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Gyermekkoráról ír új könyvében Sas Erzsébet

Párakapuk várják a tikkadt szekszárdiakat

Szekszárdi időgép a tombola-fődíja egy fölnyergelt póni

Sas Erzsébet mindig a szeretetről ír. 
Azt kívánja, szeressük és köszöntsük 
egymást – fogalmazott Decsi-Kiss 
János újságíró azon a nagy érdek-
lődés mellett zajló könyvbemuta-
tón az Agóra Művészetek Házában, 
amelyen az ismert helyi publicista 
hetedik kötetét vehették kezükbe 
az érdeklődők június 23-án.

Sas Erzsébet – vagy ahogy sokan szólít-
ják: Sasi – a legkülönfélébb műfajokban 
szólt eddig az olvasókhoz. Nemrég életé-
nek első tizennégy évéből vetette papírra 
történeteket, amelyekből kiderült: az öt-
venes-hatvanas években életre szóló útra-
valót kapott az alsónánai falusi világból…

Az „Áldott gyermekkorom” címet vi-
selő kötet Decsi-Kiss János véleménye 

szerint az olvasókban könnyen nosztalgi-
át kelt: ez az érzés ugyanakkor nem csu-
pán a korabeli falusi világ, hanem a helyi 
svábság kitelepítések által megélt családi 
tragédiái kapcsán is megnyilvánul. 

A publicista a könyvbemutatón el-
mondta: második otthonának Alsónánát 
tekinti, ahol elsőáldozó lehetett a helyi 
katolikus templomban, s ahol a gyapot-
szedés „örömeibe” is belekóstolt. A kötet 
rövid  történeteiből kiderül, hogy nagya-
nyja 1957-ben, Kelet-Németországban 
bekövetkezett halálát követően a nagya-
pa visszatért a szerző özvegyen maradt 
édesanyjához Magyarországra, segítve a 
háztartást, a szőlőművelést – ám ekkor 
már semmi nem volt olyan, mint előtte… 
Férje korai halálát édesanyja élete végéig 
nem tudta feldolgozni. „Ki tudja, milyen 
élete lett volna, ha akkor felszáll a vonat-
ra…” – utalt a szerző arra, hogy a kitelepí-
tés időszakában édesanyja mégiscsak Ma-
gyarországot választotta. 

A történetek közt felbukkannak vidá-
mabbak is, többek közt a szárazdi nagy-

mamának köszönhetően, akinek révén 
az unokáknak az elhagyott partlakások, 
kis patakok felfedezésétől a tehénlegelte-
tésen át az ágyba hozott vacsorákig szá-
mos élmény megadatott.

Sasi a rendezvényen a visszaemléke-
ző kötetet azoknak ajánlotta, akik „va-
rázsos, ám valós világba szeretnének 
elrepülni.”  Gy. L.

Hőség Operatív Munkacsoport 
alakult Szekszárdon az önkor-
mányzat irányításával, amelynek 
feladata a folyamatos tájékoztatás 
a kánikulai napokon, illetve azt 
megelőzően – jelentette be Ács 
Rezső alpolgármester egy múlt 
pénteki sajtótájékoztatón. A cso-
port munkájában részt vesznek 
a szekszárdi rendőrkapitányság, 
a katasztrófavédelem szekszárdi 
kirendeltsége, valamint az orszá-
gos mentőszolgálat szekszárdi ál-
lomásának és az Egyesült Regio-
nális Önkormányzati Víziközmű 
Zrt. (ERÖV) munkatársai. 

Az alpolgármester elmondta, hogy el-
sősorban a kisgyermekeket, az időseket 
és a krónikus betegségben szenvedőket 
viseli meg a hőség, ezért fontos, hogy a 
kánikulai napokon ne csak magunkra, 
de embertársainkra is figyeljünk. 

Ács Rezső elmondta: az ERÖV há-
rom párakaput is felállított Szekszár-
don, amelyek felfrissülést nyújthatnak. 
A Garay téren, a 160 lakásos társasház 
előtti téren, valamint az autóbusz-ál-
lomás mellett felállított párakapuk 
meleg időben egész nap működnek 
majd. A kapukat a rendőrség is elle-
nőrzi, hogy ne rongálják meg őket, de 
dr. Pilisi Gábor kapitány azt is kiemel-

te: járőreik segítséget nyújtanak a baj-
ba kerülőknek.

A katasztrófavédelmi igazgatóság 
honlapján követhető a várható időjárás, 
praktikus tanácsokat adnak a kániku-
lai napokra, és közzéteszik azon klima-
tizált helyiségek listáját, ahova néhány 
percre, egy negyed órára behúzódha-
tunk a nagy hőség elől. Karaszi Péter ki-
rendeltség-vezető elmondta: a illetékes-
ségi területükön több mint 300 közkút 
üzemel, ezek bevizsgálása zajlik, műkö-
désüket a nyári időszakban ellenőrzik. 

Ács Rezső hozzátette: a hőség idején 
Szekszárd belvárosában palackos vizet 
is osztanak a gyalogosoknak. - fl -

Július 1-jén, 111 éve, 1903-ban Pir-
nitzer Gyula kereskedelmi szaktudó-
sító dél-afrikai lehetőségekre hívta fel 
a cégek figyelmét.

Július 2-án, 126 éve, 1888-ban az elké-
szült Szent János-vashídon (közismerten 
a Hármas-hídon) megindult a forgalom.

Július 3-án, 116 éve, 1898-ban a tűz-
oltók báljának tombola-fődíjául föl-
nyergelt pónilovat ajánlottak fel.

Július 4-én, 126 esztendeje, 1888-
ban a környező falvakból toborzott 
munkaerővel kezdték meg a Séd-pa-
tak szélesítését és mélyítését. 

Szintén e napon, 111 éve, 1903-ban 
Pekári János ácsmester nyerte el a vá-
rosi istálló építési szabályzatát.

Július 5-én, 96 éve, 1918-ban a sző-
lők egy részét végpusztulás fenyegette, 
ezen okból kifolyólag a polgármester 
küldöttséggel járt a földművelési mi-
niszternél.

Július 6-án, 781 éve, 1233-ban pan-
nonhalmi oklevél említi a szekszárdi apát 
lovas szolgáinak jogait és kötelességeit. 

Szintén e napon, 111 éve, 1903-ban 
dr. Pic prágai régész meglátogatta a 
megyei múzeumot. 

Július 6-án, 135 éve, 1879-ben ne-
vezték ki Fraknói Vilmost Szekszárd 
címzetes apátjává, aki hálából megírta 
az apátság történetét. 

Július 7-én, 85 éve, 1929-ben az Ipa-
rosok Országos Szövetsége társelnök-

ké választotta André István, a helyi 
ipartestület elnökét. 

80 éve ugyanezen a napon, 1934-
ben 600 helybeli ellen emeltek vádat 
kihágás címén hernyóirtás elmulasz-
tása miatt. 

Július 8-án, 80 esztendeje, 1934-
ben a helyi izraeliták örökös hitköz-
ségi dísztaggá választották sióagárdi 
Zöld Márton tábornokot. 

70 éve, 1944-ben halt meg Horváth 
Jenő ügyvéd, jogi írónk. 

Július 9-én, 500 (!) éve, 1514-ben 
Bornemisza János vezetésével a he-
lyi várból a parasztfelkelés leveré-
sére indult meg a Budáról érkezett 
sereg.

Július 10-én, 120 éve, 1894-ben az 
Augusz-ház tíz évre szóló kibérléséről 
döntött a Szekszárdi Kaszinó, amely 
létesítmény az idő lejártát követően 
megvásárolta az épületet.

Július 11-én, 105 éve, 1909-ben 
Szekszárd városa saját takarékpénz-
tárt kívánt magának létesíteni.

Július 12-én, 130 esztendeje, 1884-
ben helyi szabályrendelet született a 
szőlőket nem kímélő filoxéra ellen.

Harmincöt év
Ezen a napon, az ovi-táborból hazatérve 
35 éves óvodám (melyben kapunyitás óta 
dolgozom) udvarán ámulatbaejtő kép fo-
gadott: gitárzenekar gyönyörű dallamo-
kat játszik, óriási félkörben ismerős és rég 
nem látott arcok. Kicsik és nagyok kezük-
ben virágokkal és léggömbökkel, tekinte-
tüket egyértelműen rám szegezve állnak. 
Rá kellett jönnöm: ők értem, miattam 
vannak itt, engem ünnepelnek, engem 
búcsúztatnak, hiszen nyugdíjba megyek...

Könnyekkel küszködve hallgattam 
végig beszédeiket, kedves mostani és régi 
óvodásaim szavalatait. Egy anyuka a 
hozzám írt versét mondta el és egy közö-
sen felolvasott versre is sor került.  Ami-

kor a felszálló léggömbök után néztem, 
arra gondoltam: érdemes volt...

Köszönöm ezt a csodálatos, megtisztelő, 
feledhetetlen ünnepséget a szervező szülők-
nek, János Emíliának és segítőinek, a Szek-
szárdi Gitárkvartettnek, a gyerekeknek, és 
kolléganőmnek Csirkéné Vass Szilvának, 
akivel 26 éven keresztül nevelgettük a kis 
óvodásokat, és végül, de nem utolsósorban 
Hollendusné Bíró Anett óvodavezetőnek.

Köszönöm mindenkinek, aki eljött és 
azoknak, akik nem tudtak eljönni, de 
gondoltak rám ezen a szép napon.

 Körösztös Ferencné, Erzsi néni
 Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda, 
 Perczel Mór utca

A következő Szekszárdi
időgéppel augusztus 10-ei
számunkban jelentkezünk.
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Az elmúlt héten három napon át 
Szekszárd adott otthont a Pszi-
chiátriai Szakdolgozók XV. Or-
szágos Konferenciájának. A Tol-
na Megyei Balassa János Kórház 
Pszichiátriai Osztálya és a „Lelki 
Egészségünkért – Szekszárd” Ala-
pítvány által szervezett tanács-
kozás a legjelentősebb szakmai 
esemény a pszichiátriai dolgo-
zók számára. Dr. Kertész Ágnes-
től, a megyei kórház pszichiátriai 
osztályát vezető főorvostól meg-
tudtuk, hogy mintegy kétszáz, a 
pszichiátriai ellátásban dolgozó 
kolléga érkezett az ország min-
den területéről. 

Szekszárd először adott otthont a kon-
ferenciának, s a szervezők a szekcióü-
lések szakmai kérdései mellett – több 
mint félszáz előadás hangzott el a há-
rom nap alatt – a megyeszékhely és a 
környék nevezetességeiből, hagyomá-
nyaiból is ízelítőt adtak a vendégeknek. 

A szervezésben jelentős szerepet vál-
lalt a „Lelki Egészségünkért – Szekszárd” 
Alapítvány, amely 2008 októberében ala-
kult az egészségügyi mentálhigiénés te-
rületen dolgozók képzését, illetve to-
vábbképzését célul tűzve maga elé. Az 
alapítvány megalakulása óta számos al-

kalommal támogatta pszichiátriai dol-
gozók képzését, a régióban jelentős sze-
repet tölt be a felvilágosító munkával 
oktatási intézményekben, lakossági fó-
rumokon együttműködésben a társszak-

mákkal. A lelki betegségekkel kapcsola-
tos kutatási eredmények, tudományos és 
ismeretterjesztő közlemények, a gyógy-
szerekkel kapcsolatos vizsgálatok, előa-
dások, publikációk keretében történő 
széles körű, mind szakmai, mind felvi-
lágosító jellegű ismertetését, népszerű-
sítését és hasznosítását is felvállalták, és 
munkatársaik közreműködésével meg is 
valósítják. 

Az eseménnyel összefüggésben, 
pénteken délelőtt a PTE Illyés Gyula 
Karon kiállítás nyílt a megyei integrált 
intézmények, a pszichiátriai osztály, a 
szocioterápiás és rehabilitációs osztály 
betegeinek munkáiból. 

 - fl -

Az országos konferenciát a Magyar 
Ápolási Egyesület indította útjára 1999-
ben, a rangos eseményt először Balas-
sagyarmaton rendezték meg. Azóta – a 
2007-es évet leszámítva, amikor bezár-
ták az OPNI-t – minden esztendőben 
megtartották a szakmai fórumot.

Pszichiátriai konferencia városunkban
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SPORTMIX
ATLÉTIKA. Egy második, egy 
harmadik és egy negyedik helyet 
szerezett az atléták junior orszá-
gos bajnokságán Erdélyi Zoltán, 
a Szekszárdi AEK SE ugróatlétája. 
Az ezüstérmet hármasugrásban 
(14,66 métert teljesített), a bron-
zérmet 6,86 méteres eredményé-
vel távolugrásban, a negyedik 
helyezést pedig a 194 cm-rel ma-
gasugrásban érte el a szekszárdi 
atléta. Még egy szekszárdi bron-
zérem született az ob-n: 1500 mé-
teres síkfutásban Halmai Balázs, 
a Szekszárdi AC versenyzője az 
említett versenyszámban 4:6:56-
os idővel ért célba.

ÍJÁSZAT. Frissen megszerzett 
3D-s Európa-bajnoki címe után 
nem sokkal újabb rangos ver-
senyen vett részt Alexandra 
Manea, a Tolnai Tájak Íjászegye-
sület (TTÍE) versenyzője – egy 
másik szakágban, a terepen. Az 
osztrákok, szlovákok, bosnyákok 
részvételével Nádasdon lezaj-
lott Alapok-Adria Terep Kupán 
a győztestől mindössze három 
ponttal lemaradva, a második he-
lyen végzett a szekszárdi verseny-
ző. Szintén ezüstérmes lett ezen a 
versenyen a TTÍE képviseletében 
Kovács Gábor, aki a senior kor-
osztályban versenyzett, mégpedig 
remek formában. Összteljesítmé-
nyével a terepszakágban, saját 
korosztályában új magyar csúcsot 
állított fel az íjász.

KOSÁRLABDA. Vb-bronzérmes 
csapat tagjaként térhetett haza 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 
irányítója, Studer Ágnes a na-
pokban Csehországban lezajlott 
U-17-es női világbajnokságról. 
Az utóbbi évtizedek egyik leg-
nagyszerűbb magyar utánpót-
láscsapata a bronzmeccsen a 
házigazda Csehországot győzte 
le szoros mérkőzésen 67-61-re. A 
szekszárdi játékos ezen a meccsen 
is a tőle megszokott hasznos, a 
bedobókat kiszolgáló mezőnyjá-
téka mellett 4 ponttal járult hozzá 
a válogatott sikeréhez. A korosz-
tályos világbajnokság döntőjét 
egyébként az Egyesült Államok 
csapata nyerte – azzal, hogy egy 
változatos mérkőzésen 77-75-re 
nyertek a spanyolok ellen. A ma-
gyar válogatottból két játékost, 
Dubei Debórát és Kiss Virágot 
beválasztották a torna All-Star 
válogatottjába.

Európa-bajnokságot hozhat az Őcsényi nemzeti viadal

Visszatérhet a vitorlázósport euró-
pai vérkeringésébe az őcsényi repü-
lőtér és vele együtt a helyi sportre-
pülőklub: 2012 után ugyanis újra itt 
rendezik meg a sportág legfőbb ha-
zai versenyét, a Magyar Vitorlázóre-
pülő Nemzeti Bajnokságot. Nyolc 
ország versenyzői már visszajelez-
tek, hogy elindulnak az elő-Euró-
pa-bajnokságnak is titulált viada-
lon július 12-e és 22-e között. És 
ha a bajnokság szervezői hozzák a 
szokásos formájukat, akkor az ola-
szokkal „társbérletben” Magyaror-
szág Európa-bajnokságot rendez-
het 2015-ben...

A pilótaberkekben kis ékszerdoboznak 
nevezett őcsényi repülőtér abszolút 
befutó lett, és ez nem szült ellenvetést a 
sportágon belül. „Titkuk a múltjuk, az 
összeszokott szervezőgárda egysége, 

ereje, az itt közmegelégedésre lezajlott 
versenyek, többek között a múltbéli 
Gemenc Kupák tucatjai” – érvelt az it-
teni reptér mellett Gyöngyösi András 
Zénó, a Magyar Vitorlázórepülő Szö-
vetség elnöke a nagy versenyt fölvezető 
szerdai helyszíni sajtótájékoztatón.

„Egyszerre ilyen sok országból még 
nem érkezett versenyző az őcsényi re-
pülőtérre, s egyszerre, egy időben eny-
nyi gép még itt sohasem versenyzett – 
tudtuk meg Mattburger Zsolttól, az 
Őcsényi Repülőklub vezetőségi tagjá-
tól, a reptér vezetőjétől. A klubelnök 
Kovács Mihály még hozzátette: Igazi 
csemegének ígérkezik a július 12-22-
e között zajló versenyen minden nap 
a rajt, amikor hetven gép fölsorako-
zik és a nyolc motoros géppel elkez-
dődik a felvontatás. Ez, amennyiben 
az időjárás engedi, 11 és 13 óra kö-
zött zajlik. A hazaérkezés sem szűköl-

ködik majd látnivalóban, amikor akár 
10 gép is egymással párhuzamosan ér-
kezik a reptér légtere fölé. Ez a látvány 
délután öt és hat óra között várható.

A szekszárdi Diófási Orsolya, aki az 
Őcsényi Repülőklub színeiben még a 
2011-es nemzeti bajnokságon máso-
dik lett, a tavalyi franciaországi vébén 
pedig hetedik és nemrégiben lezajlott  
finnországi világbajnokságon is sze-
repelt, úgy döntött: be tudja vállalni 
az év hazai főversenyét, amelyben sa-
ját géposztályában az egyik nagy esé-
lyesnek számít. A helyi repülőklubot 
várhatóan 4-5 pilóta képviseli majd, 
akik már az utolsó simításokat végzik 
a többnyire kölcsön kapott gépeken.

Szekszárd is segíti a helyi klubot 
abban, hogy jövőre Európa-bajnok-
ság lehessen a létesítményben – már 
az országos bajnokságot is támogatja 
anyagilag a városi önkormányzat.

– Nem csak komoly sport-, hanem 
marketingértéke is van egy ilyen ran-
gos rendezvénynek és legfőképpen 
egy Európa-bajnokságnak, ami való-
ban képes a helyi értékeket úgy bemu-
tatni, hogy abból a térség gazdasági és 
civil szereplői profitálni tudjanak. Ne-
künk mint térségközpontnak, megye-
székhelynek élnünk kell ezzel a lehető-
séggel. Az Őcsényi Repülőklub pedig 
olyan gárdával rendelkezik, amely vi-
lágversenyek színvonalas megrendezé-
sére képes – jelentette ki a sajtótájékoz-
tatón Horváth István, Szekszárd város 
polgármestere, aki az 59. Magyar Vi-
torlázórepülő Nemzeti Bajnokság fő-
védnöke is.  B. Gy.

Azok után, ahogy 16-20 góllal ok-
tatták az elmúlt két évben a máso-
dik vonal mezőnyét, ahogy nyerni 
tudtak az egyetlen komoly rivális, a 
Budaörs otthonában lejátszott tava-
szi csúcsrangadón, ahogy a Magyar 
Kupában az NB I-es Siófokot a kiesés 
szélére sodorták – nem igazán lehet 
motiváló csak az NB I. B-re készülni... 

Sajnáljuk a két kapust, Schell Gabit és 
Mészáros Melindát, a már zsigereikben 
szekszárdiakká váló, valamikor Pécsről 
induló alapembereket, mint Vasas Edi-
nát és Gulya Krisztinát. No és Fauszt 
Évát, a tolnai kötődésű átlövőt, aki ta-
valy, amikor Kiskunhalason „kiment 
alóla” a csapat, nem foglalkozott más 
NB I-es ajánlattal, hanem volt csapatát, 
a Szekszárdot választotta. Évi is bízott 

benne: valahogy előteremti a város az 
élvonalhoz szükséges anyagi hátteret.

Sajnálkozásunkat talán Tabajdi Fe-
renc edzővel kellett volna kezdeni. Im-
máron négy és félszer teremtette meg 
pályafutása során azoknál a tolnai és 
baranyai csapatoknál, ahol éppen dol-
gozott, az élvonalbeli szereplés lehe-
tőségét, most nem sikerült. Pedig na-
gyon megérdemelné, mert felkészült, 
rátermett, s az idő múlásával tanult 
is azokból a pedagógiai-pszichológiai 
természetű hibáiból, amiket – például 
még az UKSE edzőjeként – anno fel-
hoztak ellene… 

Feri szerint három valóban meg-
határozó játékos szerződtetése 
(Fauszt-szintű, vagy azt némiképpen 
meghaladó képességű kézilabdásokról 
van szó) már alkalmassá tenné a jelen-

legi keretet az élvonalbeli szereplésre, 
az ottani bentmaradás kiharcolására, 
miközben a csapat élményt is nyújta-
na az NB I okán a csarnokot bizonyára 
újra megtöltő közönségnek. (Nem árt 
tudni: tokkal-vonóval egy-egy ilyen 
játékos mintegy havi nyolcszázezerbe 
kerül annak, aki finanszírozza.) A má-
sik erősítési verzió: hat olyan játékos 
érkezése, aki a maga posztján legalább 
olyan jó, mint azok, akik az NB I-re al-
kalmasak a mai keretben. (Ha félmil-
lió alá is szorul jócskán egy-egy játékos 
esetében így a bér, ez sem kasszakímé-
lő megoldás, merthogy a jelenlegi hú-
zóemberek eddigi juttatásait is nagy-
ságrendekkel kellene, illene emelni a 
mostanihoz képest.)

A nincsből nem lehet adni. Az ezzel 
szembemenő sportos bűvészmutatvá-

nyok jövőt romboló kudarcára sok pél-
dát tudnánk felhozni. 

Az önkormányzat úgy látja, hogy 
az az évi több tízmillió forint, amivel 
életben tudja tartani a sportágat fel-
nőtt csapatostul, utánpótlásostul, az 
a plafon. Ennél többet egy szakosz-
tály működési célú támogatására más, 
Szekszárdhoz hasonló lehetőségű, lé-
lekszámú város sem tud nyújtani. 

A profizmus hátterében általában 
megjelenik a magánszféra, a magán-
gazdaság. Például úgy, hogy a há-
rom-négy extrafizetésű játékost egy-
egy erre hajlandóságot érző cég fizeti. 
Szekszárdon, a jelekből ítélve, ez a re-
neszánszát élő, terheket megosztó fi-
nanszírozás még nem működik. A ké-
zilabdaszeretők nem kis bánatára.

 B. Gy.

Ki fizesse a gólyás lányokat?

Kis gemenci nagydíjnak is nevezik a Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros 
Egyesület (SZSZKE) saját rendezésű kétnapos, mára nemzetközivé vált or-
szágúti kerékpáros versenyét, amely már 11. éve állít emléket a nyolcva-
nas években fiatalon elhunyt országos bajnok, válogatott kerettag szek-
szárdi kerékpárosnak, Sajó Péternek. A megmérettetésre az idén július első 
hétvégéjén került sor.

Ahogyan a Gemenc Nagydíj, úgy a 
Sajó Péter emlékverseny is három sza-
kaszból álló kétnapos verseny. A he-
gyi prológon ugyanaz a penzum, mint 
Szekszárd legfőbb versenyén: a Garay 
térről indulva hajtanak fel a Kálvá-
ria-tetőre a versenyzők az egyéni idő-
futam keretében. A második szakasz 
már merőben más: Bonyhádról rajtol 
el a mezőny, amely korosztályoktól 
függően tesz egy, kettő, illetve három 
kört a Bonyhád–Paradicsompuszta–
Tabód–Kisdorog–Bonyhád útvona-
lon. A zárószakasz ezúttal is visszatért 
Szekszárdra, ahol belvárosi körpályán 
zajlott a kora esti kritériumverseny. 

A „Sajón” nem hirdetnek összetett 
egyéni eredményt, külön értékelik az 
egyes szakaszokat.

A szekszárdi utánpótlás versenyző-
inek jó erőfelmérő volt a versenysoro-
zat, hiszen a szép számban megjelent 
külföldiek mellett megmérkőzhettek 
a budapesti Központi Sportiskola, a 
Bikeexpress, a Szeged és az újdonsült 
utánpótlás-nevelő központ, a Nyíregy-
háza legjobbjaival. 

A kezdő és a haladó korosztályok-
ban (U-13, U-15) már ismertté vált 
szekszárdi bringások a hazai pályán 
is bizonyítottak. A legkisebbeknél Zá-
dori Zalán (SZSZKE) megnyerte a he-
gyi és a 25 km-es mezőnyversenyt, a 
négykörös kritériumon pedig ezüst- 
érmes lett.

Az U-13-asok között feltétlenül meg 
kell említeni Bán Benedeket is (szintén 
SZSZKE), aki egy ezüstöt és két bron-
zot biciklizett össze a három szakaszon. 

Uralta ezt a korosztályt az SZSZKE 
és a másik helyi klub, a Szekszárdi Ke-
rékpáros SE (SZKE), miután az ország-

úti versenyben az első négy között csak 
szekszárdi bringás végzett: a már emlí-
tetteken kívül Kiss Balázs (SZKE) lett a 
második, Forró Lajos pedig a negyedik.

Az U-15-ösöknél jeleskedő Schnei- 
der Sebestyén (SZSZKE) csupán egy 
századdal kapott ki a hegyen szegedi 
riválisától, de az 50 km-es országúti 
megmérettetés megnyerésével vigasz-
talódhatott, a 8 körös kritériumon pe-
dig bronzérmes lett.

Hozta magát az SZKE két orszá-
gosan is magasan jegyzett serdü-
lője, Ács Vince és Istlstekker Zsolt 
U-17-ben. A hegyen a hatodik, il-
letve a nyolcadik helyen volt olvas-
ható a nevük az eredménylistán, ám 
az országúton már mindketten jeles-
kedtek a 75 km-es távon. Ács Vince a 
második helyen jött be, mögötte pe-
dig Istlstekker Zsolt érkezett az em-
lékverseny legértékesebb szakaszán, 
aminek Steig Gábor edző is termé-
szetesen örült.

Az U-19-eseknél ádáz csata zajlott 
a magyarok és a külföldiek között. Eb-
ben az ütközetben ott volt az élen az 
egyetlen komoly tettekre is képes szek-
szárdi bringás, Nagy Olivér (SZSZKE), 
aki a hegyen a 2. helyen futott be és 
ötödik lett a 75 km-es versenyen.

A seniorok között Balás Atti-
la (SZSZKE) mind a hegyen, mind 
az országúton megnyerte a Sajó Pé-
ter emlékversenyt – amit Schneider 
Konrád és Schneider Gábor főszer-
vezők szeretnének még színvonala-
sabbá tenni az elkövetkező években 
azzal, hogy németekkel, osztrákokkal 
és belgákkal emelnék a külföldi részt-
vevők számát.

 B. Gy.

Méltó „kistestvér” a Sajó Péter emlékverseny

A hegyi időfutam versenyben, az U-19-es korosztályban a legtapasztal-
tabb szekszárdi versenyző, Nagy Olivér (balról) a második lett. A Spartak 
Subotica versenyzői szerezték meg a győzelmet és a harmadik helyet is
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Július 6-ai rejtvényünk megfejtése: Gyóni Géza, Rabságban

A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 

FOGADÓÓRÁJA 2014. július

HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Július hónapban nem tart fogadóórát.
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
Július hónapban nem tart fogadóórát.

ÁCS REZSŐ alpolgármester
III. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

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

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő

V. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 

képviselő

VI. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselő
VII. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

MÁTÉ PÉTER képviselő
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfőjén 17–18 óráig.

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

DR. FAJSZI LAJOS képviselő
X. sz. választókerület
Július hónapban nem tart fogadóórát.

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
Július hónapban nem tart fog-
adóórát.

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.

Örömmel tájékoztatok 
mindenkit, hogy 

intézményünkben, a Garay János 
Gimnáziumban sikeresen 

lezajlottak az érettségi vizsgák. 
96 tanulónk tett érettségit közép 

illetve emelt szinten.
Emelt szinten 100 vizsgára került 

sor a három osztályban. 
A 12. A osztály 36 érettségiző-
je iskolatörténetet írt 4,81-es 

érettségi átlagával és 17 kitűnő 
tanulójával.

Az osztályban 49 emelt szintű 
érettségi is született. 

A többi osztályok átlaga is igen 
magas: 12. B 4,47, 12. D 4,41.

 Heilmann Józsefné
 igazgató

A Magyar Vöröskereszt
Tolna Megyei Szervezete az 

idei évben is megrendezi
hagyományossá vált
„HÁROM MEGYE

ÖSSZEFOG”
Tolna-Somogy Baranya

„ADJ VÉRT”  
2014. július 25-én

9.00-14.00 óra között
Helye: Magyar Vöröskereszt 

Tolna Megyei Szervezet
Székháza

 Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. 

Zenés program, sör, virsli, 
pogácsa és ajándékkal

várjuk a véradókat!

AGÓRA MOZI
Július 13-16. 19.00 órakor
KAVARÁS Színes szinkronizált ame-
rikai vígjáték.

Július 12. 15.00 órakor,
Július 13-16. 17.00 órakor
DEMÓNA 3D Színes szinkronizált 
amerikai fantasy.

Július 17-19. 17.00 órakor
Július 19. 15.00 órakor
VOLT EGYSZER EGY ERDŐ Színes 
szinkronizált francia dokumentum film.

Július 17-23. 19.00 órakor
TÁVOZZ TŐLEM, SÁTÁN!
Színes feliratos akciófilm

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, 
vasárnap szünnap! 
Az előadásokra jegyek már kaphatók 
a Babits Mihály Kulturális Központ 
jegypénztárában és a www.ticketpor-
tal.hu oldalon.

Jegyárak: hétfőnként egységesen 850 
Ft, további napokon: 1000 Ft (2D), 
1200 (3D), a diák és nyugdíjas jegy 
900 Ft (filmtől függetlenül).
Telefonszám: 74/529-610. 
www.szekszardagora.hu.

A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja

Augusztus 9., szombat
8.00–12.00 óráig
BA-ZSI – BABITS ZSIBVÁSÁRa – a 
160 lakásos épület előtti Agóra téren.
Kitelepülés árusoknak: 7.00–8.00 óráig.
Helyfoglalás: kizárólag előzetes regisztrá-
ciót követően (Helypénz előzetesen 1000 
Ft, a helyszínen 2000 Ft) a Babits Mihály 
Kulturális Központ információján.

Augusztus 9., szombat 11.00 óra
Horváth László Xavér festőművész 
kiállításának megnyitója az Agóra 
Művészetek Házában. A tárlat meg-
tekinthető szeptember 13-ig, hétfő ki-
vételével naponta, 10.00–18.00 óráig.
Belépőjegy: 500 Ft; diák, nyugdíjas: 
300 Ft, 6 éves kor alatt és diákcsopor-
tok részére a belépés díjtalan.

A BABITS KULTURÁLIS KÖZPONT 
NYÁRI ZÁRÁSA
A Babits Mihály Kulturális Központ 
a szokásos évi nyári zárását - mely-
nek idejére a szükséges karbantartási 
munkálatok esnek – az idei évben a 
következőképpen ütemezik: 
2014. július 21-től július 27-ig az in-
tézmény zárva tart, a mozi és a jegy-
pénztár nyitva tart.
Július 28-tól augusztus 3-ig a teljes 
intézmény zárva tart, beleértve a mo-
zit is. A mozi technikai berendezései-
nek szükséges karbantartása esik erre 
a hétre.

Köszönjük türelmüket és kívánunk va-
lamennyi kedves látogatónk számára 
élményekben gazdag nyarat!

Az ötszáz évvel ezelőtti történet, a 
magyar történelem sorsfordító esemé-
nyéről szól: a Dózsa György vezetette 
parasztfelkelésről, amelynek gyászos 
következményei a mai napig hatással 
vannak a magyarság sorsára. „Régen 
volt ez már, túl a szavaimon… / Mikor 
a bátorság még járt az utakon… ” halljuk 
Szarka Tamás (Ghymes együttes) dalát. 
Látjuk táncolni és énekelni a szerelmes, 
tragikus hőst, Dózsát, akit Novák Péter 
játszik (személyében egyszerre üdvözöl-
hetjük napjaink énekes színészét és egy-
ben a magyar néptáncot kiválóan ismerő 
táncost). A Honvéd Táncszínház művé-
szei Makó Péter (Csík zenekar) népzenei 
válogatására kísérik végig a legendás pa-
rasztvezér útját, egészen bukásáig, majd 
a megtorlásig, amelynek szörnyűsége 
elborzasztotta még az akkori sok vért 

és háborút látott Európát is. A súlyos 
történelmi gondolatok ellenére ferge-
teges, látványos és egyben szórakozta-
tó tánc- és zenei produkciót álmodott 
színpadra a rendező- koreográfus, 
Zsuráfszky Zoltán, aki szerint Sin-
ka István és Juhász Gyula költészete, 
Illyés Gyula és Nemeskürthy István 
írásai - amelyek hatást gyakoroltak 
a megszületett darab dramaturgiájá-
ra - szellemiségükkel hozzájárultak, 
ahhoz, hogy egy új, magyar, nemzeti 
táncjáték születhessen. A táncjáté-
kot Zsuráfszky Zoltán ötletéből írta: 
Vincze Zsuzsa. Tánczenei szerkesztő: 
Makó Péter. Díszlet: Tóth Kázmér. 
Jelmez: Vincze Zsuzsa. Zeneszerző, 
dalszövegíró: Szarka Tamás. Rende-
ző- koreográfus: Zsuráfszky Zoltán 
Kossuth-díjas, Kiváló Művész.
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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

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-9575630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 iroda ajánlata egy helyen:

•  Bulgária 3* aparthotel, egyéni utazással, 
reggelivel 1 hétre most csak 43.100,- Ft/főtől

•  Kréta 2* hotel, reggelis ellátással, 
repülővel, 1 hét most csak 59.900 Ft,-/főtől + ill.

•  Tunézia szállodában, all inclusive ell., 
repülővel, most csak 69.900,- Ft/főtől + ill.

•  Costa Brava repülővel,3* szállodában 
félpanziós ell. 1 hét most 129.900,- Ft/főtől + ill.

•  Sharm el Sheikh 4* All Inclusive, 
repülővel 1 hét 100.800,-Ft/fő-től + ill.

Akciós TUI és GULET ajánlataink bécsi indulással! 

További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban, vagy keresse  oldalunkon!

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

Elismerték az Alisca Terra Kft. 
szakami munkáját

A lakosság széles körű tá-
jékoztatása és a lakossági 
szelektív hulladékgyűjtés 
még hatékonyabbá tétele 
érdekében az Alisca Ter-
ra Kft. dolgozói a családi 
házas övezetekben lévő 

valamennyi 110 literes 
kukaedénye tájékoztató 
matricákat ragasztanak 
fel, amelyeken a házhoz 
menő zsákos szelektív 
hulladékgyűjtés napja 
lesz olvasható.

Az Italos Karton Kör-
nyezetvédelmi Egye-
sülés (IKSZ) 2004-
ben, 10 éve jött létre. 
Az eltelt években évről 
évre nőtt az italos kar-
tondobozok szelektív 
gyűjtésének aránya. 
Az egyesület tevékeny-
ségének következtében 
összesen 500 millió 
darab, azazaz 14 ezer 
tonna különféle üdítős 
és tejes dobozt sike-
rült újrahasznosítani, 
és ezzel körülbelül 90 
ezer felnőtt fát meg-

menteni a kivágástól. 
Ebben jelentős szerepe 
volt a partner szerve-
zetként közreműködő 
Alisca Terra Kft-nek 
is a térségben. Baka 
Éva az IKSZ ügyveze-
tő igazgatója oklevél 
adományozásával fe-
jezte ki elismerését az 
önkormányzat hulla-
dékgazdálkodási vál-
lalatának a szelektív 
hulladékgyűjtés terü-
letén évek óta végzett 
kiemelkedő szakmai 
munkájáért.

Szekszárd anno – korabeli képeslapok mesélnek a városról
A Múzeumok éjszakája szekszárdi 
rendezvényeinek sorában – miköz-
ben a Wosinszky Mór Megyei Múze-
um bejárata előtt a Borok és Húrok 
Fesztivál vonzotta a látogatókat – a 
közgyűjtemény könyvtártermében 
bemutatták a Viliminé dr. Kápolnás 
Mária, Vitéz Attila (jobb felső képün-
kön), valamint Erky-Nagy Tibor alko-
tásában nemrég kiadott Szekszárd 
anno képeslap-albumot. 

Vitéz Attila ötletgazda a bemutatón 
elmondta: nagy megtiszteltetésnek 
érzi, hogy a témakörben már a negye-
dik kiadvány látott napvilágot, annak 
pedig külön örül, hogy míg a tíz évvel 
korábbi, a város történetéről szóló első 
albumkötet összeállítását a kapkodás 
jellemezte, addig a most megjelent ki-
advány már kellőképpen kiforrott. 

Dilemmát okozott a szerzők köré-
ben, hogy egy teljesen új koncepció-
val álljanak-e a közönség elé, avagy a 
régi köteteket vágják újra. Szerencsére 
az előbbi mellett döntöttek, így arra tö-
rekedtek, hogy új, még nem látott XIX. 
század végi és XX. század eleji képeket, 
illetve képeslap-ínyencségeket mutas-
sanak be. 

A nagyítások munkafolyamatá-
ról szólva Ekly-Nagy Tibor kifejtette: 
előfordult, hogy egy kép alig volt na-
gyobb egy karóránál, mégis sikerült 
jó minőségben felnagyítani és a kö-
tetben elhelyezni. A társszerző rávilá-
gított arra is: a 20-as, 30-as, illetve a 
40-es évek képeslapjai még fotómű-
termekben készült nagyítások voltak, 
így jóval nagyobb értéket képviselnek, 
mint a jelenlegi képeslapokon látható 
fotóösszeállítások. 

V. Kápolnás Mária a szerkesztésről 
szólva elmondta: voltak félelmei, hi-
szen a Garay térről 23 oldalt terveztek 
a készülő kötetbe, és úgy érezte, koráb-
ban már majdnem mindent közöltek 
a helyszín múltjáról. Az, hogy mégis 
„volt új a nap alatt” és sikerült eddig 
még nem ismert információkat közre-
adni a város nagy múltú teréről, Rúzsa 
Éva főlevéltárosnak is köszönhető – 
akivel például kiderítették, merre he-
lyezkedtek el a Garay téren az egyko-
ri bérkocsiállomások. (A helyszínről 
egyébként hozzávetőleg 600 darab kép 
állt előzetesen rendelkezésére, amelyek 
egy részén a Garay-szobor mögött egy 
zászló áll, míg máshol ez nem fedez-
hető fel – de az emlékmű előtti zöld-
kút környezete is a különbözőképpen 
néz ki az egyes fotókon.)

A nyomda ördöge régen sem aludt; 
ennek kapcsán érdekességképpen elő-
került a bemutatón, hogy akad egy, a 
szekszárdi újvárosi templomot ábrázo-

ló kép, amely veszprémi megjelöléssel 
került forgalomba. 

A kötet összeállításához rövid időt 
szabtak maguknak az alkotók: a mun-
kálatokat március elején kezdték, s két 
hónap alatt „sínre is tették” a kezde-
ményezést. Arról, hogy várható-e e az 
albumnak folytatása, Vitéz Attila úgy 
nyilatkozott: mivel véleménye szerint 
az 1945 utáni fotók eléggé egysíkúak, ő 
maga nem tervezi a folytatást, viszont 
a korábbi korszakok feldolgozásánál 
szívesen marad, tekintve, hogy birto-
kában van már több ipartörténeti, ke-
reskedelmi témájú gyűjteménynek. 
Következő projektjét is ennek szelle-
mében készítené el, az a bonyhádi Zo-
máncárugyár zománctáblákon keresz-
tül elmesélt történetét dolgozná fel.

A Múzeumok éjszakájának program-
sorozatában bemutatott Szekszárd Anno 
album a megyei múzeum ajándékboltjá-
ban is megvásárolható.   Gy. L. FO
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Megújul Szekszárd közvilágítása
Szekszárd Megyei Jogú Város Közvilágítása energiatakarékos átalakítása

Szekszárd I. – KEOP – 5.5.0/A/12-2013-0235

A héten kezdődött és várhatóan 
szeptemberre be is fejeződik a 
megyeszékhely közvilágításának 
korszerűsítése. A 4360 lámpates-
tet érintő cserét követően az ener-
gia- és költségmegtakarítás meg-
közelíti az 50 százalékot.

A régóta várt, 85 százalékos uniós 
támogatással zajló beruházás indu-
lásáról tartott sajtótájékoztatón dr. 
Haag Éva alpolgármester elmondta, 
hogy a város teljes közvilágításának 
korszerűsítés csak két pályázatba 
„fért bele”, ezért beszélhetünk első 
és második ütemről, de a fényfor-
rások cseréje párhuzamosan több 
helyszínen zajlik majd. Előbbi ösz-
szköltsége 381 millió forint, és az 
Alsó-Páskum, Alsóváros, Bak-
ta, Bartina, Bottyánhegy, Cinka, 
Csatár, Előhegy, Északi kertváros, 
Felsőváros, Hosszúvölgy, Palánk, 
Parászta, Séd-völgy és Szőlőhegy 
területen 2455 lámpatestet érint. A 
második ütemben a városközpont-
ban, a Mérey lakótelepen, Miklós-

városban, a Csokonai-Jókai-Mikes 
utca által határolt területen, vala-
mint az Újvárosban cserélnek le 
1904 darab lámpatestestet LED-es 
világítótestekre 367 millió forint 
értékben.

A pályázat előkészítése során ké-
szült energetikai tanulmány szerint 
a korszerűsítés után az energia- és 
költségmegtakarítás 46-48 százalé-
kos. A projektet ismertető Mancz 
Ivette, az Elios Innovatív Zrt. közvi-
lágítási üzletágvezetője elmondta: a 
korszerűsítés során valamennyi lám-
patestet (kompakt fénycsövest, nát-
riummal, illetve higannyal töltöttet) 
lecserélnek LED-es világítótestek-
re, amelyekre a természetes színvisz-
szaadás, és 50 százalékkal magasabb 
megvilágítási szint is jellemző. Na-
ponta mintegy 150-200 lámpatest 
cseréjét ígéri a kivitelező.

A világítótesteket szállító Tungs-
ram-Schréder kereskedelmi igazga-
tó-helyettese, Szőke Tamás kiemel-
te: a hatékonyabb, üzembiztosabb 
LED-technológia 40-50 ezer üze-

mórára, vagyis mintegy 10-12 évre 
biztosítja a gondtalan működést. A 
megtakarítás – a ritkább karban-
tartás mellett – a kevesebb villamos 
energia fogyasztásból adódik. A 
technológiából adódó lencsés optikai 
megoldással jobb fényelosztás érhető 
el. Szekszárdon két típusú utcai (TE-

CEO, NANO), illetve két fajta park 
és sétányvilágító lámpatestet (KIO, 
PANNONLED) alkalmaznak majd.

Baptista „Esély”
Szakképző Iskola
7100 Szekszárd, 
Tartsay ipartelep 3.
OM: 100520

Iskolánk a 2014/15. tanévben az alábbi képzések 
indítását tervezi 3 éves képzési idővel.

Várjuk a 8 általánost végző, a más középiskolát kezdő,
de váltani akaró,  vagy középiskolát végző

14-21 év közötti � atalok jelentkezését.

Hiányszakmába felvételt nyerők
10-30.000 Ft iskolai ösztöndíjban részesülnek.

Faipari szakmai képzés:

Asztalos 01

Gépészeti szakmai képzés:

Épület-, és szerkezetlakatos 05

Könnyűipari szakmai képzés:

Női szabó 06

Építőipari szakmai képzés:

Ács 02
Kőműves és hidegburkoló 03
Festő, mázoló, tapétázó 04

Jelentkezés: oktatási intézményünkben.
Juttatások a törvényben előírtak szerint.

(Ösztöndíj, munkaruha, szerszám-, és géphasználat.)

További felvilágosítás az iskola titkárságán személyesen,
vagy a 74/511-743 telefonszámon. 

Jim Sanders evangélizáció 
és gyógyító alkalom
Szeretettel várjuk Önt és kedves Családját,
Barátait, ismerőseit és minden érdeklődőt,
gyógyulni vágyót Jim Sanders
misszionárius gyógyító összejövetelére!

Időpont: 2014. július 18., péntek 10:00
Vendégünk: Danny Pollock Ausztráliából
Helyszín: Művelődési Ház előtti tér,
Szent István tér 10.
Információ: 30/913-7333 

A részvétel ingyenes!
Támogató: Jézus él Alapítvány
www.ksze.org | www.ksze-szekszard.hu

Krisztus Szeretete Egyház 
szekszárdi gyülekezete

Állandó alkalmak: 
minden vasárnap 17.00-tól 

Szekszárd. Mátyás kir. u. 4. sz. alatt.
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FEHÉRNEMŰ BOLT Babától a mamáig!
7100 Szekszárd, Arany J. u. 6.
Nyitva: H-P: 9.00–17.30,
Szo.: 9.00–12.00

Borrandevú a Heimann
Családi Birtok

boraival a Mango Étteremben.

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

Asztalfoglalás:
06-20-550-1954.

Mango Mediterrán Étterem & Bár • Szekszárd, Garay tér 18. (sétáló utca)

Megújult üzletünk! 
Kibővített  Karcher  választék!

AJÁNLATUNK:
magasnyomású 
mosók, kültéri

seprőgépek

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

EGÉSZSÉG
JÓ KÖZÉRZET
KÉNYELEM
EGÉSZSÉGCENTRUM
a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
•  vitamingazdag zöldség-gyümölcs

választék,
• konyhakész tisztított termékek,
• friss saláták,
•  zöldség-, gyümölcslevek helyben

facsart friss alapanyagokból
igény szerint.

Akciós ajánlatunk:
július 14-től július 19-ig

• főznivaló kukorica 119Ft/db
• nektarin 199Ft/kg

• újburgonya 120Ft/kg

NYITVA TARTÁS:
Hétfő-Péntek: 7–16, Szombat: 7–12 óráig

a KORZÓ ÁRUHÁZBAN
Előrendelés: 06-74/412-225,

mobil: 06-30/348-5676.
NÉZZEN BE HOZZÁNK!

RÉPATISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

SZAMOS NAPOK!
Szamos szandálok,

szandálcipők,
félcipők

10% engedménnyel
július 14-től - július 16-ig

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!


