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Becsöngettek
260 első osztályos diák kezd-
te meg általános iskolai szin-
ten tanulmányait városunk-
ban szeptember elsejével, 
közülük 247 szekszárdi – tud-
hattuk meg Gerzsei Pétertől, 
a Klebelsberg Intézmény-
fenntartó Központ (KLIK) 
szekszárdi tankerületének 
igazgatójától. 

A KLIK vezetője elmondta: a 
városi általános és középisko-
lákban összesen 5084 tanuló 
számára csengettek be az első 
őszi napon. 2300 diák más te-
lepülésről jár be a megyeszék-
helyre, nagy részük a szak-
képző iskolákban okosodik. A 
számadatokon túl a tanerők új 
feladatairól is érdeklődtünk: 
e tekintetben Kocsis Csaba, a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
oktatási főosztályvezetője vála-
szolt kérdéseinkre.

A jelenlegi és az előző tan-
év tanárok és tanulók számára 
hozott változásai tekintetében 
Gerzsei Péter felhívta a figyel-
met arra: a mindennapos test-
nevelés, a hit- és erkölcstan ok-
tatásának bevezetése, továbbá 
az új kerettanterv életbe lépése 
új elem, de a tankönyvellátás 
ésszerűsítése, valamint a diákok 
számára a 16 óráig kötelező is-
kolában tartózkodás is új szem-
léletet tükröz. Csakúgy, mint a 
középiskolai diákok számára 
előírt közösségi szolgálat és a 
Híd-programok. A felsorolt új 
feladatok felmenő rendszerű 
bevezetése a 2014/15. tanévben 

történik meg – tette hozzá az 
elmondottakhoz a tankerületi 
igazgató, aki egyben a pedagó-
gusok előmeneteli rendszeréről 
is szólt. Mint mondta, a rend-
szer 2013. szeptember 1-jei 
bevezetését követően immár 
harmadik alkalommal növek-
szik generálisan a pedagógusok 
bére. 

A pedagógusok új feladatai-
ról Kocsis Csaba, a Tolna Me-
gyei Kormányhivatal Oktatási 
Főosztályának vezetője közölte: 
e területen új elemként például 
a sajátos nevelési igényű gyer-
mekek intézményváltásához 
kapcsolódó integrált, elektro-
nikus, nyomon követő rend-
szer bevezetése jelent meg. Az 
általános iskolák 2014. október 
10-ig mérik fel azon első évfo-
lyamos tanulóik körét, akiknél 
az óvodai jelzések, illetve a tan-
év kezdete óta szerzett tapasz-
talatok alapján az alapkészségek 
fejlesztését hangsúlyosabban 
szükséges a későbbiekben tá-
mogatni (diagnosztikus fejlő-
désvizsgálat – DIFER). A kor-
mányzat ebben az évben tervezi 
országos mérés, értékelés kere-
tében megvizsgálni (kompe-
tencia-mérés 2015 májusában) 
a szövegértési és a matematikai 
eszköztudás fejlődését a hato-
dik, a nyolcadik, valamint a ti-
zedik évfolyamon, valamennyi 
tanulót illetően. 

A legelső tanfelügyeleti, pe-
dagógiai-szakmai ellenőrzések 
2015 januárjától kezdődnek, 

zömmel annál a 18 ezer peda-
gógusnál, akik bekerültek a pe-
dagógus minősítési tervbe. Az 
ellenőrzés megyénkben több 
mint 700 pedagógust érint.

Újdonságot jelent az osz-
tálytermi gyakorlatok során az 
új típusú kísérleti tankönyvek 
kipróbálása is, de a kötelező 
mindennapos testnevelés be-
vezetése az általános és közép-
iskolai szinten az 1., 2., 3., 5., 
6., 7., 9., 10., illetve a 11. évfo-
lyamokon is változást hoz – tá-
jékoztatott Kocsis Csaba, aki a 
hit- és erkölcstan bevezetésével 
kapcsolatosan közölte: az álla-
mi általános iskolákban 2013. 
szeptember 1-jétől volt kötelező 
bevezetni felmenő rendszerben 
az erkölcstant, vagy a helyette 
választható hit- és erkölcstan 
oktatását, amely tantárgyakat 
az idei tanévtől már az 1., 2., 
5., és 6. évfolyamokon, a hat 
évfolyammal működő gimná-
ziumokban ugyanakkor a 7., 8. 
évfolyamokon kell megtartani. 

A szeptemberi béremeléssel 
– tudatta a megyei főosztályve-
zető – átlagosan újabb 5-12 ezer 
forinttal emelkedik a pedagó-
gus társadalom bére, amellyel 
a pályakezdők így 165 ezer, a 
legidősebb pedagógusok pedig 
akár bruttó 300 ezer forint felett 
is kereshetnek, ám az alapfize-
téseken túl ismételten növeked-
nek a pótlékok is. 

A családok számára újdon-
ság, hogy a megújuló tan-
könyvek többségét önköltségi 
áron (kötetenként nagyjából 
350-400 Ft), míg a szakiskolai 
kísérleti közismereti tanköny-

veket térítésmentesen biztosítja 
az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézet (OFI). Az újgenerációs 
tankönyveket egyébként ősztől 
126 iskola és 966 – önként erre 
a feladatra jelentkező – pedagó-
gus használja.

Amint arról a KLIK-től, il-
letve a megyei kormányhivatal 
oktatási osztályától is értesül-
tünk, a pedagógus előmeneteli 
rendszer bevezetése értelmében 
– 2013. szeptember elsejétől – a 
pedagógus munkakörben fog-
lalkoztatott személyek minősí-
tő vizsga és minősítési eljárás 
keretében elnyert minősítés 
alapján különböző fokozatokat 
érhetnek el (gyakornok, peda-
gógus I., pedagógus II., mester-
pedagógus, illetve kutatótanár). 
Kocsis Csaba a rendszerrel kap-
csolatban megjegyezte: a peda-
gógus II.-ig terjedő fokozatok 
elérése kötelező. A minősítési 
rendszer bevezetése tekinte-
tében 2015 januárjától az elő-
meneteli rendszerben egyik 

fokozatból a másikba történő 
előrelépést pedagógiai-szakmai 
tanfelügyeleti ellenőrzés előz-
heti meg – tette hozzá az elmon-
dottakhoz a főosztályvezető, 
aki kitért arra is: a 2013. szep-
tember elsejével életbe lépett 
új pedagógus bértábla beveze-
tésével három évenként eggyel 
magasabb fizetési kategóriába 
léphetnek a tanerők – ám ez 
nem fokozatot jelent. Lényeges 
változást jelent mindemellett az 
alkotói szabadság lehetősége is 
és a nyugdíj előtt állók munka-
idejének csökkentése. 

 Gy. L. 
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Megyenap – tizenhatodszor
Hétfőn tizenhatodik alkalom-
mal tartottak Megyenapot 
Tolnában, ezúttal a szekszár-
di Vármegyeháza díszterme 
adott otthont az ünnepség-
nek. Szeptember 1-jén arra a 
jeles napra emlékezünk, ami-
kor 1699-ben I. Lipót császár 
pecséthasználatot adomá-
nyozott Tolna megyének, s 
ezzel a török kiűzését követő 
„ókori állapotok” lezárása-
ként elindult a közigazgatási 
rendszer megszilárdulása.

Ezt a 315 évvel ezelőtti ese-
ményt elevenítette fel ünnepi 
beszédében dr. Horváth Kál-
mán kormánymegbízott is, aki 
a közigazgatás újkori, 2010-
ben kezdődött átszervezését az 
1700-as évek elején végbement 
változásokhoz mérte. Szerinte 
a reformra azért volt szükség, 
hogy a szocializmusból örökölt 
túlzott bürokráciát, elhibázott 
finanszírozást felszámolják. A 
kormánymegbízott szerint a cél 
a Magyari-programban defi-
niált „jó állam” megteremtése, 
vagyis az egyének, közösségek, 
a gazdaság szereplőinek érdeke-
it a közjó érdekében a legmegfe-
lelőbben szolgálni. 

A közigazgatásnak ezért 
partnerként kell tekintenie a te-
lepülési és megyei önkormány-
zatokra. „A jó állam a feltétele 
egy sikeres nemzet kibontako-
zásának” – fogalmazott dr. Hor-
váth Kálmán.

Dr. Puskás Imre, a kulturá-
lis örökségvédelemért felelős 
helyettes államtitkár, a megyei 
önkormányzat közgyűlésének 
korábbi elnöke személyes han-
gú ünnepi beszédében hangsú-
lyozta: az elmúlt években min-
dig partnernek érezte a megye 
polgárait, a gazdaság szereplőit, 
az önkormányzatokat. „Az em-
ber szíve mindig megdobban, 
ha egy hosszabb-rövidebb útról 
hazatérve megérkezik, átlépi 
a megyehatárt. Az idetartozás 
egyfajta érzelmi alap, sorskö-
zösség, amire építeni lehet, s 
amiért – a megye fejlődéséért 
– érdemes összefogni. Ösz-
szefogásra van szükség, hogy 
valóban itthon legyünk Tolna 
megyében” – fogalmazott dr. 
Puskás Imre. A korábbi elnök 
az érzelmeken túl a legfonto-
sabbnak a jelen és a jövő gene-
rációjának megtartását nevezte. 
„Sokat kell tennünk azért, hogy 
azok a fiatalok, akik nem ka-
landvágyból hagyták el a szű-
kebben vagy tágabban vett ha-
zát, a jövőben itthon találjanak 
boldogulást, itthon alapítsanak 
családot” – mondta dr. Puskás 
Imre, majd leszögezte: azért kell 
dolgozni, hogy Tolna megyének 
ne csak ezeréves múltja, de jö-
vője is legyen. 

A Megyenap – amelynek ün-
nepélyességét a Bartina zenekar 
műsora, valamint Németh Judit 
előadóművész versmondása 
emelte – kitüntető díjak átadá-

sával zárult. Tízen kiemelkedő 
közéleti, művészeti és sport-
tevékenységükért vettek át el-
ismerést, egyet-egyet pedig a 
megyei német, illetve a cigány 
kisebbségi önkormányzat adott 
át. A „Tolna Megyéért” díjat dr. 
Soczó László (képünkön), a me-
gyei rendőrkapitányság dandár-
tábornoka vette át, négy évtize-
des kiváló munkájáért. 

A Babits Mihály-díjat Lovas 
Csilla, a Wosinsky Mór Me-
gyei Múzeum irodalomtörté-
nész-muzeológusa kapta. A 
Beszédes József-díjat Simcsik 
Pál építőipari vállalkozó, a Si-
pos Márton díjat pedig Varga 
László a simontornyai sport-
klubban végzett kiváló munká-
jával érdemelte ki. Tolna Megye 
Kiváló Köztisztviselője díjat ka-
pott Herczig Gáborné, a faddi 
polgármesteri hivatal jegyzője 
és Kovács Péter, Bonyhád cím-
zetes jegyzője. A Tolna Megye 

Kiváló Közalkalmazottja díjat 
négyen is átvehették: Gaspa-
rics László, a Tamási Általános 
Iskola, Gimnázium, AMI és 
Kollégium helyettes vezetője, 
Ruzsa Éva, a megyei levéltár 
főlevéltárosa, Pál Krisztina, a 
Bonyhádi Gondozási Központ 
szakmai egységvezetője vala-
mint Jobbágy Gáborné, a me-
gyei pedagógiai szakszolgálat 
szekszárdi tagintézményének 
pszichológusa. Bezerédj István 
posztumusz díjjal ismerték el 
dr. Sümegi Zoltán, Tolna város 
volt polgármestere, a megyei 
közgyűlés egykori tagjának 
munkáját. A megyei német 
kisebbségi önkormányzat ní-
vódíját Homoródi Károlyné, 
a hőgyészi német kisebbségi 
önkormányzat elnöke kapta, 
míg a megyei cigány kisebbségi 
önkormányzat nívódíját dr. Szé-
kely János püspök vette át.

 - fl -

2029-ig szóló működési engedélyt kapott az ERÖV
Az Egyesült Regionális Ön-
kormányzati Víziközmű 
(E.R.Ö.V.) Zrt. megkapta a 
Magyar Energetikai és Köz-
mű-szabályozási hivataltól a 
végleges, 2029. január 27-ig 
szóló működési engedélyt – 
jelentette be hétfőn sajtótá-
jékoztatón Horváth István.

Szekszárd polgármestere hoz-
zátette: hosszú ideig tartó, 
komoly munka vezetett erre 

az eredményre. Ács Rezső, 
Szekszárd alpolgármestere, 
a projekt szekszárdi felelőse 
hangsúlyozta: a lehető leg-
hosszabb időszakra érvényes 
az engedély. 

Az sem mellékes, hogy 
az E.R.Ö.V. ötvenkét Tolna 
megyei és egy Fejér megyei 
településen szolgáltat, ezzel 
megyénk legnagyobb önkor-
mányzati tulajdonban lévő 
víziközmű-cége. 

A társaság jelenleg 237 főt 
foglalkoztat, közülük 115-öt 
a szekszárdi központban, to-
vábbá helyi vállalkozókkal 
áll szerződéses kapcsolatban. 
Ács Rezső szerint az is példa-
értékű, hogy közel 14 milliárd 
forint értékű, az ivóvízellátást 
és a szennyvízszolgáltatást 
érintő fejlesztést hajtottak, 
hajtanak végre több telepü-
lésen úgy, hogy nem kellett 
pluszforrást igénybe venni, a 

lakosságot ugyanis nem akar-
ták terhelni.

Artim Andrásné, az 
E.R.Ö.V. Zrt. vezérigazgatója 
elmondta: a társaság tavaly 
nyáron kezdte a működését, 
folyamatosan szolgáltat és 
mind a hat üzemigazgatóság 
eredményes. Új eszközöket, 
berendezéseket is vásároltak.

A cég tervezett nettó árbevé-
tele 2,9 milliárd forint, idén a 
dolgozók béremelést is kaptak.
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A Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola pályázatot hirdet
rendszergazda-oktatástechnikus munkakör betöltésére:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszonyban, teljes munkaidő-
ben, bérezés közalkalmazotti bértábla szerint.

Munkakezdés 2014. szeptember 15-től
Betölthető: informatikus vagy rendszergazda végzettséggel

(OKJ képesítés) 
A pályázat benyújtása, és további információ Simon Andrea,  
Intézményvezető részére e-mailben: titkarsag@dienessuli.hu

Újra üzemel a Borkút

„Fedezd fel Szekszárdot!” 
címmel augusztus utolsó 
szombatján gazdag, színes 
délutáni-esti programmal 
várta az érdeklődőket a meg-
újult Béla király tér, ahol újra 
megnyitották a Vármegye-
háza kiállításait és a megye-
székhely egyik szimbólumá-
nak számító Borkutat.

Az ünnepi (újra)avatón Ódor 
János Gábor, a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum igazgatója 
adott történeti áttekintést a me-
gyeházi kiállításokról. Megtud-
hattuk, hogy először az 1970-es 
években rendeztek be tárlatot az 
épület falai között, melyet a fel-
újítást követően szinte azonnal 
be is zártak, így a megyei mú-
zeum megújult kiállításai sem 

voltak látogathatóak. Az intéz-
mény új fenntartója, Szekszárd 
város önkormányzata nyújtott 
segítő kezet és támogatásával 
most végre az érdeklődő kö-
zönség elé tárhatják értékeinket. 

A mostantól látogatható nyolc 
tárlat és emlékszoba között több 
is bemutatja az épület és az in-
tézmény sorsát a kezdetektől 

egészen a Béla király tér felújí-
tásához kapcsolódó ásatásokig. 
Ódor János Gábor bejelentette 
továbbá, hogy a Vagyonkezelő 
Kft.-vel történt megállapodás-
nak köszönhetően kedvezmé-
nyes közös belépőt lehet váltani 
a Garay Élménypincébe és a 
megyeházi kiállításokra.

A fenntartó önkormányzat 
nevében Ács Rezső alpolgár-

mester hangsúlyozta: az elmúlt 
évek szisztematikus munká-
jával, a belváros történelmi 
hangulatának helyreállításával 
Szekszárd egy európai szintű 
vidéki kisvárossá vált. A 2011-
ben az EKF-program keretében 
megújult Vármegyeháza az el-
múlt esztendők „tulajdonos-
váltásai” miatt nem fogadhatott 
látogatókat, de az önkormány-
zat plusz anyagi áldozatválla-
lásával sikerült most, a nyár 
végére megnyitni a kiállítóte-
reket, s ezzel új munkahelye-
ket is teremteni a megyeházán, 
amelynek felújítását 2014-ben 
az UNESCO műemlékvédelmi 
különdíjjal ismerte el.

„Bebizonyítottuk, hogy az 
önkormányzat jó gazdája a 
múzeumnak, de szeretnénk a 
következő években még szo-
rosabbra fűzni a kapcsolatot” 
– mondta Ács Rezső. Az alpol-
gármester elmondta: szeretnék 
még intenzívebben bevonni az 
intézményt a városi közoktatás-
ba, és interaktív kiállításokkal 
becsalogatni a kis- és középis-
kolásokat is múzeum kiállító-
tereibe.

A megyeházi tárlatokat (Mat-
tioni Eszter festőművész kiállí-
tása; Esze Tamás gyűjtemény; 
A régi Vármegyeháza világa; 
Pollack Mihály terem; Romkert 
– Szarkofág terem; Tájak, tele-
pülések, emberek – 19. századi 

tudástár és történeti játszóház) 
a nyitónapon ingyenesen láto-
gathatták az érdeklődők, akik 
az avatót követően a Tücsök 
Zenés Színpad előadását élvez-
hették. A Kodály Zoltán: Háry 
János – keresztmetszetek című 
darabban közreműködött Csö-
tönyi László és a Bartina Nép-
táncegyüttes táncosai. A zenés 
előadást „városismereti tájfutó-
verseny” követte, melynek rajtja 
és célja a Béla király téren volt, 
s amelyen a rövidebb (4-6 km) 
és hosszabb (14-16 km) futó-
távot, illetve a közel 30 km-es 
kerékpáros útvonalat száznál is 
többen teljesítették.

A Vármegyeháza ugyancsak 
megszépült kertje sem maradt 
program nélkül a délutánban: 
újra üzembe helyezték a megye-
székhely egyik szimbólumának 
számító Borkutat. A Baky Pé-
ter festőművész tervei alapján, 
Szatmári Juhos László szob-
rászművész által megformált és 
kiöntött bronzalkotást idén ép-
pen 20 éve avatták fel. A kutat a 
Garay Élménypincéből „táplál-
ják”, és csapjain a vörös mellett 
a jövőben rosé bor folyik majd. 
Borkutat – az ünnepi alkalmak 
mellett – az élménypince 20 fős 
csoportjainak is megnyitják. 
A megyeháza kertjében este a 
Szekszárdi Gitárkvartett adott 
koncertet. 

  Fekete
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Vasárnapi tálaló  
az Amaryllis Étterem

receptúráival
Séf: Vörös Krisztián 

Szüreti májas borda 
burgonyapürével

Hozzávalók 4 személyre:
60 dkg sertéskaraj, 20 dkg 
csirkemáj, 15 dkg kenyérsza-
lonna, 10 dkg vöröshagyma, 
5 dkg fokhagyma, kétfajta 
szőlő, só, bors, majoranna, 1 
evőkanál méz, 2 tojás, 10 dkg 
liszt, 15 dkg zsemlemorzsa.

A sertéskarajt nyitott szeletbe 
vágjuk és kiklopfoljuk, meg-
sózzuk, majd elkészítjük a töl-
teléket. A szalonnát apró koc-
kára vágjuk és serpenyőben 
kiolvasztjuk, majd hozzáadjuk 
a vöröshagymát és lepirítjuk. 
Mindezek után az apróra vá-
gott csirkemájat és a fűszereket 
is hozzátesszük, majd – amint 
ez is megpirult – hozzáadjuk 
a szőlőt és a mézet. Ezzel ösz-
szeforraljuk és kész a töltelék. 

A szelet húsokba belehe-
lyezzük a tölteléket és össze-
hajtva bepanírozzuk, majd 
bő zsirban kisütjük. A köre-
tet tetszés szerint mindenki 
ízlésére bíznám, én burgo-
nyapürével tálalom.

Jókedvét, bánatát is kifesti magából E. Nagy Mária
Alkotó Barátok Köre össze-
foglaló címmel szerveznek 
kiállításokat a Szekszárdi I. 
Béla Gimnázium Kollégiu-
mában tíz hónapon keresz-
tül, amelyek során tíz alkotó 
mutatja be havonta aktuális 
munkáit. A Szekszárdi Vasár-
nap sorra bemutatja a kiállító 
művészeket: első alkalommal 
E. Nagy Máriát.

E. Nagy Mária Pakson született, 
gyermekéveit és koraifjúságát 
is ott töltötte, 1965-ben került 
Szekszárdra. 

„Első sikerélményem a fes-
tészetben Biszák Lászlóhoz 
fűződik. 1996-van egy munka-
társammal ellátogattunk Laci 
műtermébe, ahol láthattam azt 
is, hogy készül egy kép. Az ő biz-
tatására kezdtem foglalkozni fes-
téssel. Egy évvel később volt az 
első önálló kiállításom Őcsény-
ben” – írja bemutatkozásában. 

2001-től komolyan kezdett 
foglalkozni a festéssel, rajzolás-
sal. Mint vallja, nagyon sokat 

tanult Szunyoghy András Rajz 
ABC, valamint Kis rajziskola 
című könyveiből. „Rájöttem, 
hogy nem elég az, ha fogok egy 
ecsetet, egy csomó festéket és 
azonnal elkezdem a munkát, 
mert ebből semmi jó nem hoz-
ható ki. Előbb az alapokat kell 
megtanulni” – írja az alkotó, 
aki ma már nyugdíjas. Rajon-
gásig szereti a természetet, ha 
teheti, a szabadban fest. Szeret 
horgászni, idősebbik fiával és 
legidősebb unokájával külön-
böző horgászhelyekre járnak, 
de leggyakrabban a gemenci 
vizekre. 

„Ott ráérek megfigyelni a fá-
kat, a folyót, rácsodálkozom arra, 
hogy milyen egy fa, egy erdő-
részlet és a víz árnyalatai. Azon-
nal leválasztom egy képzeletbeli 
kerettel a látvány egy részletét és 
elképzelem, hogy ez vajon hogy 
mutatna vászonra festve” – tér ki 
E. Nagy Mária az alkotás kezde-
ti lépéseire. A művészt mindig 
foglalkoztatta az, milyen lehet 
egy nagyon nagy felületre festeni 
– erre 2006-ban nyílt alkalma a 
Happy & Orange kávézóban.

„Hucker Ferenc szekszárdi fes-
tőművésszel 2006 decemberében 
elkezdtük, 2007 márciusában be-
fejeztük az előre adott témát. Így 
készült el a 24 négyzetméteres 
secco. Nekem határtalan nagy él-
mény volt ez a munka. Hat évvel 
később felkérést kaptam egy újabb 
nagyméretű alkotásra. A Szek-
szárdi I. Béla Gimnázium kollé-
gium aulájában van elhelyezve a 
pannó – egy Szekszárdról készült 
körkép, mely 16 méter hosszú, 1,5 
méter magas – és szintén Hucker 
Ferenccel közösen készítettük el 
2012-ben” – írja.

E. Nagy Mária szívesen jár 
nyári táborokba, ahol képzést 
kapott többek közt Kedves Ist-
vántól, B. Tóth Edittől, Sáska 

Tibortól, Szakál Antaltól és dr. 
Görgey Gézától is.

A szekszárdi művész kedvenc 
festői közé sorolja id. Markó Ká-
rolyt, Munkácsy Mihályt, Pál 
Lászlót, Szinyei Merse Pált, Lotz 
Károlyt. Tagja a Fejér Megyei 
Kórház üzemeltetésében működő 
Szent György Körnek, melynek 
művészeti vezetője Szakál Antal. 

2004 óta tagja a Somogy me-
gyei PART Egyesületnek. Mint 
írja, „ott azért jó, mert egy év-
ben legalább négyszer zsűrizte-
tünk. Persze a kemény kritikát 
is el kell tudni fogadni, úgy ta-
nul az ember”.

Minden nap fest, rajzol: ha 
bánata van, kifesti magából, 
ahogy a jókedvét is.

„Szerencsés vagyok, mert a 
hobbimhoz a párom pozitíven áll 
hozzá. Gyermekeim, unokáim, 
menyeim néha kemény kritikával 
illetik az alkotásaimat, de ez soha 
nem baj. Szeretnék már egyszer 
egy olyan képet festeni, amivel 
magam is meg vagyok elégedve, 
eddig sajnos még nem sikerült, 
mivel a képzeletbeli képem min-
dig sokkal szebb. Talán majd egy-
szer meg tudok felelni a magam 
támasztott követelményeknek.” 
 Kubanek Miklós

B. Tóth László (is) szereti a szekszárdit
A Molnár Zoltán–Papp Tibor 
kettős nyerte a XIX. Magyar Bo-
rok Útja Rallye-t. Az országjáró 
jótékonysági autós túra egyik 
idei állomása Szekszárd volt.

A neves közéleti személyiségek-
ből, üzletemberekből, sportolók-
ból, valamint a média és a borász-
szakma képviselőiből álló mezőny 
tagjai péntektől vasárnapig a 
szekszárdi, a villányi és a balaton-
boglári borvidéket járták be, mi-
közben az ország 30 legjobb pin-
cészetéből 19-be látogattak el. A 
ralin nem a gyorsaságot, hanem a 

pontos érkezést értékelték, s ezen 
kívül a különböző vezetéstechni-
kai-, ügyességi- és tesztfeladatok 
eredményei alapján határozták 
meg a végső sorrendet.

Szekszárdra pénteken déltől 
folyamatosan érkeztek a ver-
senyző párosok, triók. Míg ko-
rábban a versenyzők az egyik 
német gyártó által felajánlott 
sportkocsikkal szelték a magyar 
utakat, addig idén mindenki sa-
ját járművel álltak rajthoz. Így 
lehetett a mezőnyben „fapados” 
Fiat Punto, terepjáró és több 
tízmilliós BMW is. Nagy feltű-
nést keltett a Barkó-Faragó duó, 
amely egy 60-as évekbeli Cadil-
lac Eldorado kabrióval „hajó-
zott be” Eszterbauerékhez, ahol 
mi is meglestük a versenyzőket. 

A szervezők egyik idei újítása 
volt, hogy a borvidékre érkező, 

mintegy 70 autót számláló me-
zőny nem egyszerre „esik be” 
egy-egy pincészethez, hanem 
a túrázók szétosztva, egymást 
váltva járják be a borászatokat. 
Szekszárdon – Eszterbauerék 
mellett – a Bodri, a Dúzsi, a 
Fritz, a Takler és a Lajvér pin-
cészetnél töltöttek el legalább 
negyedórát a csapatok. Ez idő 
alatt a borkóstoló mellett há-
rom, a szőlővel, borral, a pin-
cészettel kapcsolatos kérdésre 
is válaszolniuk kellett. Eszter-
baueréknél például arra, hogy 
mi a Tanyamacska és a Tüke, 

mit neveztek szőlész-borász 
őseink bocskásnak és hány ér-
met szereztek a pincészet borai 
a három nagy nemzetközi ver-
senyen, Párizsban, Londonban 
és Bordeaux-ban?

A helyes megfejtésről persze 
mindenki Eszterbauer Jánost 
faggatta, aki ezekre is megfelelt, 
miközben egy gyors kóstolót 
tartott a borászat nemrégiben 
átadott impozáns pincéjében, 
Heimann Ferenc pinceépítő 
mester újabb lenyűgöző alkotá-
sában. A kóstoló után kértük rö-
vid beszélgetésre B. Tóth Lászlót, 
a népszerű rádiós műsorvezetőt, 
aki immár 16. alkalommal vett 
részt a boros ralin. A lemezlo-
vas elárulta: a bor szeretete az, 
ami évről évre visszahozza az 
autós túraverseny mezőnyébe, 
és szerinte nagyszerű az a válto-

zás, ami az utóbbi 10-12 évben 
végbement a hazai pincészetek-
nél. „A magyar bor a legjobb a 
világon” – jelentette ki B. Tóth, 
majd hozzátette: ezt sajnos ke-
vesen tudják a határainkon túl… 

„Követnünk kellene a fran-
cia, vagy olasz példát, hiszen 
az egyes pincészetek aligha, 
viszont a borvidékek sikere-
sek lehetnének a nemzetközi 
piacon.” A rádiós elárulta: sze-
mélyes kedvence Villány (Bock 
Józseffel baráti viszonyt ápol) 
és Szekszárd. Borvidékünkről 
a Takler Pince borait részesíti 

előnyben, de az Eszterbauerék-
nél kóstolt nedűk is elnyerték a 
tetszését. Tehette, hiszen ezúttal 
navigátorként, az „anyósülés-
ről” segítette csapatát.

Az ország történelmi borvi-
dékeit, a borkultúrát, valamint 
a falusi turizmust népszerűsí-
tő rendezvény jótékony célt is 
szolgált: a díjátadó gálán tom-
bolasorsolást és borárverést 
tartottak, a bevételt pedig a Fo-
gyatékosok Országos Diák- és 
Szabadidősport Szövetségének 
ajánlották fel. A 19. alkalom-
mal megrendezett versenyen a 
Fekete–Polyóka–Kremm trió 
lett a második, míg a harmadik 
helyet a Kis–Kulcsár–Pichler 
hármas szerezte meg. A női ka-
tegóriában Kis Viktória és Kele-
menné Szilágyi Noémi győzött.

 Fekete László

EVANGÉLIUM
A bölcs ember, aki házát sziklára építette…
 (Mt 7,24-29)

Szent István egyértelművé tette törvényei- 
ben, fiához intézett Intelmeiben, hogy „a 
keresztény hitet meg kell őrizni, az egyház 
és állam rendjét tiszteletben kell tartani, az 
imádságot, a kegyességet, az irgalmasságot 
és a többi erényt gyakorolni kell.” Szent Ist-
ván nemcsak tanítatta, hanem nevelte és 
neveltette fiát. 

A mai fiatalság nagy része erkölcsi ne-
velés nélkül nő fel, az iskolában jó esetben 
oktatják őket, mert semlegesen akarják ne-
velni, ami sajnos nem sikerül, ezért köny-
nyebben áldozatul esik a szenvedélyeknek, 
a bűnözésnek, ami mind fiatalabb életkor-
ra húzódik le. Ezért fordul elő, pl. hogy a 
diák veri a tanárt.

Adjunk hálát a jó Istennek, hogy nekünk 
van lehetőségünk gyermekeinket keresztény 

szellemben oktatni és nevelni, mert tavaly 
szeptembertől már méltóbb körülmények 
között tudjuk ezt tenni felmenő rendszer-
ben órarendi keretben az iskolákban. A 
felelősség a szülőkön van: amit megígértek 
a gyermek megkeresztelésénél, hogy keresz-
tény módon nevelik, azt valóra váltják e?

Szent István a hit megőrzését tette az első 
helyre, mert a hit a felnőtt embernél az üd-
vösségre elkerülhetetlenül szükséges, nélkü-
le nem lehetünk kedvesek Isten előtt. A hit 
ad erőt a keresztény élethez, a reményhez 
és a szeretethez, az újrakezdéshez és a hű-
séghez. 

Talán vigasztaló lehet, hogy még mindig 
többségben vagyunk, akik kereszténynek 
mondtuk magunkat az országban. Mond-
hatnánk nevükben sokan vagyunk keresz-
tények, de tettekben hányan vagyunk azok? 
A hit azonban csak akkor igazán értékes, 
ha életformálóvá válik és az áldozatokat 

is vállalja. Sok honfitársunk pedig úgy él, 
mintha Isten nem létezne. Abban a világ-
ban, ahol nincs jelen az Isten, fölborul az 
erkölcsi rend. Nyugodtan lehetnénk pesz-
szimisták és orrlógatók, de hogy mégsem 
vagyunk azok, abban segít Szent István 
életpéldája is. Átélte gyermekei elvesztését, 
nagy reménységének, Szent Imrének a ha-
lálát, de tudta, hogy hova kell segítségért 
fordulnia. Nagy lelki fájdalmában felaján-
lotta országát a Magyarok Nagyasszonyá-
nak és ezt a felajánlott korona jelképezte.

Mi is ajánljuk fel népünket, nemzetün-
ket, gyermekeinket, a jövő élet zálogát 
Mária és Szent István király közbenjárá-
sára, hogy lehessünk minél többek ebben 
az országban ismert énekünk szövegével: 
Hadd legyünk mi is tiszták, hősök, szentek, 
hazánkat így mentsd meg! Ámen.
 Bacsmai László
 esperes-plébános
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Utcai
sportok 

fesztiválja
Szeptember 13-án, szom-
baton az utcai sportok sze-
relemesei veszik birtokba a 
flasztert a városi sportcsar-
nok melletti területen.
A Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. – a korábbi, hagyományos 
Adidas streetball-fesztiválok 
„örökségeként” – jövő hét szom-
batján első alkalommal rendezi 
meg az Utcai Kosár Jam elneve-
zésű tornáját, melyre még várják 
csapatok jelentkezését (www.
sportcsarnokszekszard.hu). 

A különböző korosztályok 
képviselői az utcai kosárlabda jól 
ismert szabályai szerint mérkőz- 
hetnek a győzelemért a sport-
csarnok parkolójában felállított 
játéktereken, a centerpályán 
pedig bemutatómérkőzések és 
dobóversenyek zajlanak majd. 
Amíg a kosárlabdapályákon a 
mérkőzések futnak, a közpon-
ti színpadon zumba, X-fight, 
taekwondo, aero kickbox, De-
epWork, kettlebell edzések-be-
mutatók zajlanak, de fellép a Rit-
mo STE, az Iberican és az MMS 
tánccsoport, valamint bemutató 
tart a Bad Bones amerikaifut-
ball-csapat is.

Ám az sem marad ezen a 
szombaton program nélkül, 
akinek nincs gömbérzéke. A 
sportcsarnok előtt a közel-
múltban felavatott kondipark-
ban ugyanis az idehaza is egyre 
népszerűbb street workout 
szekszárdi csoportja, valamint 
bajai erős emberek tartanak 
kedvcsináló bemutatót. Aki 
pedig ennél is látványosabb 
utcai sportra vágyik, annak a 
sportcsarnok mögötti extrém-
pályán a helye, ahol BMX- és 
gördeszka-bemutatókat, -ver-
senyt láthatnak az érdeklődők. 
A rendezvény egyik támoga-
tója jóvoltából Szekszárdra ér-
kezik Petrányi Lajos, a deszkás 
berkekben csak Ostya néven 
emlegetett fiatalember, aki 
bemutatókkal szórakoztatja a 
nagyérdeműt. 
 - fl -

SPORTMIX
ATLÉTIKA. A német és a román 
testvérvárosokból érkezett LG 
Neckar Enz és CSC Lugoj (Lu-
gos) egyesületek versenyzői 
tették nemzetközivé az immá-
ron III. Szekszárdi Atlétikai 
Fesztivált, amelyre a főváros-
ból és Gödöllőről is érkeztek 
versenyzők. A lugosiaknál Dia-
na Puscasu a különböző ver-
senyszámokban aratott három 
győzelmével tűnt ki, a bietig-
heimiek közül a mindössze 15 
éves Saskia Herczig 330 centis 
rúdugrásával, Jan Schassberger 
pedig 16 m 16 centiméteres 
súlylökésével hívta fel magá-
ra a figyelmet (az eredeményt 
6 kg-os súlygolyóval érte el a 
német sportoló). A házigazda 
szekszárdi atléták is kivágták a 
rezet: a gerelyhajító Máté Fan-
ni a Szekszárdi AEK SE színei-
ben 44,88 méteres dobásával a 
hivatalos serdülőranglista élére 
ugrott. Szemerei Levente, az 
AC Szekszárd országos serdü-

lő bajnok középtávfutója 1500 
méteren az egészen kiváló 
4:17:83 perces idővel ért célba.
LABDARÚGÁS. Egy győzelem, 
egy döntetlen és egy vereség 
a mérlege a Tolle UFC Szek-
szárdnak az NB III. középcso-
portjában. A legutóbbi bölcs-
kei idegenbeli siker, a 2-1-es 
győzelem után a Gyulai Ther-
mál FC-t fogadta a bajnokság 
harmadik fordulójában az 
UFC. 2-2-es döntetlennel zá-
rult a találkozó. A játék képe 
alapján nyerhetett volna Kvan-
duk János együttese, de a hely-
zetkihasználás még a jelekből 
ítélve kívánnivalót hagyott 
maga után, így meg kellett elé-
gedniük az egyik ponttal.
KÉZILABDA. Második felkészü-
lési tornáján is nyert a Szekszár-
di Fekete Gólyák KC, miután az 
elmúlt hétvégén a Szekszárdon 
megrendezett Horfer Serleg 
Kupán legyőzték a PEAC-ot, 
az Orosházát és a nagyatádi 

Rinyamenti KC-t is. A máso-
dik helyet a Rinyamenti KC 
szerezte meg az Orosházi NKC 
legyőzésével. További sorrend: 
3. Orosháza, 4. PTE PEAC.
VÍVÁS. A Szekszárd Kórház 
Sportkör vívószakosztálya tan-
folyamokat szervez ősztől kez-
dők számára, amire a sportág 
iránt érdeklődő 10-14 éves 
gyerekeket várják. Jelentkezés 
Garay Előd edző-szakosztály-
vezetőnél a garay.elod@t-on-
line.hu e-mail címen, illetve a 
20/926-7437-es telefonszámon 
lehet. További hír a szakosztály 
háza tájáról, hogy hamarosan 
vívóbemutatókat tartanak a 
szekszárdi iskolákban és meg-
érkezett a Magyar Vívó Szö-
vetség vidéki sportágfejlesztő 
programja keretében az a két-
százezer forintos támogatás, 
amit felszerelésük bővítésére, 
illetve korszerűsítésére fordí-
tottak, többek között újabb ru-
hákat és fejvédőket vásároltak.

Megérkeztek a kínaiak a Szekszárd AC-hez
Megérkezett a szekszárdi női 
asztalitenisz szakosztályhoz 
az a két kínai sportember, 
akik a tervek szerint hosz-
szabb távon szekszárdi lakos-
sá is válnak, segítve a szak-
osztályt rendkívül nagyívű 
terveinek megvalósításában. 
Mindez nagyobb hírértékkel 
bírt, mint az év első meccse 
a közép-európai liga csapat-
bajnokságában – ami azért 
szintén fontos.

Az osztrák Linz AG látogatott 
Szekszárdra, ami papíron ko-
moly meccset ígért, de a másfél- 
órás késéssel, létszámhiányosan 
érkező vendégcsapat egyoldalúvá 
tette a meccset. Egy fiatal kínaival 
és egy cseh lánnyal érkeztek, így 
a harmadik játékos hiányában 
valójában három pont előnyt ad-
tak a szekszárdi csapatnak, amely 
Lovas Petra-Szvitacs Alexa-Ma-
dacki Mirella összeállításban állt 
asztalhoz. 

Nie Wei, a 28 éves, Szekszárd-
ra igazolt kínai játékos Han 
Baw Feng – immár szekszárdi 
– edző társaságában szintén ott 
ült a hazai játékosok között, ám 
Türei Ferenc újdonsült vezető-
edző nem számolt volna vele 
ezen a meccsen, mert Szvitacs 
Alexának és Madacki Mirellá-
nak akart mindenképpen já-
téklehetőséget adni. Kíváncsi 

volt, mire megy az elmúlt évek 
Szekszárdjának két fontos já-
tékosa az osztrák színekben 
pingpongozó, nemzetközi kö-
zépszintet képviselő fiatal kínai 
és a tehetséges támadóstílusú 
cseh játékos ellen.

Jelentjük, élvezetes, helyen-
ként igen szoros, nagy csatákban 
egy kivétellel a Szekszárdi AC 
nyerte a meccseket, beleértve a 
nyitómeccsnek számító párost 
is, amit a Lovas-Szvitacs duó 
játszott. Az egyetlen győzelmét a 
Linz AG Madacki ellen szerezte.

– Lovas Petra játéka, képességei 
alapvetően eldöntötték a meccset 
a javunkra, de ahhoz, hogy gyor-
san és fölényesen meglegyen 6-1-
re ez a szezonnyitó meccs, az kel-
lett, hogy megoldja a másik két 
játékosunk is a feladatot a hason-
ló képességű ellenfelekkel szem-
ben – értékelt Türei. Hozzátette: 
– Nagy valószínűséggel ebben a 
versenysorozatban, a Klubcsa-

patok Szuperligájában a magyar 
játékosok kapnak szerepet, a két 
kínaira a hazai Extraligában és a 
Bajnokok Ligájában számítunk. 
Nie Wei hosszú, fárasztó utazás 
után a meccs előtti napokban 
érkezett hozzánk, kisebb kézsé-
rüléssel bajlódik, ezért sem akar-
tam játszatni ezen a nagyon is 
nyerhetőnek látszó mérkőzésen.

Han Baw Feng edző viszont 
bekapcsolódott a meccsbe, ta-
nácsokat adott új, szekszárdi 
klubja játékosainak. Neki nem 
kell különösebben akklimati-
zálódnia: az 51 éves edző 1991 
és 2000 között már dolgozott 
hazánkban a magyar férfi válo-
gatott mellett.

– Szerettem Magyarországon 
élni, sok ismerősöm, edző- és 
sportvezető barátom lett itt, 
ezért örömmel tértem visz-
sza Vancouverből. Szekszárdon 
szép feladat vár ránk. Szeret-
nék sokáig maradni és persze 

bizonyítani is úgy az utánpót-
lásnál, mint a felnőtt csapatnál 
– mondta a kínai edző. Kérdé-
sünkre, miszerint mit kell más-
ként csinálnunk ahhoz, hogy 
asztalitenisz-teljesítményben 
még közelebb kerüljünk az 
ázsiaiakhoz, Feng azt válaszol-
ta: – A hosszabb, intenzívebb 
edzések, a fokozatosan elsajátí-
tott, folyamatosan számon kért 
helyes technika beidegződése 
és a lábmunka fejlesztése egya-
ránt nagyon fontos. Ha valame-
lyik elmarad, az lemaradáshoz 
vezethet – hallottuk az ázsiai 
szakembertől, aki csak jókat 
mondott a vele együtt érkezett, 
még sikerre éhes Nie Weiről. A 
sportoló szerinte a SZAC csak 
meccsekre járó nagy sztárjá-
nál, az aktuális Európa-bajnok 
svéd-kínai Li Fennél is jobb le-
het – már csak azért is, mert tíz 
évvel fiatalabb… 

 B. Gy.

Egy arany, egy ezüst a terepíjász ob-n
A Tolnai Tájak Íjászegyesület 
(TTÍE) két versenyzője kép-
viselte a hétvégén megren-
dezett alsóörsi WA Terepíjász 
Országos Bajnokságon (világ-
játékok szakága) Szekszárdot: 
a többszörös magyar bajnok, 
idei 3D-ben Európa-bajnok 
Alexandra Manea a felnőtt 
kategóriában ezüstöt, férje, 
Kovács Gábor – aki a közel-
múltban új országos csúcsot 
állított fel – pedig olimpiai 
masters kategóriában orszá-
gos bajnoki címet szerzett.

A vasárnapi versenynapot kö-
vetően kezdődtek a döntők: az 
idei évben már a kiegészítő, nem 
WA-kategóriás versenyzők (tra-
dicionális, longbow, vadászreflex, 
számszer) is szerepelhettek, ami 
jelentősen megnövelte az íjászok 
számára a várakozási időt. 

Alexandra Manea ezzel együtt 
is okkal reménykedett a finálé 
előtt, hiszen a legjobb eredmény-
nyel került be oda – 83 pontot 
ráverve az utána következőre. A 
négyfordulós finálé azonban nem 
úgy sikerült, hogy elhódíthatta 
volna a felnőtt bajnoki címet a höl-
gyek között idehaza valamennyi 
kategóriában az egyik legjobbnak 
számító szekszárdi versenyző. 

– Majd’ kétórás bizonytalan vá-
rakozás után kezdhettem el csak 
a bemelegítést, ami sajnos nem 
sikerült jól. A helyszínen ugyanis  
belövési lehetőség nem volt, így 
egy igen gyenge kezdést követően 
kellett összeszednem magam, ám 
sajnos az addig „csak” 3. legjobb 
eredményt lövő vetélytársnőm, 

a gödöllői Szabóné Ónodi Judit 
került ki győztesen a küzdelem-
ből, mindössze két pont előnnyel. 
Az a kicsi szerencse, amire ezút-
tal szükség lett volna, nem érke-
zett meg, így a 2. lettem beszélt 
a versenyről és a nehézségekről 
Alexandra Manea, aki, mint arról 
beszámoltunk, nyert az idén te-
remben az országos bajnokságon, 
Európa-bajnok 3D-ben, az idei 
pálya ob-n pedig mindössze egy 
ponttal lemaradva lett második.

– Szerettem volna nyerni, már 
csak azért is, mert ebben a nagy 
sportértékkel bíró szakágban az 
utóbbi három évben én voltam 
a magyar bajnok – válaszolta az 
íjász hölgy kérdésünkre, misze-
rint az ezüst is szépen csillog-e. 
– Igen, mert mindössze egy pont 
választott el a magyar felnőtt 
csúcstól. Ezekkel az eredmé-
nyekkel azt hiszem, egy világbaj-
nokságon, ahol még nem sikerült 
elindulnom, megállnám a helye-
met – mondta. 

 B. Gy.

Duatlon megyei diákolimpia és nyílt verseny
A már jól bevált helyszínen, 
a Szekszárdi Sport- és Sza-
badidőközpontnál kerül sor 
duatlon sportágban (futás, 
kerékpár, futás) a megyei di-
ákolimpiára szeptember 13-
án, szombaton. A megméret-
tetés egyúttal nyílt verseny 
is lesz, amelyen mindenki 
elindulhat, ha kedvet és kel-
lő erőnlétet érez magában az 
átlagemberhez igazított táv-
ok teljesítésére. 

A rendező Szekszárdi Dyna-
mic TC az 5-8 éves újoncoktól 

a veteránokig terjedő hat kor-
csoportban igyekszik minden 
sportkedvelő kedvében járni. 

A szervezőbizottság szep-
tember 10-ig (szerda) fogadja 
az előnevezéseket, amelynek a 
díja a nyílt versenyen 700 forint, 
helyszíni nevezés esetén 1000 fo-
rint. Elektronikus úton az alábbi 
email címen lehet jelentkezni: 
szelne.agnes@dynamictc.hu

A szokásos színes kavalkáddal 
járó nagyszabású duatlon ver-
senysorozat első rajtja a Szekszárdi 
Sport- és Szabadidőközpont előtti 
téren várhatóan 9 órakor lesz.

A Linz elleni hazai meccsen balról jobbra: Türei Ferenc 
és Han Baw Feng edzők és mellettük az új játékos, Nie Wei
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A korcsoportok szerinti versenytávok  
az alábbiak szerint alakulnak:

Újonc 1., I. korcsoport 500 m – 2 km – 250 m
Újonc 2., II. korcsoport 1 km – 3 km – 500 m
Gyermek, III. korcsoport 1 km – 3 km – 500 m
Serdülő, IV. korcsoport 2 km – 6 km – 1 km
Ifi, V. korcsoport 3 km – 9 km – 1,5 km
Junior, VI. korcsoport 3 km – 9 km – 1,5 km
Felnőtt I. 3 km – 9 km – 1,5 km
Felnőtt II. 3 km – 9 km – 1,5 km
Szenior 3 km – 9 km – 1,5 km
Veterán 3 km – 9 km – 1,5 km
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Szeptember 1-jei rejtvényünk megfejtése: Mika Waltari, Szinuhe

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTEREK, A JEGYZŐ ÉS 
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA – 2014. szeptember

HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester
Későbbi számban közöljük.

DR. GÖTTLINGER 
ISTVÁN ALJEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 
óráig. Polgármesteri Hi-
vatal, I. em. 40. sz. iroda.

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester
II. sz. választókerület
Szeptember 23. (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
Szeptember 11. (csütör-
tök) 17–18 óráig

I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakkö-
zépiskola. Szekszárd, 
Kadarka u. 25-27.

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. Polgármes-
teri 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. Polgármes-
teri Hivatal, fszt. 4.

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

DR. HADHÁZY ÁKOS 
képviselő
IX. sz. választókerület
Időpont-helyszín egyez-
tetés: 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 harma-
dik csütörtökén 16.30-
18.00 óráig.  
Bejelentkezés: 74/510-
663 telefonon. Szek-
szárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR  
képviselő
A hónap második  
szerdáján 17–18 óráig
Szekszárd, 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. Polgármes-
teri Hivatal fszt. 4.

AGÓRA MOZI

Szeptember 8-10. 17.00 órakor
POSTÁS PAT - A MOZIFILM 
(3D) Színes szinkronizált angol 
amerikai animációs film. Korha-
tár: Nincs korhatár. Hossz: 88 perc.

Szeptember 12-13. 15.00 órakor
BOGYÓ ÉS BABÓCA 3. 
Színes szinkronizált magyar 
animációs családi. Korhatár: 
Nincs korhatár. Hossz: 70 perc.

Szeptember 8-10. 19.00 órakor
22 JUMP STREET - A TÚL-
KOROS OSZTAG Színes szin- 
kronizált amerikai akciófilm. 
Korhatár: 16 éven felülieknek! 
Hossz: 112 perc.

Szeptember 11-13. 19.00 órakor
AZ EMLÉKEK ŐRE Színes 
szinkronizált amerikai sci-fi. 
Korhatár: 12 év alatt szülői kí-
sérettel! 

Szeptember 11-13. 17.00 órakor
TINI NINDZSA TEKNŐCÖK 
Színes szinkronizált amerikai ak-
ció-vígjáték. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz: 102 perc.

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, 
vasárnap szünnap! 
Az előadásokra jegyek már kap-
hatók a Babits Mihály Kulturá-
lis Központ jegypénztárában és 
a www.ticketportal.hu oldalon.

Jegyárak: hétfőnként egysége-
sen 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!

TÁJÉKOZTATÓ AZ
EBTARTÁSSAL KAPCSOLATBAN 
Az utóbbi időszakban megsza-
porodtak Szekszárd város köz-
igazgatási területén azok az ese-
tek, amikor szabadon kószáló, 
kóborló ebek embert, vagy más 
állatot támadtak meg, vagy csak 
jelenlétükkel félelmet keltettek 
a sétáló állampolgárokban. A 
fenti esetek elkerülése érdeké-
ben kérem a T. kutyatartókat, 
hogy az alábbi szabályokat szí-
veskedjenek figyelembe venni 
az ebtartás, sétáltatás során:

A kedvtelésből tartott állatok tartásá-
ról és forgalmazásáról szóló 41/2010. 
(II.26.) Korm. rendelet értelmében 
belterület közterületén – kivéve az 
ebek futtatására kijelölt területet – ebet 
csak pórázon lehet vezetni. Közterüle-
ten ebet csak olyan személy vezethet, 
aki az eb irányítására, kezelésére és 
féken tartására képes. Közterületen 
az eb tulajdonosának biztosítania 
kell, hogy az eb sem más állatot, sem 
embert harapásával ne veszélyeztet-
hessen. Szájkosarat használni – ha 
törvény, kormányrendelet vagy mi-
niszteri rendelet a szájkosár használa-
tát nem írja elő – kizárólag az egyed 
jellemzően agresszív magatartásának 
ismerete esetén kell. Eb okozta sérülés 
esetén a járási állat-egészségügyi hiva-
tal a következő jogkövetkezményeket 
alkalmazhatja a Korm. rendelet 4. szá-
mú melléklete alapján:
Az ebtartót
a)  írásos figyelmeztetésben része-

sítheti,
b)  az eb közterületen való vezetése-

kor szigorúbb szabályok betartá-
sára kötelezheti,

c)  az eb tartási körülményeinek 
megváltoztatására és szigorúbb 
tartási feltételek kialakítására 
kötelezheti,

d)  az ebek viselkedésének megítélésé-
ben jártas szakértővel egyeztetett 
képzés elvégzésére kötelezheti.

A járási állat-egészségügyi hivatal
a)  elrendelheti az eb ivartalanítását,
b)  az ebet veszélyesnek minősítheti,
c)  elrendelheti az eb életének ki-

oltását, az Ávtv. 24/C. § szerinti 
esetekben.

Fentieken túl a szabálysértésekről, 
a szabálysértési eljárásról és a sza-

bálysértési nyilvántartási rendszer-
ről szóló 2012. évi II. törvény 193. 
§-a szabályozza a veszélyeztetés 
kutyával szabálysértési tényállást:
(1) Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a)  a település belterületén felügye-

let nélkül bocsátja közterületre, 
vagy kóborolni hagyja,

b)  természeti és védett természeti 
területen, vagy vadászterületen 
– a vadászkutya és a triflakereső 
kutya kivételével – póráz nélkül 
elengedi vagy kóborolni hagyja,

c)  szájkosár és póráz nélkül köz-
forgalmú közlekedési eszközön 
– vakvezető, illetve mozgáskor-
látozottakat segítő kutya kivéte-
lével – szállítja,

d)  élelmiszer-elárusító üzletbe, 
közfürdő területére vagy játszó-
térre – vakvezető, illetve moz-
gáskorlátozottakat segítő kutya 
kivételével – beenged, illetőleg 
bevisz, szabálysértést követ el.

(2) Aki veszélyes ebét nem zárt 
helyen tartja, vagy nem helyez el 
a ház (lakás) bejáratán a veszélyes 
ebre utaló megfelelő figyelmeztető 
táblát, szabálysértést követ el.

A szabálysértés miatt a közterü-
let-felügyelő, természeti és védett 
természeti területen a természet-
védelmi őr, helyi jelentőségű vé-
dett természeti területen az ön-
kormányzati természetvédelmi őr, 
továbbá a mezőőr helyszíni bírsá-
got, a szabálysértési hatóság pedig 
pénzbírságot szabhat ki. A helyszíni 
bírság összege ötezer forinttól öt-
venezer forintig, hat hónapon belül 
újabb szabálysértés elkövetése ese-
tén hetvenezer forintig terjedhet. A 
pénzbírság legalacsonyabb összege 
ötezer forint, legmagasabb összege 
százötvenezer forint.

Tájékoztatom továbbá a T. lako-
sokat, hogy amennyiben a város 
közterületein kóbor kutyát látnak, 
akkor értesítsék Sebestyén Zoltán 
gyepmestert a 06 30/956-8209-es 
telefonszámon.

 Szekszárd MJV Polgármesteri
 Hivatal Városüzemeltetési és 
 Városfejlesztési Igazgatóság

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA 

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: Szekszárd Dózsa 

György u.1.
Ideje: szeptember 08. (hétfő) 

8.00-9.00 óráig.
2014. évi tagdíj befizetésére is 

lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat, 

a Szekszárdi Nyugdíjasok  
Területi Érdekszövetsége 

 tagjait, és minden rászorulót.

A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi Nyugdíjas Alapszervezete 
és a Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége által meghirdetett

Vöröshagyma megrendelések szállításának
Ideje: 2014. szeptember 11-én (csütörtök) reggel 7 órától 10 óráig

Helye: Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége, Szekszárd, 
Hunyadi u. 4. (PARKOLÓ)

Burgonya megrendelések szállításának ideje: 2014. szeptember 18-án 
(csütörtök) reggel 7 órától 10 óráig

Helye: Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége, 
Szekszárd, Hunyadi u. 4. (PARKOLÓ) A Mentálhigiénés Műhely 

Önkéntes Központ Nyugdí-
jas tagozatánál a megrendelt

burgonya, hagyma, alma  
átvehető, reggel 7 órától 

11 óráig a Szent István téri 
Gemenc parkolóban.

burgonya: szeptember 13-án,
hagyma: szeptember 27én,
alma: szeptember 28-án.

1-150. sorszámig: 7-9 óráig.
150-350 sorszámig, 9-11 óráig.

A sorszámokat kérjük 
magukkal hozni.

MEGHÍVÓ
Vidékfejlesztési és Mezőgazda-
sági SZAKMAI FÓRUMRA!

A vidék és a mezőgazdaság lehe-
tőségei a következő 7 éves euró-

pai uniós ciklusban címmel.
Időpont: szeptember 8. 18.00

Helyszín: Bátaszéki Műve-
lődési Ház, 7140 Bátaszék, 

Szent István tér 7.
Résztvevő előadók:  

Jakab István Parlament alelnö-
ke MAGOSZ elnöke, Kiss Mik-
lós Zsolt Agrár-vidékfejleszté-
sért felelős államtitkár, Győrffy 
Balázs Nemzeti Agrárgazdasági 

Kamara elnöke, Horváth Ist-
ván Parlament Mezőgazdasági 

Bizottságának alelnöke FM 
miniszteri biztosa.

A fórum házigazdája:  
dr. Puskás Imre helyettes 

államtitkár.
Kérem jöjjön el, beszéljük és 
vitassuk meg együtt a mező-
gazdaságban és a vidékfej-

lesztésben rejlő lehetőségeket. 
Osszák meg velünk vélemé-

nyüket, javaslataikat.
Várjuk Önöket, számítunk 

megjelenésükre!

FELHÍVÁS
A CivilSegéd Közhasznú Ala-
pítvány tisztelettel meghívja 
Önt és családját szeptember 
7-én, 16.00 órára, a felújított 
Remete-csurgó átadására.
Az átadást megelőzően, szep-
tember 6-án, 17 órára a Belvá-
rosi Plébánia és Bacsmai László 
plébános szervezésében a Bel-
városi Templomtól a Remete 
kápolnához induló szokásos 
gyalogmenetre, amely a 18.00 
órai szentmisével zárul. 
Szeptember 7-én, 10.30 órakor 
kezdődik a Remete Kápolna Bú-
csú miséje, ahol köszöntik Biró 
László püspököt 40 éves papi és 
20 éves jubileuma alkalmából.
A csurgó ünnepélyes átadásá-
nak időpontja: szeptember 7-e, 
16.00 óra. Helyszín: Szekszárd, 
Kápolna tér – Remete-csurgó.
A felújított csurgó megáldása, 
megszentelése: Bíró László ka-
tolikus püspök, Dr. Kaszó Gyula 
református tiszteletes, lelkipász-

tor, Sefcsik Zoltán evangélikus 
lelkész. Műsorközlő: Kovács 
Gergő. Közreműködik: Rad-
nai Erzsébet – ének, valamint 
a Bonyhádi Bartók Béla Alap-
fokú Művészetoktatási Intéz-
mény népzene tagozata Siklósi 
Krisztiánnal, a Csurgó zenekar 
vezetőjének irányításával.
A Remete-Csurgó birtokbavétele.
A CivilSegéd Közhasznú Alapít-
vány és a felújítási munkákban 
részt vevők képviselői átadják a 
forrást és környékét. Rábízzák 
a Városra és a város polgáraira, 
őrizzék meg, szépítsék.
Átadás - átvétel - zene
Koccintás a Frankos borház 
boraival a felújításra - felújí-
tókra - birtokba vevőkre.
A Forrás körbejárása, a tér és a 
kiállított anyagok megtekintése.
Asztaloknál folytatjuk: Borkósto-
ló a szekszárdi borászok boraival, 
büfé, baráti beszélgetések, nóta.
Ékes László tangóharmonika.
Kb. 17.40-18.20 Tombolasorsolás
 Kovács Józsefné elnök
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Évtizedek óta a térség szolgálatában
A Paksi Atomerőmű együttműködő partnere a térség településeinek

Alapítása óta tízmilliárd forintot 
meghaladó értékű fejlesztést ge-
nerált az atomerőmű környeze-
tében az MVM Paksi Atomerőmű 
Zrt. által 2011-ben létrehozott 
Jövőnk Energiája Térségfejlesz-
tési Alapítvány. Az erőművet 
befogadó térségben életminő-
séget, a lakosság komfortérzetét 
javító beruházások zajlottak.

A Paksi Atomerőmű több mint 30 
éve van jelen működő létesítmény-
ként a Paks-Kalocsa-Szekszárd 
centrumok által meghatározott te-
rületen, mint a térség legnagyobb 
beruházója, gazdasági vállalkozása 
és munkáltatója. Az MVM  Paksi 
Atomerőmű Zrt. felelősséget érez 
környezetéért, annak állapotáért, 
az ott élők életminőségéért, a térség 
fejlődéséért, jövőjéért. Az atom-
erőmű több évtizede folytat egyre 
szélesebb körű környezeti támoga-
tó tevékenységet. A korábbi évek 
eredményes megoldásait megtartva 
és továbbfejlesztve az erőmű egy új 
közhasznú alapítványt hozott lét-
re, amellyel egy koncentráltabb, 
átláthatóbb támogatási rendszert 
alkotott.

Az így létrejött Jövőnk Energiája 
Térségfejlesztési Alapítvány célja 
a kedvezményezett területeken 
megvalósuló térségfejlesztés, az 
életminőség emelése, továbbá a 

munkahelyteremtés. Az érintett-
ségi körbe negyvenegy a paksi, a 
kalocsai és a szekszárdi térségben 
fekvő település tartozik. Az MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt. évente 500 
millió forintot bocsát az alapítvány 
rendelkezésére, amelynek kura-
tóriuma két alkalommal hirdet 
pályázatot. Ennek feltételeit úgy 
alakították ki, hogy azok leghatéko-
nyabban segítsék az alapító okirat-
ban meghatározott célok elérését. 
Az önkormányzatok, azok társu-
lásai, a közigazgatási területükön 
működő intézmények, illetve kép-
viseletükben azok fenntartói vissza 
nem térítendő támogatást nyerhet-
nek el uniós pályázatok önerejéhez, 
az életminőség javítását, a telepü-
lésközösség működési feltételeinek 
fejlesztését szolgáló beruházások-
hoz, energetika racionalizálási 
projektek megvalósításához. 

2013-ban 62 igény érkezett a 
kuratóriumhoz, ebből 56 nyert el 
támogatást. Ebben az évben az ala-
pítvány összességében1,2 milliárd 
forint értékű fejlesztést megvaló-
sulását segítette elő. 

A 2014-es első pályázati fordu-
lóban igen nagy volt az érdeklődés, 
44 projekthez kértek a pályázók 
alapítványi segítséget.  Az igény 
meghaladta az 500 millió forintot, a 
rendelkezésre álló keret 250 millió 
forint volt, ami huszonegy igény tá-

mogatását tette lehetővé. Fácánker-
ten az önkormányzat egy szabadtéri 
színpadot létesíthet a vissza nem té-
rítendő támogatás felhasználásával. 

Kajdacs Község Önkormányzata 
a község római katolikus templo-
mának felújítását végezheti el. Boda 
János polgármester szavai szerint 
ez nagyon fontos, mert a templom 
műemlék épület. Azt is elmondta, 
hogy a kistelepülések többségének 
vajmi kevés esélye van az európai 
uniós pályázatokon való részvétel-
re, ezért jelent számukra kivételes 
lehetőséget az a pályázati rendszer, 
amit a Paksi Atomerőmű évek óta 
sikerrel működtet. Egyrészt pá-
lyázati önerőt nyújt, aminek álta-

lában híján vannak a települések, 
másrészt kivételesen kevés, csupán 
5 százalék önerőre van szükség, a 
pályázati rendszer pedig átlátható, 
kiszámítható. 

Szabó Zsolt, a Bács-Kiskun me-
gyei Ordas polgármestere büszke 
a takaros kisközség óvodájára, ami 
ennek a pályázati rendszernek kö-
szönhetően kapott új köntöst. 
Több szintén Bács-Kiskun megyei 
település közös elhatározásból, 
összehangoltan pályázott a közös-
ségi rendezvények szervezéséhez 
használatos infrastruktúra be-
szerzésére. 

A kalocsai Szent Kereszt Kórház-
ban a betegétkeztetés körülményeit 
kívánják javítani. Ez – mint Kalo-
csa polgármestere, Török Ferenc 
hangsúlyozta – túlmutat a város 
határain és az egész járást érintően 
javítja a betegellátás színvonalát.

A Jövőnk Energiája Térségfej-
lesztési Alapítvány fennállása óta 
1,7 milliárd forintot ítélt oda a pá-
lyázóknak. A megítélt támogatás 
közvetetten közel 11 milliárd fo-
rint fejlesztést generál az érintett 
térségekben.

Az alapítvány kuratóriuma idén 
még egy alkalommal – 2014. ok-
tóber 30-ig – hoz döntést a hozzá 
beérkezett pályázatokról. Továb-
bi információk megtalálhatók a 
www.jovonkenergiaja.hu oldalon.

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

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap szeptember 8-tól szeptember 13-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

szeptember 8. szeptember 9. szeptember 10. szeptember 11. szeptember 12.

„A”
Frankfurti leves Csontleves Őszibarack-

krémleves Gombaleves Daragaluska 
leves

Gőzgombóc, 
vanilia sodó, 

gyümölcs
Vadas m. ragu, 

tészta
Pulykabrassói 

pirított burgonya
Hentestokány,

tészta
Lecsós p

ulykaragu,
tészta

„B”

Frankfurti leves Csontleves Őszibarack-
krémleves Gombaleves Daragaluska leves

Tonhalsaláta 
fűszeres

ropogóssal

Csabai
sertéskaraj,

franciasaláta

Rántott 
csirkecomb,

magvas 
zöldséges rizs

Bulguros töltött 
csirke, 

szerenád 
saláta

Metélőhagymás 
túróval töltött 

karaj, 
sárgarépás 

burgonyapüré

„C”

Lebbencsleves Csontleves Hamis halászlé Gombaleves Daragaluska leves

Pulykarizottó,
gyümölcs

Sólet füstölt
főtt tarjával

Túrós csusza, 
tepertő, 

gyümölcs

Parajfőzelék 
sült virsli, 
főtt tojás,
gyümölcs

Marhapörkölt,
tarhonya,

savanyúság

Autókozmetika
KÁDZI Autómosó Tolna, Fácánkerti elágazó • Telefon: 06-30/23-72-120

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

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

 nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Jelentkezési feltételek letölthetők:
www.szpluszcstudio.hu

internetes oldalról

Az Sz+C Stúdió Kft.
építőanyag kereskedői

sikercsapatába

ÉRTÉKESÍTŐ
kollégát keres.

Sárszeg Áfész és Pannon Market ZRT Igazgatósága és 
Felügyelőbizottsága értesíti Tisztelt részvényeseit, hogy 
2014.09.01. és 2014.11.30. között osztalékot fi zet. Szek-
szárdon az Arany János utca 23-25. épületben a 202-es 

teremben hétfőn, szerdán 8 órától 12 óráig. 
Vidéken a következő településeken történik a 

kifi zetés a jelzett időpontokban 9 órától 15 óráig.

09.02. Decs, Fő út 2.

09.04. Őcsény, Fő út 34.

09.09. Zomba, Fő tér 3.

09.11. Harc, Vörösmarty tér 5.

09.16. Sióagárd, Rákóczi u. 3.

09.19. Medina, Kossuth L. u. 53.

09.23. Tengelic, Kossuth L. u 2.

09.26. Szedres, Széchenyi u. 46.

09.30. Tolna, Alkotmány u. 70/b, 

Harmónia Üzletház.

Kérjük a részvényeket mindenki hozza magával.

Szekszárd – Szőlőhegy, Óvoda u. 5.
Nyitva tartás: 7.00-17.00-ig

www.mustarmagnapkozi.5mp.eu  
evimustarmag@citromail.hu

MUSTÁRMAG Családi napközi már egy éve sikeresen
működik az új helyén, Szekszárd - Szőlőhegy, Óvoda u. 5-ben. 

Továbbra is szeretettel várjuk az 1-3 éves gyerekeket!
Folytatódnak szeptemberben és októberben az

INGYENES FOGLALKOZÁSOK, így: 
Kutyás terápia, szeptember 8-án, 10-11óráig

BÓBITA korai mozgás és képességfejlesztő zenés foglalkozás 
szeptember 10-én, 10-11 óráig

Októberben: Kutyás terápia: október 6-án, 10-11-óráig
BÓBITA korai mozgás és képességfejlesztő zenés foglalkozás 

október 15-én, 10-11 óráig
A gyógytorna szeptember 25-én, és október 22-én, 10-11óráig lesz.

A foglalkozásokra szeretettel várjuk a kisgyermekes szülőket! 
A foglalkozásokra előzetes bejelentkezés nem szükséges!

Érdeklődni lehet: 30/368-0510 Csausity Éva napközi vezetőnél.

iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

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:

•  Mallorca 2* hotel, repülővel, félpanzióval 
1 hétre most csak 79.900,- Ft/főtől + ill.

•  Rodosz 2* hotel,reggelis ellátással, 
repülővel, 1 hét most csak  74.900,-Ft/fő-től + ill.

•  Tunézia 4* szálloda, All Inc. ellátással, 
repülővel most csak 79.900,-Ft/fő-től + ill.

•  Hurghada 4* hotel, all inclusive ellátással,
repülővel 1 hét most 89.900,-Ft/fő-től + ill.

•  Kréta 2* hotel, reggelis ellátással, repülővel 
1 hét már 100.800,-Ft/fő-től + ill.

• Párizs 5 nap repülővel 4 nap áráért most 139.900,- Ft /fő + ill. helyett
124.900,-Ft/ fő + ill.

Akciós TUI és GULET ajánlataink bécsi indulással! 
További ajánlatokért érdeklődjön irodánkban, vagy keresse  oldalunkon!

KIADÓ ÜZLETHELYISÉGEK

Szekszárd belvárosában épülő új, többfunkciós
Piactéren üzlethelyiségek 2014 őszétől hosszútávra kiadók!

Megújuló környezet, kiváló parkolási lehetőség!
Egyedi igényfelmérés alapján kínált ingatlanok.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • 7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2.

Tel./Fax: 74/510-422 • www.vagyonkezelokft.hu

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

Pályázható lakások:

Szekszárd, Mikes u. 3.
1 db 23 m2 alapterületű összkomfortos 

költségalapú bérlakás
Szekszárd, Szent-Györgyi Albert u. 

6/a/1.
1 db 28 m2 alapterületű összkomfortos 

költségalapú bérlakás
Szekszárd, Árpád u. 26.

1 db 34 m2 alapterületű komfortnélküli 
szociálisalapú lakás

Kizárólag Nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában

(Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
2 db 23 m2 szociális garzonlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
Szekszárd, Szentmiklósi u. 3. I� úsági Ház

1 db 15 m2 alapterületű komfortos 
szociális bérlakás

Előtakarékosságot vállaló 
� atal párok számára

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

bérlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2014. szeptember 26. 1200 óra

Részletes felvilágosítás: Szekszárd, Bezerédj u. 2.,
Tel.: 74/ 319-468, 510-422

Zárva a parkoló
A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata megbízásából 

2014. szeptember 18-21. között 
Szüreti Napokat rendez. Felhív-
juk azon üzletek tulajdonosainak 
figyelmét, amelyek a Korzó Áru-
ház környékén találhatók, hogy 
az áruház mögötti parkoló 2014. 

szeptember 17-től /szerda/ várha-
tóan 12 órától 2014. szeptember 
22-ig /hétfő/ 16 óráig lezárásra ke-
rül. Tisztelettel kérjük az áruszál-
lítást ezen információ tudatában 
szíveskedjenek koordinálni. 

Információ kérhető a (74) 529-
610-es telefonszámon Csabai 
Zsuzsannától.
Megértésüket köszönjük!

Halmai – Nagy Róbert
igazgató
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FEHÉRNEMŰ BOLT 7100 Szekszárd, Arany J. u. 6. 
Nyitva: H-P: 9.00–17.30, Szo.: 9.00–12.00

Pedagógusoknak 10% kedvezményt biztosítunk
augusztus 25-től szeptember 30-ig.*

* pedagógus igazolvánnyal
vehető igénybe

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó és szállítógép kezelő
és munkavédelmi technikus tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

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

Borászatok figyelem! Itt a lehetőség!
Hideg és

melegvizes
magasnyomású mosók,

hordó és tartálymosó 40%
állami támogatással!

Díjmentes gépbemutató,
vásárlás esetén

díjmentes beüzemelés!

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:
szeptember 8-tól
szeptember 13-ig

• vöröshagyma 99 Ft/kg
• gála alma 139 Ft/kg

• kigyóuborka 89 Ft/db

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!

RÉPA


