éven aluliaknak 
nem ajánlott, 93 perc.

Júliusban várható filmek:
TRANSFormers : A kihalás kora, De-
móna, KAvarás, Távozz tőlem Sátán!,
A majmok bolygója : Forradalom.

Augusztusban: Herkules, LUCY, Szex-
videó, Szerelemre hangszerelve, Jupi-
ter felemelkedése, Az emlékek őre.

Jegyárak:
Hétfőnként egységesen 850 Ft
további napokon: 1000 Ft (2D), 1200 
(3D), a diák és nyugdíjas jegy 900 Ft 
(filmtől függetlenül)

Vasárnap szünnap!

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! 
www.szekszardagora.hu
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Tisztelt Adományozó!
Kedves Támogató!

A Remete-csurgó felújítására  
pénzadományt a következő  

számlaszámokra utalhat  
vagy fizethet be:

CivilSegéd Közhasznú Alapítvány  
Remete-csurgó elkülönített számla  

Hungária Takarék  
Takarékszövetkezet

71800037-16030123,
vagy a Szekszárd Alsóvárosi Rk. 

Közhasznú Egyesület 
MKB 10300002-46412355-00003285 

számlájára,
remetecsurgó megjelöléssel.

Egyéb támogatások felajánlása, 
bővebb felvilágosítás: 74/512-073

VÉRVÉTEL VÁRAKOZÁS
NÉLKÜL SAJÁT OTTHONÁBAN!
+36-30/590-2404
Bíró Aranka egészségügyi szakasszisztens
*A szolgáltatás érvényes laboratóriumi
beutalóval vehető igénybe!
A szolgáltatásért térítési díjat kell � zetni!

László-napi ünnepi program

Június 26., csütörtök 18.00 – a 
Szent László emlékezete című ki-
állítás megnyitója a Babits Mihály 
Kulturális Központ Bakta termében. 
Kustán Melinda textilművész és 
Borbély Károly festőművész tárlata.

Június 27., péntek 18.00 – Szabadtéri 
ünnepi szentmise a Szent János és Pál 
Kápolna mellett (Dr. Szentgáli Gyula 
utca). Közreműködik a Szent Cecília 
Kórus. A mise után felvonulás a Szent 
László-szoborhoz a Béla király térre.

Június 27., péntek 19.30 – a Szent 
László szobor szentelése. Ünnepi 
beszédet mond Bacsmai László ró-
mai katolikus esperes és Horváth 
István, Szekszárd város polgármes-
tere. Közreműködik az Ungaresca 
Consort.

Június 28., szombat 20.00 – a Liszt 
Ferenc Zeneiskola együtteseinek 
koncertje a Vármegyeháza udvarán. 
Fellépnek: Szekszárdi Ifjúsági Fúvó-
szenekar, Szekszárd Junior Stars

Szent Iván Éji kavalkád
”TiszítótŰz”

2014.06.28

Helyszín: Luther tér, 15.00 – 22.00

A szervező Hét Egyesület bemutatkozása: Kleics-Lezsák Klára

Dr. Balázs Kovács Sándor néprajzkutató előadása,
a Szentivánéji misztikum

Kovács Marianna meseslágerekŐrizd a kincset!

Családsegítő Központ interaktív gyermekjátékok

Mentálhigiénés Műhely bemutatkozása

Találd el a boszit!

Fegyverbemutató Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság

Tücsök Zenés Színpad

Német Színház interaktív előadása 
Bőrönd mese 

Magyar Gyorsulási Szövetség Katasztrófavédelmi bemutatója

Az Új Nemzedék Kontaktpont

A szekszárdi Molnár –Kart gokart bemutatója

Caritas RÉV Szenvedélybeteg-segítő Szolgálat bemutatkozása

Tücsök Zenei Színpad koncertje
Art Contact Mozgásszínház

Rémmesék a tűz körül!
Tűzugrás, Tűztánc!

Programsorozat

ád

ák Klá

Telefon: 0630-537-7640
E-mail: ahetegyesulet@gmail.com

Honlap:  ahetegyesulet.oldalunk.hu
Facebook: A HÉT közösség

„HÁBORÚK ÉS ÁLDOZATOK”
A Magyar Nemzeti Levéltár Tolna Megyei 
Levéltár Levéltári Éjszakájának programja.
Előadások időpontja:
18.00-18.30.: Marosi Tibor, levéltáros: Az 
első világháború előzményei és a szaraje-
vói merénylet.
20.00-20.30.: Lieszkovszky Larion, levél-
táros: Az Isonzó front.
22.00-22.30.: Aradi Gábor, levéltáros: 
Hősiesség, sebesülés, hadifogság az első 
világháború alatt
Az előadások közötti programajánlatunk:

Korabeli első világháborús felvételekből 
összeállított film vetítése
Holocaust Szekszárdon című kiállítás 
megtekintése Ruzsa Éva, főlevéltáros tár-
latvezetésével.
A levéltár történetének áttekintése séta 
keretében.
A rendezvény időpontja: 2014. 06. 21. 
18.00‒23.00
A rendezvény helye: MNL Tolna Megyei 
Levéltárának főépülete Szekszárd, Béla 
király tér 1.

Szent László emlékezete 
A Szent László-napokon városunk védőszentjére emlékezünk: ez alkalomból minden évben 
megrendezésre kerül a témával, a korral kapcsolatos kiállítás Szekszárdon. Az idei, „Szent Lász-
ló emlékezete” címet viselő tárlaton Kustán Melinda textilművész és Borbély Károly festőmű-
vész alkotásait tekinthetik meg az érdeklődők. A kiállítás fő darabja a két művész közös alkotása. 
Borbély Károly jóságos nyugalmat sugárzó, ikonszerű Szent László-ábrázolását Kustán Melinda 
miseruhára emlékeztető palástja öleli át. A festőművész e műhöz készült vázlatait, terveit állítja 
ki, a textilművész pedig egy több darabból álló, szakrális témájú palást-sorozatot bocsátott a 
kulturális központ rendelkezésére. A tárlat június 26-án, csütörtökön 18 órakor nyílik a Babits 
Mihály Kulturális Központ Bakta termében és egészen július 20-ig látogatható.

A Tolna Megyei Felnőtt
Diabetesesek Egyesületének

nyári szünet előtti utolsó
összejövetele

június 24-én lesz.
Rekreáció a diabéteszben 

- Történelmi séta Szekszárdon.
Gyülekező a Kórház Lila épületében, 

13 órakor.
A programot 2 óra hosszúságúra 

tervezzük, amelyhez
kényelmes ruha és cipő javasolt.

Sétavezető:
Visontainé Balla Ágnes

Minden érdeklődőt
szeretettel várunk!

A Mentálhigiénés Műhely Önkén-
tes Központ Nyugdíjas Tagozat

szervezésében a Rákóczi u.8. szám 
alatti Húsbolt (a Főiskoával szemben 

valamint a Béri Balogh Ádám
utca 79. szám alatti húsbolt

/Penni Market/ mellett.)

június 19-én kedvezményes
áron füstölt árú árúsítást

tart reggel 7-11 óráig.

Szeretettel várunk minden 
kedves nyugdíjas és nagycsaládos 

vásárlóinkat.

Szent Iván
Napi Kavalkád 2014!

Szeretettel várunk 
A HÉT Egyesület szervezésében 

június 28-án, szombat este
a Luther téren!

21.00-tól Rémmesék a tűz körül! 
(Hozd magaddal a saját történe-
tedet) Majd Tűzugrás, Tűztánc! 

Gyere és együtt éljük át a „Tisztító 
Tűz” erejét!



2014. június 15.16

Iroda, bemutatóterem: Szekszárd, Béri B. Á. u. 50/b
(Kecskés Ferenc utcai sarok)

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!

Megújult üzletünk! 
Kibővített  Karcher  választék!

AJÁNLATUNK:
szivattyúk,

házi vízművek
tömlőkocsik

7100 Szekszárd, Bor u. 2. • Tel.: 74/529-320 • Fax: 74/529-321 • 30/650-8592 • www.cphautomat.hu

XXXIX. Gasztronómiai Borvacsora
az Eszterbauer Borházzal

június 26-án, 19.00 órai kezdettel.

A menüsor megtekinthető a
www.mangoetterem.hu/borvacsora oldalon.

Asztalfoglalás: 06-20/550-1954 • Szekszárd, Garay tér 18.

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
kaszák,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

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


