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Idő előtt adták át
a forgalomnak

Tükörsima úttest várja a bel-
városban autóval közlekedő-
ket augusztus eleje óta a Szé-
chenyi utca és a Hunyadi utca 
közötti négysávos szakaszon. 

A helyszínen tartott sajtótájé-
koztatón Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere elmondta, a kö-
zel fél kilométeres szakaszon 
nemcsak az aszfalt kopórétegét 
cseréltette le a város, de három 
buszöblöt és gyalogátkelőhelye-
ket is felújítottak. A beruházás 
során a Hunyadi utca északi ol-
dalán mintegy 170 méter hosz-
szúságban a járda is megújult.

– A 44 millió forintos beru-
házást a város saját forrásból 
finanszírozta, és a tervezettnél 
két héttel előbb készült el – 
nyugtázta örömmel a város első 
embere.

Kőműves Krisztiántól, a kivi-
telező KÉSZ Kft. műszaki veze-
tőjétől megtudhattuk, hogy kö-
zel 6 ezer négyzetméternyi út-, 
illetve járdafelület újult meg, 
összesen mintegy 500 tonna 
gépi aszfaltot használtak fel. A 
forgalmas belvárosi útszaka-
szon egy tartós, magas szilár-
dságú bitument alkalmaztak. 
A legalább négy centiméteres 
vastagságban leterített felület 
élettartama várhatóan 10-15 év. 

Az érintett szakaszon található 
három buszöblöt a hagyomá-
nyos aszfaltréteg helyett dísz-
burkolattal látták el, melynek 
előnye, hogy nem gyűrődik 
meg a fékező-induló jármű-
vek súlya alatt és a javítása is 
egyszerűbb. A műszaki vezető 
elmondta: annak ellenére sike-
rült a határidőn belül végezni a 
felújítással, hogy egy több mint 
150 négyzetméteres szakaszon 
pluszmunkával járó, nem várt 
problémába ütköztek.

A sajtóeseményen Ács Rezső 
polgármester hangsúlyozta: az 
életminőség-javító beruházá-
sok tovább folytatódnak. Mi-
közben zajlik a Szőlőhegyről 
Csatárig húzódó kerékpárút 
felújítása, útjavítást legközelebb 
a város északi részén terveznek, 
és anyagi lehetőségeik szerint a 
buszöblök burkolatát máshol is 
kicserélik nagyobb teherbírású 
térkőre. 

Időközben a Szent István té-
ren található gyalogátkelőhely 
melletti útszakasz újra meg-
kapta különleges bevonatot, 
amely jól látható, piros színével 
messziről felhívja a gépjármű-
vezetők figyelmét a „zebrára”, 
miközben érdes felületével na-
gyobb biztonságot nyújt a meg-
álláshoz.   - fl -

Diákmunkások irányítják a közlekedést a hővezeték-cserénél
A Szekszárdon évente esedé-
kes, a város fűtésrendszerét 
és meleg vizes ellátását érin-
tő karbantartásokat idén a 
Kölcsey lakótelepen, illetve a 
Bezerédj utca alatt található 
Kisiparos Udvarban kezdte 
meg az Alfa Nova Kft. 

Ahogy azt Csukle Tibortól, a 
cég területi igazgatójától meg-
tudhattuk, mindkét helyszínen 
primer távvezetéket cseréltek, 
amelyek több, mint negyven éve 
szolgálják a lakosságot. A reno-
válás során korszerű, előszige-

telt vezetékek kerültek a régiek 
helyére. Az érintett szakaszok 
gerincvezetékek, ennél fogva a 
fogyasztók üzembiztos hőellá-
tását szolgálják, cseréjükre pe-
dig szükség volt – értesültünk.

A beruházások összértéke 
nagyjából 20 millió forintot tesz 
ki, amelyet a Szekszárdon majd’ 
hatezer lakás fűtését biztosító 
Alfa Nova Kft. saját kivitelezés-
ben végez, helybéli alvállalkozók 
segítségével. Év végéig mintegy 
százmillió forintra rúg az elvég-
zett munkálatok költsége, ha az 
idén megvalósított beruházások 

értékét nézzük. A felújítások 
finanszírozása a Szekszárdi Va-
gyonkezelő Kft.-vel kötött szer-
ződés alapján éves bérleti díjba 
történő beszámítással zajlik. 

Érdekesség, hogy a vezeték-
cserénél a cég négy fő diákmun-
kást alkalmaz, akik a forgalom 
irányításában segédkeznek, hi-
szen a szűkös terület miatt erre 
is szükség van.  Jó hír ugyan-
akkor, a Kölcsey lakótelepen a 
csőfektetés gyakorlatilag befe-
jeződött, így a lakók fellélegez-
hetnek, hiszen az aszfaltfelület 
helyreállítása is megtörtént.

A Kisiparos udvart tekintve 
augusztus közepéig zajlik, te-
hát hamarosan befejeződik a 
helyreállítás, ahol az úttestet és 
a zöldfelületet is rendbe rakják 
– itt hőközpont felújítást végez-
nek. A szóban forgó területen 
sajnálatos módon, helyszűke 
következtében több szakaszra 
bontva tudja végezni az Alfa 
Nova a cserét – árulta el lapunk-
nak Csukle Tibor. Itt egyébként 
összesen 80 méter hosszan tör-
ték fel az aszfaltot. 

 – gyimóthy –

Eddig minden úgy alakult a 
szőlő legfőbb gombabeteg-
ségeinek idei támadása elleni 
küzdelemben, amit rutinból 
meg kellett tudniuk oldani a 
termelőknek. A peronoszpó-
ra járványszerű elterjedésé-
nek kedvező feltételek egy-
általán nem alakultak ki, a 
lisztharmat enyhe fertőzési 
tüneteit pedig kellő időben 
ki lehetett védeni – írja leg-
utóbbi növényvédelmi be-
számolójában dr. Füzi István 
fejlesztőmérnök. 

A lisztharmatfertőzés a bogyó-
kon július 10-e táján megállt, 
„a továbbiakban bogyófertőzé-

sektől csak az oldalhajtásokon 
képződött másodfürtükön kell 
tartani, az elsődleges fürtöknek 
már csak a kocsányzata bete-
gedett meg” – állapítja meg a 
mindkét tolnai borvidékre rá-
látással bíró, kísérleti célzattal 
létrehozott területeket is szem-
mel tartó szakember.

Eddig az elmúlt másfél év-
tized kiemelkedő évjárataira 
emlékeztető, még  a kelleténél 
is több hőségnapot produkáló 
időjárás azért okozhat és oko-
zott is már gondokat az ültet-
vényekben. Elég sok helyen 

tapasztalhatóak a szépen fejlett 
bogyókon a napégés, a levele-
ken a perzselés jelei. „A napé-
gés azokban az ültetvényekben 
fordul elő, ahol a zöldmunkák 
során túlzottan kitakarták a 
fürtöket” – így Füzi István. A 
szakember arra is felhívja a fi-
gyelmet, hogy a levélperzselés 
nem feltétlenül a trópusi hőség 
levonata, maguk a termelők 
is előidézhették a problémát.  
„Előfordul, hogy nedvesítő-sze-
reket, tapadásfokozó adalékokat 
kevernek a gazdák a növényvé-
dőszerek és a levéltrágyák mel-

lé. Kérem, ne tegyék, ez hibás 
gyakorlat! A legtöbb gomba-, 
illetve rovarölőszernek ugyan-
is van saját nedvesítő tartaléka 
– ami pont annyira fejti ki ha-
tását, amennyire kell. Amely 
készítményeknek nincs, azok 
a csomagolásán ezt feltüntetik. 
A túlzott nedvesítéssel megnő a 
perzselés veszélye. A túlnedve-
sített permetlé könnyen össze-
folyik a növényfelületen, megnő 
a ható- és vivőanyagok kicsapó-
dásának veszélye” –írja.

 B. Gy.

Civilek támogatásáról, óvodai álláshelyekről is döntöttek
Július 2-án ülésezett a szek-
szárdi közgyűlés, ahol a vá-
rosatyák egyebek mellett 
elfogadták Szekszárd önkor-
mányzatának 2015-2020-ig 
terjedő gazdasági program-
ját, de határozat született 
óvodai csoportok indulásá-
ról, illetve a közbiztonság nö-
velését szolgáló fejlesztések 
támogatásáról is.

A döntések értelmében a humán-
bizottság 2015. évi sport, ifjúsági 
és kulturális keretéből  összesen 
több mint egymillió forint tá-
mogatásban részesültek helyi ci-
vil szervezetek. A sportkeretből 
százezer forint jutott a Szakkép-
zéssel az Emberekért és az Álla-
tokért Közhasznú Alapítványnak, 
míg az ifjúsági keretből  810 ezer 
forinttal a Keresztény Nevelésért 
Alapítvány, az Egészségért Ala-
pítvány, a „Belvárosi Ifjúságért”, 
a Nyitott Világ, a „Segíts rajtam” 
Hátrányos Helyzetűekért Alapít-
vány, továbbá a Szakképzéssel 
az Emberekért és az Állatokért 
Közhasznú Alapítvány, valamint 
a Szent Erzsébet Caritas és az 
Ifjúsági Fúvószenekar Alapítvány 
részesült támogatásban.  

A közgyűlés 270 ezer forinttal 
a kulturális keretből a Szekszár-
di Ifjúsági Gitárzenekari és a 
Szekszárdi Kamarazenekar Ala-
pítványát, az Ifjúsági Fúvósze-

nekart, illetve a Szakképzéssel 
az Emberekért és az állatokért 
Közhasznú Alapítványt segíti. 

Másfél millió forintot ítéltek 
meg a Szőlő-Szem Mozgalom 
Civil Bűnmegelőzési Egyesület 
2015. második félévi bűnmeg-
előzési feladatainak ellátására.

A közgyűlés arról is határo-
zatot fogadott el, hogy a táv-
hőszolgáltatást végző Alfa Nova 
Kft. a szolgáltatás biztonságos 
működése érdekében adjon a 
Polgári Törvénykönyv szerinti 
további biztosítékot a működés 
garantálására, egyúttal felha-
talmazta a polgármestert, foly-
tasson tárgyalást a Ptk. szerinti 
szerződést biztosító mellékkö-
telezettség kidolgozásáról és 
szerződésbe foglalásáról. 

A képviselők jóváhagyták a 
2014. évi, kiegészítésekkel, mó-
dosításokkal egybeszerkesztett 
Aranykönyvi bejegyzést, meg-
köszönve az Aranykönyvi Szer-
kesztőbizottság munkáját. 

Döntés született a Panteon 
Kegyeleti Közszolgáltató Kft.-
vel megkötött, 2015. június 30-
án lejáró kegyeleti közszolgálta-
tási szerződés 2016. június 30-ig 
történő meghosszabbításáról is.

Június 2-án határoztak 
óvodaügyben is: ennek értel-
mében a 2015/16-os nevelési 
évtől az 1. számú Óvodában 11 
óvodai csoport – ebből 4 né-

met nemzetiségi – indulhat 24 
óvodapedagógus, 1 óvodatitkár, 
11 dajka és 3 pedagógiai asszisz-
tens álláshellyel (a csoportok 
számának 10-ről 11-re emelése 
miatt 2 óvodapedagógus és 1 
dajka álláshely bővítésével egy-
idejűleg).  Idén ősztől a Gyer-
meklánc Óvodában 11 óvodai 
csoport 24 óvodapedagógus, 1 
óvodatitkár, 15 dajka és 3 pe-
dagógiai asszisztens álláshely 
lehetséges. A 2. számú Óvoda 
szekszárdi feladat-ellátási helye-
in 7 óvodai csoport indulhat 16 
óvodapedagógus, 1 óvodatitkár, 
7 dajka, valamint 2 pedagógiai 
asszisztens álláshellyel. Ugyan-
itt 1 bölcsődei csoport indulhat 
2 kisgyermekgondozó és 1 daj-
ka álláshellyel, illetve 1 családi 
napközis csoport, 1,5 családi 
napközis nevelő álláshellyel. 

Szekszárd Önkormányzata fel-
vételét kérte a veszprémi illető-
ségű Mária Út Közhasznú Egye-
sületbe intézményi tagként, ahol 
az önkormányzat teljes körű kép-
viseletét az egyesület tekintetében 
dr. Máté István képviselő látja el. 

Az ülésen elfogadták a ká-
bítószer-terjesztés és fogyasz-
tás megelőzése, visszaszorítása 
érdekében készült stratégiát, a 
célok megvalósítása érdekében 
pedig a közgyűlés felkérte a Pol-
gármesteri Hivatalt és a Szek-
szárdi Kábítószerügyi Egyeztető 

Fórumot, hogy keressenek pá-
lyázati lehetőségeket és az ehhez 
szükséges költségvetési támoga-
tásokra tegyenek javaslatot. Az 
ezzel kapcsolatos fórumanyagok 
a város honlapjára is felkerülnek.  

A megyeszékhely közgyűlése 
hozzájárulását adta 2015. au-
gusztus 1-től 2016. február 1-ig 
a VII. számú felnőtt háziorvosi 
körzet helyettesítéssel történő el-
látásához is. A helyettesítési fel-
adatokat dr. Baki Magdolna látja 
el, amely rendelési idő saját kör-
zetének (X. számú körzet) ren-
delési idejét nem érinti. Akadá-
lyoztatása esetén a helyettesítést 
dr. Benedek Nikoletta háziorvos 
látja el. A helyettesítő orvosok a 
helyettesítés időtartama alatt a 
felnőtt háziorvosi ügyeletben is 
kötelesek dr. Balogh Adrienne 
helyettesítését ellátni. 

Miután a város júniusban, a 
Szent László Napok kapcsán 
megerősítette a németországi 
Bietigheim-Bissingennel fenn-
álló 25 éves testvérvárosi kap-
csolatát, az őszi időszakban ok-
tóber 9. és 12. között Szekszárd 
a jubileum kapcsán készül a 
németországi küldöttség ismé-
telt fogadására. Ősszel újabb 
vendégek, Dinghai város elöl-
járói érkeznek a testvérvárosi 
együttműködés megerősítésé-
nek érdekében a megyeszék-
helyre.  Gy. L.

Fellélegezhetnek a szekszárdi borászok
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Folyékony tűzijáték a Fürdő Napokon
Ismét nagy sikerrel ren-
dezték meg a Szekszárdi 
Családbarát Strand-, Él-
mény- és Termálfürdőben 
a hagyományos augusztusi 
Fürdő Napokat. Idén a hó-
nap első hétvégéjén várták 
a vendégeket koncertekkel, 
programokkal, éjszakai für-
dőzéssel.

Augusztus elsején, szomba-
ton igazi strandidő fogadta a 
negyedik szezonját „taposó” 
szekszárdi strandfürdő látoga-
tóit. Érkeztek is szép számmal 
a vendégek – sokan akár nyolc-
van-száz kilométert is autóz-
tak-buszoztak az élményért. 
Napközben – a medencék és 
óriáscsúszdák nyújtotta fel-
frissülés mellett – a gyerekeket 
meglepetések, az idősebb kor-
osztályt pedig éjszakai fürdő-
zés várta. 

Ezen a napon 22 óráig tar-
tott nyitva a fürdő, és sötétedés 
után látványos folyékony tűzi-
játék és lángshow szórakoztatta 
a vendégeket. 

Vasárnap ugyan ráijesztett 
az idő a fürdőzőkre, de dél-
utánra újra kisütött a nap, 
így nem volt akadálya, hogy a 
vendégek a vízből vagy a me-
dencepartról hallgassák a ko-
raesti fellépőket, és énekeljék 
együtt Aradszky László és a 
Dolly Roll slágereit.

A szekszárdi fürdőben – 
ahol július 11-én nagyszabású 
strandröplabda és -kézilabda 
tornát rendeztek, július 18-án 
pedig családi napra, valamint 
filmvetítéssel egybekötött éj-
szakai fürdőzésre várták a ven-
dégeket – állandó programként 
jelenik meg a csütörtöki „nagyi 
nap”, ahol nem csak a nagy-
mamák (és nagypapák), de az 
unokák is találnak kedvükre 
való programot. 

A Családbarát Strand-, Él-
mény- és Termálfürdő a tervek 
szerint – az időjárás függvényé-
ben – szeptemberben is várja a 
kikapcsolódni vágyókat. 

 
 - fl -

Városi Szent István Nap
2015. augusztus 20.

08:45 Ünnepi Szentmise a Bel-
városi Római Katolikus Temp-
lomban
09:45 Ökumenikus kenyér-
szentelés, áldás a templomban
10:45 Levonulás a megszentelt 
kenyérrel a Babits M. Kulturális 
Központ rendezvénytermébe.
11:00 Ünnepi Közgyűlés
11:05 Ács Rezső Szekszárd 
Megyei Jogú Város polgármes-
terének ünnepi beszéde
11:15 Kitüntető díjak átadása
12:45 A Szent István szobor 
megkoszorúzása
16:00 – 19:00 Hagyományőrző 
népi kézműves foglakozások
Deichsler Margit és Gulyás 
Éva kézművesek vezetésével
17:00 Prométheusz park 1848-
as Hagyományőrző egyenruha 
és fegyverbemutató a Jászkun 
Magyar Királyi Honvéd Hadi-
kultúra Alapítvány közremű-
ködésével. Egyenruhák, felsze-
relések, harci tevékenységek és 
fegyverzetek bemutatása és a 
harci eszközök kipróbálása.
20:30 Prométheusz park 
– Klapka musical
23:00 Tűzijáték 
– Prométheusz park
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Túl az 55 ezren – látogatócsúcshoz közelít az élményfürdő
Minden eddiginél élénkebb 
érdeklődés mellett üzemel 
a Szekszárdi Családbarát 
Strand- és Élményfürdő az 
idei nyári szezonban. Mi sem 
bizonyítja ezt jobban, mint 
hogy augusztus 6-án a déle-
lőtti órákban már az 55 ezre-
dik látogatót köszönthette 
Szekszárd polgármestere, 
Ács Rezső az ilyenkor szoká-
sos ajándékcsomaggal. 

Strandtáska, strandpléd, napo-
zófelszerelés, vízijátékok és tíz 
belépőjegy – egyebek mellett 
ezeket tartalmazza a csomag, 
amelyet a szerencsés fürdőven-
dég átvehetett – értesültünk 
Kővári Ildikótól, a Szekszárdi 
Vízmű Kft. kommunikációs 
munkatársától. 

Jól látszik, hogy az idei idő-
járás kedvez a strandolóknak és 
a fürdőszolgáltatásokat igénybe 
vevőknek – szólt a megyeszék-
hely polgármestere, Ács Rezső 
az 55 ezredik látogató köszönté-
sekor a strand bejáratánál, em-

lékeztetve arra: 2014. augusztus 
elején még a 48 ezres látogató-
számnál tartott az élményfürdő. 
A polgármester reményét fejez-
te ki, hogy hamarosan elérik a 
80-85 ezres létszámot, amely 

a két évvel ezelőtti adatokkal 
egyezik meg.

A „nagyi nap” programnak 
köszönhetően sok nagyszülő vi-
szi el unokáját a létesítménybe, 
tekintve, hogy ilyenkor a szol-

gáltatások kedvezményesen, il-
letve ingyenesen látogathatók. 
A kezdeményezés ugyanakkor 
a nagyszülő-unoka kapcsolat 
erősítését is szolgálja – hívta fel 
a figyelmet a városvezető.

További érdekesség, hogy az 
említett napokon állatsimoga-
tó, kézművesfoglalkozások is 
várják a kisebbeket, ami szintén 
nagy vonzerőt jelent a sokféle 
medence és csúszda által nyúj-
tott élmények mellé.

„Nagyon gyakran jövünk: 
van úgy, hogy egy héten három-
szor-négyszer is!” – újságolta a 
szerencsés családból az egyik 
nagyszülő, Fehérné Verseghy 
Zsuzsanna, akit férjével, Fehér 
Jánossal és három unokájával, 
Kittivel, Zsolttal és Péterrel ért a 
nem mindennapi meglepetés a 
jegyváltáskor. A strandra egyéb-
ként 40%-ban városi, 60%-ban 
környékbeli vendégek érkeznek, 
hasonlóan a tavalyi tendenciához 
– értesültünk. 

 – gyimóthy –
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Négyszer körberepülték a Földet 
Július 25-én „zárta kapuit” 
a július 12-én kezdődött 18. 
Vitorlázó Európa-bajnokság a 
Szekszárd szomszédságában 
található Őcsényben. Amint 
az várható volt, eredmények 
terén a lengyelek taroltak, ám 
a magyaroknak sincs okuk a 
szégyenkezésre.

Az időjárás nagyban segítet-
te a résztvevőket: tizenhárom 
versenynapból kilencet sikerült 
megtartani. A rendezvényre 
csaknem háromezren látogat-
tak ki, amelynek színvonalát 
még Bessenyei Péter műrepülő 
is emelte légi show-jával.

A műrepülők által megtett 
leghosszabb táv 550 kilométer 
volt, míg a legrövidebb 300. Elő-
fordult, hogy a legjobb verseny-
zők közül egyesek 150 km/órás 
átlagsebességgel „száguldoztak” 
– tudhattuk meg a szervezőktől. 

A 18 méteres szárnyfesztávol-
ságú vitorlázórepülők harcában 
a lengyel tízszeres világbajnok, 
Sebastian Kawa vitte el a pál-
mát, 7885 ponttal. A versenyző 
egyébként a nyolcadik napon 
került első helyre. Ebben a ka-
tegóriában Roman Mracek cseh 
versenyző lett a második 7642 
ponttal, míg Andrew Davis brit 
pilóta számára a 7606 pont a 
harmadik helyre volt elég. 

A magyar versenyzők közül 
Szabó Péter remekelt: ő nyolca-
dik lett, s 7241 pontot szerzett 
– nem mellesleg csupán kilenc 
pont választotta el a bajnoksá-
got nyerő lengyel „kollégájától”. 

7889 ponttal az „open” kate-
góriában, amely a legnagyobb 
gépek versenyét jelenti, szintén 
lengyel, a számos ezüstéremmel 
rendelkező Lukasz Wojcik nyert: 
ő maga mindvégig egyenletesen 
teljesített az elmondások alapján, 

folyamatosan első volt kategóriá-
jában. Az említett versenyszám-
ban 7767 pontjával az ugyancsak 
e nemzetből származó Adam 
Czeladzki lett a második, a har-
madik hely viszont már Jeroen 
Verkuijl holland pilótának jutott, 
aki 7619 pontot szerzett. Magyar 
versenyző itt is indult: Laurinyecz 
Sándor a 17. helyen zárt, a maga 
6307 pontjával, ami szép ered-
ménynek számít. 

Az osztrák Wolfgang Ja-
nowitsch – Andreas Lutz ver-
senypáros már a húszméteres 
szárny-feszttávolsággal bíró, ké-
tüléses repülőgépek számában 
jutott 7671 pontjával a dobogó 
legtetejére, akik szoros versen-
gésben előzték meg a mind-
végig vezető, a Makoto, illetve 
Akemi Ichikawa által fémjelzett 
japán duót. Utóbbi pilóták csu-
pán egyetlen pont hátránnyal 
végeztek az eredmények össze-

sítésében, akik versenyen kívül 
voltak jelen a bajnokságon – 
értesülhettünk Kovács Mihály 
szervezőtől. Mint mondta: eb-
ben a kategóriában 7644 pont-
jával hivatalosan az ugyancsak 
lengyel páros, Jakub Barszcz – 
Christoph Matkowski végzett, 
míg a dobogó harmadik helyére 
Marco Hanses, valamint Sebas-
tian Beule-ből álló német duó 
léphetett, 7570 pontot szerezve. 
A versenyszámban Szabó Anna 
és Kiss Dániel remekelt magyar-
ként – ők a tizenharmadik he-
lyen, 6926 ponttal távozhattak.

A vitorlázók mindösszesen 
nagyjából 160 ezer kilométert 
repültek – ez annyit jelent, hogy 
képzeletben csaknem négy-
szer körberepülték bolygónkat. 
Ahogy minden vitorlázórepü-
lő-bajnokságon, úgy itt is akad-
tak azért problémák: két gép 
sérült meg. Az egyik egy zuhanó 
sárkányrepülő által, míg a másik 
még a földi mozgatásakor – tud-
hattuk meg.  Lévai Márton
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Pártfogókat kapnak a rabok az álláskereséshez

Együttműködési megállapo-
dást írt alá a Tolna Megyei 
Kormányhivatal és a Tolna 
Megyei Büntetés-végrehaj-
tási Intézet annak kapcsán, 
hogy a fogvatartottak számá-
ra szabadulásukat követően 
gördülékenyebbé váljon a 
társadalmi életbe történő be-
illeszkedésük, illetve majdani 
munkavállalásuk. 

Az okiratokat dr. Horváth Kál-
mán megyei kormánymegbízott 
és Soczó László bv. ezredes, a 
Megyei Büntetés-végrehajtási 
Intézet parancsnoka látta el kéz-
jegyével augusztus 6-án, a Tolna 
Megyei Kormányhivatal épüle-
tében, sajtóesemény keretében.

Az egyezmény egy korábbi 
megállapodás megerősítése, 
amellyel a rabok a társadalomba 
történő könnyebb beilleszkedé-
sén túl a két állami intézmény 
pártfogó-felügyeleti szolgálattal, 
valamint a közfoglalkoztatás 
terén is támogatja reintegráló-
dásukat – ismertette az együtt-
működés lényegét dr. Horváth 
Kálmán. A kormánymegbízott 
kiemelte: a felügyeleti szolgálat 
részben a büntetés-végrehajtás 
alatt, részben az elítéltek szaba-

don bocsájtását követően segíti e 
személyek visszatérését a munka 
világába. Ennek lényeges eleme 
a közfoglalkoztatás, hiszen elen-
gedhetetlen, amennyiben a bör-
tönviselt személy nem rendelke-
zik megfelelő szakképzettséggel, 
s a börtönben sem sikerült ezt 
megszereznie, ugyanakkor már 
folyamatban van valamiféle ké-
pesítés elvégzése, a kormány-
hivatal segítő kezet nyújtson. 
További támogatásként jelenik 
meg, hogy a szabadulók ma-
gasabb szintű szakképzettségre 
is szert tehetnek. ,,Lehetőséget 
kell adni, hogy a fogvatartottak, 
megbánva tetteiket, büntetésük 
letöltését követően visszaillesz-
kedhessenek a társadalomba, 
ezért is fontos ez a megállapo-
dás” – fogalmazott a kormány-
megbízott a sajtóeseményen. 

Soczó László az elhangzottak-
hoz kapcsolódva kifejtette: lénye-
ges szempont a pártfogói feladatok 
koordinálása, összehangolása, hi-
szen a büntetés-végrehajtás egyik 
kiemelt célkitűzése a reintegráció 
elősegítése, azaz, hogy lehetőség 
szerint a fogvatartottak minél na-
gyobb számban válhassanak a tár-
sadalom hasznos tagjává, s illesz-
kedhessenek vissza a jogkövető 

magatartást tanúsító állampolgá-
rok közösségébe. E komplex fel-
adat valamennyi államigazgatási, 
rendvédelmi és igazságszolgáltatá-
si szervet érint, amelyben kiemelt 
partner a kormányhivatal. Egy 
keretmegállapodás már született 
a Büntetés-végrehajtás Országos 
Parancsnoksága részéről, amelyet 
részben az Igazságügyi Hivatal, 
részben pedig az illetékes államtit-
kárság írt alá: ezt erősítették meg a 
most létrejött együttműködéssel. 

Újságírói kérdésre, amely a 
rabok társadalomba történő 
visszatérésének folyamatát fir-
tatta, az ezredes elmondta: a 
fogvatartottakat már szabadu-
lásukat megelőzően pártfogói 
tevékenységben részesítik. 2014 
augusztusától a jogszabály át-
helyezte a börtönpártfogás in-
tézményét a kormányhivataltól 
a büntetés-végrehajtás állomá-
nyába, így már a börtönben 
zajlik ilyen irányú segítés az ál-
lam részéről. Ezzel készítik fel a 
rabokat a szabadulásra, erősítik 
családi kapcsolataikat, továbbá, 
amennyiben lakhatása, munka-
helye nem megoldott, a pártfogó 
ezen a téren is lépni tud. Egyes 
esetekben a bíróság rendelhet el 
feltételes szabadságra bocsátás 

mellett pártfogói felügyeletet, 
de úgynevezett „utógondozás” is 
létezik: például a szociális ügyek 
intézése tekintetében. Mindezen 
túl, természetesen a fogvatartott 
személynek a kormányhivatal 
segítségével szabadulása előtt is 
végigveheti, milyen lehetőségek 
adódnak számár a jövőben. 

Soczó László a sajtóesemé-
nyen megjegyezte: akik életvi-
telszerűen folytatnak bűnöző 
életmódot, azok számára is meg 
kell tenni mindent, hogy szaba-
dulásuk után „jó útra térjenek”.

Az elhangzotta kapcsán dr. 
Horváth Kálmán kiemelte: a kor-
mányhivatal feladatkörébe – a rab 
akár feltételesen, akár véglegesen 
szabadul – hozzátartozik a segít-
ségnyújtás. Ez azt jelenti, hogy a 
fogvatartottat mindenképpen rá 
kívánják venni a munkavállalásra. 
A hivatal munkatársai fogadják, 
tájékoztatják őket, s elmondják a 
lehetőségeiket. Lényeges azonban 
az is: ha nem sikerül a börtönben 
tanulmányaikat, képzésüket be-
fejezni, például asztalosnak tanul 
egy rab, de szabadulásával meg-
szakítja e tevékenységet, a kor-
mányhivatal elősegíti számára, 
hogy megszerezhesse végzettségét 
a szabad életben.  – gyimóthy –

Százhúsz család vesz részt a szociális étkeztetésben
Összesen 257 fő részesül-
het idén a szekszárdi önkor-
mányzat szociális étkeztetési 
programjából. Erre a célra az 
idei költségvetésben orszá-
gosan hárommilliárd forint 
áll rendelkezésre – tájékozta-
tatta a Szekszárdi Vasárnapot 
Tolácziné Varga Zsuzsanna, 
a szekszárdi Gyermekjóléti 
Központ vezetője. 

A térítésmentes nyári gyerme-
kétkeztetés azt a célt szolgálja, 
ahogy a rászoruló gyermekek 
a nyári szünet során is napi 
egyszeri meleg ételhez jussa-
nak. A lehetőséget egy sikeres 
önkormányzati pályázat is se-
gíti, amely a rendszeres gyer-
mekvédelmi kedvezményben 
részesülő, zömmel iskoláskorú 
gyermekek nyári étkeztetésének 
biztosításáról szólt. 

Ennek folyományaként Szek-
szárd közel ötmillió forintot 
nyert, amelyhez 1 millió 700 
ezer forint saját erőt tett hozzá, 
így a 257 rászoruló gyermek 
számára 44 napon keresztül biz-
tosított az ingyen ebéd. Az étel 
elkészítéséről, beszerzéséről és 

kiszállításáról az évek óta ön-
kormányzati tulajdonban lévő 
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft. 
gondoskodik. 

Kérdésünkre, amely az igény-
lők létszámát firtatta a tavalyi 
évhez viszonyítva, Tolácziné 

elmondta: az idei 257 fős lét-
szám 100 fős csökkenést mu-
tat 2014-hez képest. Amint azt 
érdeklődésünkre közölte, az 
igény jellemzően a három, vagy 
többgyermekes családoknál fi-
gyelhető meg, de azért az egy- 
vagy kétgyermekes egyedülálló 
szülők közül is többen élnek a 
lehetőséggel. 

„A lényeg, hogy a kérvénye-
zők rendszeres gyermekvédel-
mi kedvezményre vonatkozó 
jogerős határozattal rendelkez-
zenek” – utalt a központ veze-
tője arra, hogy bizonyos iratok 
megléte elengedhetetlen az in-
gyen étkezéshez. 

A szociális ebédeltetést, 
amely idén június 16-tól au-
gusztus 14-ig, összesen 44 napig 
áll rendelkezésre, a szekszárdi 
Garay János általános iskola ét-
kezdéjében bonyolítják le.

Idén egy nyolcfős család is 
benyújtotta igényét erre az 
időszakra. 

Tolácziné Varga Zsuzsan-
na kitért arra is: sajnos több-
ször előfordul, hogy akadnak 
olyanok, akik el sem viszik az 
ételt. Amennyiben három na-
pig be sem néznek az ebédért, 
kizárják őket a rendszerből 

– közölte. Arra ugyanakkor 
nyílik lehetőség, hogy ha adott 
alkalommal nem sikerül az 
ebédért elsétálni, a juttatást 
visszamondják telefonon. Ezt 
naponta 15 óráig tehetik meg 
az érintettek – tette hozzá.

A városi gyermekjóléti köz-
pont közben az étkező gyere-
kek délutáni foglalkoztatására 
is gondot fordít: társasjátékok, 
színezők, kifestők várják a ki-
sebbeket, nagyobbakat az étkez-
dében, ahol egyébként a napi 
menü is kifejezetten változatos-
nak mondható.

„Meg vagyunk elégedve az 
étellel!” – közölte Máté, a tíz-ti-
zenkét éves-forma fiú, akitől 
megtudhattuk, náluk hattagú 
a család, három lány, három 
fiú. Kettő ovis, a többi iskolás – 
árulta el az ifjú ebédszállító, aki 
a város déli végéről, a Halas ut-
cából teker biciklijével naponta 
az északi Újvárosba, a szociális 
konyhához. 

A város saját kasszájából 
egyébként a pályázatban meg-
határozott fejenkénti támo-
gatásnál (440 Ft) jóval többel, 
fejenként 580 forinttal járult 
hozzá a költségekhez.

 Gyimóthy L. 
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Magyarországi németek fontos európai pozíciókban
Berlinből irányítják mostan-
tól 27 ország német kisebb-
ségeinek együttműködését. 
Bundeshaus – így nevezik 
Berlinben azt a patinás épüle-
tet, amely 1950 óta ad otthont 
szövetségi intézményeknek. 
Néhány napja ebben a ház-
ban nyitotta meg kapuit egy 
olyan központ is, amely az 
európai és FÁK-államokbéli 
német kisebbségek együtt-
működését segíti. Létrejöttét 
a Német Kisebbségek Mun-
kacsoport (AGDM) kezdemé-
nyezte, amely csaknem ne-
gyedszázada alakult meg az 
Európai Népcsoportok Föde-
ratív Uniója (FUEN) nevet vise-
lő ernyőszervezet alatt azzal a 
céllal, hogy a német kisebb-
ségek közti párbeszédet és 
együttműködést támogassa. 

Abban, hogy az új koordinációs 
iroda megnyílhatott, kulcsfon-
tosságú szerepet töltött be a ma-
gyarországi német közélet egyik 
ismert szereplője, Brenner Ko-
loman, aki 2007 óta tölti be az 
AGDM elnöki tisztét. - Fontos 
mérföldkő ez a munkacsoport 
stratégiai koncepciójában, hi-
szen az, hogy a német kisebbsé-
gek mostantól állandó irodával 
rendelkeznek Németország fő-
városában, politikai szempont-
ból nagy jelentőségű – mondja. 
– A berlini iroda segítségével 
természetesen megélénkülhet a 
német kisebbségek országhatá-
rokon átívelő párbeszéde is, és 
sokkal jobban tudjuk majd ko-
ordinálni a német támogatáso-
kat, amelyeket mindenekelőtt a 
német nyelv és kultúra ápolásá-
ra, újjáélesztésére, valamint az 

oktatás fejlesztésére fordítunk. 
Hálás vagyok a segítségért a 
német szövetségi kormány-
nak és személyesen Hartmut 
Koschyknak, a német szövetsé-
gi kormány hazatelepülőkért és 
nemzeti kisebbségekért felelős 
megbízottjának. 

A központ vezetésével a szin-
tén a magyarországi német 
nemzetiséghez tartozó Pénzes 
Évát bízták meg, aki számára 
elmondása szerint nagy kihívás, 
de egyúttal nagy öröm is ez a 
feladat. - Rengeteget tanultam az 
előző munkahelyeimen, a FU-
EN-nél és az Európai Népcso-
portok Ifjúságánál, ám tudom, 
hogy nem lesz egyszerű külföl-
diként betölteni ezt a pozíciót. 
Egyelőre egyetlen főállású mun-
katársként kezdem meg a mun-
kát, de egyetemista gyakornokok 
a segítségemre lesznek - egyikük 
hamarosan épp Magyarország-
ról érkezik. Jelenleg ott tartunk, 
hogy berendezkedünk, és már 
folyamatban van egy kérdőíves 
kutatásunk, amellyel az AGDM 
tagszervezeteinek igényeit mér-
jük fel. Eközben természetesen 
minden lehetséges partnerrel 
felvesszük a kapcsolatot. A köz-
jövőben a munkám jelentős ré-
sze minden bizonnyal abból fog 

állni, hogy személyesen tárgya-
lok az illetékes minisztériumok 
képviselőivel, valamint meglá-
togatom a különböző országok 
német kisebbségeit. Emellett 
pedig már javában zajlik az au-
gusztus végi nyílt napunk és a 
novemberi AGDM-konferencia 
szervezése is. 

Az iroda létrehozását üdvö-
zölte a Magyarországi Németek 
Országos Önkormányzata is. A 
szervezet elnöke szerint a köz-
pont megnyitása egyértelmű 
jele annak, hogy a német kor-
mány a korábbiaknál nagyobb 
érdeklődést és erősebb elkötele-
zettséget mutat a német kisebb-
ségek helyzete és sorsa iránt. 
Heinek Ottó abban bízik, hogy 
a berlini jelenlét közelebb viszi 
a német kisebbségeket – így a 
hazai német nemzetiséget is – a 
döntéshozókhoz, erősebb lobbi-
tevékenységet is lehetővé téve. 
Emellett pedig azt reméli, hogy 
a központ megléte fellendíti 
a FUEN tevékenységét annak 
érdekében, hogy az Európában 
élő nemzeti kisebbségek még 
hangsúlyosabban képviselhes-
sék érdekeiket és élhessék meg 
nemzetiségi létüket.
További információ:

http://agdm.fuen.org/

A fotón balról jobbra az alábbi személyek szerepelnek: Jens 
Krumsieg (Német Szövetségi Belügyminisztérium), Susann 
Schenk (főtitkár, FUEN), Benjamin Józsa (ügyvezető, Romá-
niai Németek Demokratikus Fóruma), Olga Martens (alelnök, 
FUEN), Koschyk (a német szövetségi kormány hazatelepülőkért 
és nemzeti kisebbségekért felelős megbízottja), Brenner Kolo-
man (elnök, AGDM), Pénzes Éva (az AGDM-központ vezetője), 
Bernard Gaida (elnök, Lengyelországi Német Szociális-Kulturá-
lis Társaságok Szövetsége).
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Varga-Amár László alkotásaiból nyílt kiállítás
Varga-Amár László festőmű-
vész alkotásaiból rendez 
kiállítást a szekszárdi Művé-
szetek Háza, a művész 2005 
és 2015 között készült műve-
iből válogatott.

A Kölcsey-díjas alkotó a szep-
tember 13-ig látható tárlaton 28 
nagyméretű olaj-vászon képét 
mutatja be.

A másfélszer kétméteres fest-
mények a művész saját alak-
jának, női alakoknak és rönt-

genképeknek sokszor torzított 
változatait ábrázolják. A közön-
ség találkozhat néhány tájképé-
vel is, a témavariációkat meg-
fogalmazó kompozíciók közül 
többet idén a közönség három 
fővárosi kiállításon is láthatott.

„Figuratív festő vagyok, aki ké-
pein a saját alakját torzítja el. Szá-
momra a művészet nem verbális 
dolog, aki megfesti a saját világát, 
elbeszél, mintha egy novellát írna; 
én egyetlen motívumba akarok 
belesűríteni egy indulatot, ehhez 

választottam a saját figurámat” - 
mondta az MTI-nek.

A most hatvanéves, a Kép-
zőművészeti Főiskolát Kokas 
Ignác tanítványaként végző 
művész szerint soha nem néz-
te más művészetét, stílusát sa-
ját maga teremtette meg. Mint 
mondta, Arnold Böcklin, illet-
ve René Magritte szürrealista 
művész volt hatással rá; 1986-
os Hommage á Böcklin című, 
nagyszabású sorozata a svájci 
festő és grafikus előtt tiszteleg.

Varga-Amár László az utóbb 
három és fél évtizedben rangos 
kiállítóhelyeken mutatkozott be 
több mint száz egyéni és cso-
portos tárlaton itthon és külföl-
dön egyaránt.

A szekszárdi Művészetek 
Házában 1998-ban önálló ki-
állítással jelentkezett, egy évvel 
később a Szekszárdi Festészeti 
Triennálén Budapest Belváros 
díját kapta. Kölcsey-díjjal 2005-
ben tüntették ki a magyar kul-
túra napján. SZV/MTI

Bukovinai székely folklórfesztivál 
Hagyományőrzők színpadi 
műsorával vette kezdetét a 
Bukovinai Találkozások XXVI. 
Nemzetközi Folklórfesztivál 
Bonyhádon július utolsó nap-
ján. Az eseményen számos 
szekszárdi székely származá-
sú család is részt vett.

Potápi Árpád János nemzetpo-
litikáért felelős államtitkár a há-
romnapos rendezvény megnyi-
tóján hangsúlyozta: az esemény 
amellett, hogy összehozza az 
egykor Bukovinában élő népek 
képviselőit, lehetőséget ad a Ma-
gyarországon élő székelyeknek 
kultúrájuk ápolására. Felidézte, 
hogy az 1775-ben az osztrák 
császársághoz került Bukovina a 
birodalom legkeletibb, az ott élő 
tizenhárom nemzetiségnek kö-
szönhetően egyben talán a legszí-
nesebb tartománya volt, amely az 
első világháború után Romániá-
hoz, a második világháború után 
a Szovjetunióhoz és Romániához 
került, ma pedig Ukrajnához és 
Romániához tartozik.

Sajnos az egykor Bukoviná-
ban élők közül a magyarok és 
mások sem maradhattak ott, 
de az 1990-ben életre hívott 
Bukovinai Találkozások módot 
ad a valahai bukovinai népek 
képviselőinek összejöveteleire, 
a hagyományaik őrzésére – fo-
galmazott a politikus.

Az államtitkár utalt arra, 
hogy a Bukovinai Találko-

zásokat Zbiegnew Kowalski 
főszervező kezdeményezésére 
1990 óta évente rendezik meg 
a lengyelországi Jastrowié-
ben, a romániai Hosszúmezőn 
(Campulung Moldovenesc), 
Csernovicben, Kisinyovban és 
Bonyhádon. Utóbbi 1997-ben 
csatlakozott a programsoro-
zathoz, állandó helyszínévé az 
ezredfordulótól vált.

A folklórfesztivál fontos 
Bonyhádnak, Tolna megyének, 
de különösen a Völgységben, 
Bács-Kiskun megyében, vala-
mint a Budapest környékén élő 
székelyeknek, székelyköröknek, 
hiszen a székelytalálkozók mellett 
olyan jelentős ünnepi esemény-
nek számít, amely lehetővé teszi 
kulturális, hagyományőrző tevé-
kenységüket és annak bemutatá-
sát - közölte Potápi Árpád János.

Zbiegnew Kowalski arról 
szólt, hogy úgy tekint a folklór-
fesztivál résztvevőire, mint akik 
a közös bukovinai otthonukban 
találkoznak egymással, és ehhez 
a találkozáshoz e körben nincs 
szükségük szavakra, inkább ér-
zésekre és dalokra. 

Filóné Ferencz Ibolya, Bony-
hád Fidesz-KDNP-s polgármes-
tere pedig azt jegyezte meg, hogy 
a fesztivál gazdag programjai a 
résztvevők és látogatók számára 
egyaránt nagy élményt jelent.

A találkozóra több mint 30 
csoport 300 határon túli szé-
kely és más nemzetiségű, vala-

mint 300 hazai tagja érkezett; 
az Al-Duna melletti Herte-
lendyfalváról, Székelykevéről, 
Pancsováról, az erdélyi Cserna-
keresztúrról, Déváról fogadtak 
hagyományőrző együtteseket 
és vendégül látták a Madéfal-
vai ifjúsági Tánccsoportot. A 
lengyel Raciborowice Górne, 

valamint Dzierzoniów táncosai 
Csátalján, radóci román tán-
cosok Kakasdon, két moldáv 
együttes Bátaszéken, az ukrán 
Csernovicból érkező csoport 
pedig Szekszárdon lépett fel.

A fesztivál lényege, hogy 
visszanyúl a bukovinai gyöke-
rekhez, azoknak a népcsopor-
toknak a kultúráját igyekszik 
megmutatni, amelyek kétszáz 
éve ott éltek. Kapcsolatuk a 
táncanyagban is visszaköszön, 
a székely táncokban van német, 
lengyel hatás, de a székely kul-
túra is hatott rájuk.

A háromnapos rendezvény 
leglátványosabb része szombaton 
az együttesek viseletes felvonulá-
sa volt Bonyhádon. Vasárnap a 
határon túlról érkező székely és 
más nemzetiségű csoportok a 
„szomszédolás” elnevezésű prog-
ram keretében Bonyhád környéki 
településeken léptek fel.

Az idei fesztiválon két, a 
nemzeti kulturális örökség 
jegyzékében szereplő hagyo-
mányt is bemutattak. A közön-
ség megismerhette a székelyek 
jellegzetes betlehemes játékát, a 
csobánolást, valamint a karcagi 
birkafőzés tradícióját. Székely 
ételeket is kínáltak, galuskát, 
azaz a székely töltött káposztát 
készítettek. 

A székely könyvészet sátrában 
bukovinai székely írókkal vagy 
róluk készült könyvek szerzői-
vel találkozhattak az érdeklődők.
 SZV/MTI
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Július 12-ei rejtvényünk megfejtése: Passuth László, Fekete bársonyban

AGÓRA MOZI
Augusztus 21-23. 15:00 
MINYONOK 3D Színes 
szinkronizált amerikai ani-
mációs családi. Korhatár: 
12 év alatt szülői kísérettel! 
Hossz: 91 perc.
 
Augusztus 17-19. 19:00 
MISSION: IMPOSSIBLE - 
TITKOS NEMZET
Színes szinkron+feliratos 
amerikai akciófilm.

Augusztus 17-19. 17:00 
PAPÍRVÁROSOK Színes fel-
iratos amerikai romantikus 
film. Korhatár: 12 év alatt 
szülői kísérettel! Hossz: 113 
perc.

Augusztus 21-23. 19:00 
A FANTASZTIKUS NÉ-
GYES Színes szinkronizált 
amerikai akciófilm.

Augusztus 21-23. 17:00 
IRÁNY A BÁRKA! 3D Szí-
nes szinkronizált angol-né-
met animációs film. Kor-
határ: 6 éven felülieknek! 
Hossz: 87 perc.

CinemArt sorozat: Minden 
hónap 2. hétfőjén, többszörösen 
díjnyertes filmek 19:00 -tól.
Jegyárak: a hétfői mozi előadá-
sokra egységesen 850 Ft, további 
napokon: 1000 Ft (2D), 1200 Ft 
(3D), a diák és nyugdíjas jegy 
900 Ft (filmtől függetlenül)-
A műsorváltoztatás jogát fenn-
tartjuk!
További információ:
www.szekszardagora.hu
A Mozi és a Jegypénztár nyitva 
tartása (Szekszárd, Szent István 
tér 10.) a hét valamennyi nap-
ján 14-20 óráig munkaszüneti, 
ünnep napokon zárva.
A nyitva tartási idő a rendezvé-
nyektől függően módosulhat.
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont elérhetőségei:
Levélcím: 7100 Szekszárd, Szent 
István tér 10., Telefon: 74/529-
610 Fax:  74/529-615
Honlap: www.szekszardagora.hu
E-mail: info@szekszardagora.hu

A Mentálhigiénés  
Műhely Önkéntes Nyugdíjas 

Tagozatánál téli tárolásra 
alkalmas 

burgonya, hagyma 
kedvezményes áron 

megrendelhető előzetes 
előjegyzés alapján, 

kedden és pénteken,
8–10 óráig a Babits Mihály 
Művelődési Központban a 
mozi melletti irodánkban 

vagy a 20/415–4867 
telefonszámon.

• Burgonya 2400 Ft/30 kg 
egységáron. 

• Hagyma 100 Ft/kg 
egységáron.

Szeretettel várjuk minden 
kedves nyugdíjas és nagycsa-

ládos megrendelőnket!

A Tolna Megyei Vöröskereszt
HASZNÁLTRUHA

ADOMÁNYOZÁST TART
Helye: 7100 Szekszárd

Dózsa György u. 1.
Ideje:  2015. augusztus 17. 

(hétfő) 8–9 óráig.
2015. évi tagdíj befizetésére 

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

és minden rászorulót.

A Magyar Vöröskereszt 
Tolna Megyei Területi 

Nyugdíjas Alapszervezete 
és a Szekszárdi Nyugdíjasok 

Területi Érdekszövetsége 
értesíti tagjait, valamennyi 

nyugdíjast és nagycsaládost, 
hogy kedvezményes áron 

továbbra is megrendelhető:
burgonya:

25 kg/zsák 2100 Ft
vöröshagyma: 

10 kg/zsák 1050 Ft
Megrendelést felveszünk: 

2015. augusztus 17-tól  
augusztus 28-ig a  

Vöröskereszt Székházában 
Szekszárd, Dózsa Gy. u. 1. 

naponta 8–10 óráig.
Telefon: 70/933–8361

valamint a Nyugdíjas Terü-
leti Érdekszövetségnél Szek-
szárd, Hunyadi u. 4. hétfői és 

csütörtöki napokon  
8–10 óráig.

Szállításról külön hirdetésben 
tájékoztatjuk kedves megren-

delőinket.

Biztosítsd belépőjegyed az OBSITOS című, közösségi gyártással 
készülő nagyjátékfilm bemutató vetítésére.
VIP-BELÉPŐJEGY DÍSZBEMUTATÓRA 

Zártkörű vetítés és VIP-PARTY.
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ 

Időpont: szeptember 16. (szerda) 19 óra
A belépőjegy tartalmazza a vetítésen és a VIP fogadáson való 

részvételt, korlátlan, svédasztalos étel és ital 
fogyasztással valamint egy, a díszbemutatóhoz 

kapcsolódó egyedi ajándékot. 
Információk a programról és jegyvásárlás:

Amaryllis Esküvő és Rendezvényiroda
Szekszárd, Augusz I. u. 9-11. • Telefon: 30/35-55-435

A belépőjegy ára: 50 000 Ft +ÁFA 
A belépőjegy egyben támogatás, mellyel hozzájárulsz a film elké-

szítésének költségeihez.
Neved megjelenítik a film végi stáblistában, 

KÜLÖN KÖSZÖNET alatt.  
Az értékesítésre kerülő jegyek száma limitált! (200 db)

ÚJ SZÍNHÁZI ÉVAD
A 2015/16-os évadban két fel-
nőtt, egy pódium és három gyer-
mek bérlettel várják a látogató-
kat a Babits Mihály Kulturális 
Központban. Olyan darabokat 
választottak, amelyek meghitt 
pillanatokat, szórakoztató per-
ceket és valódi színházi élményt 
nyújtanak színész és közönség 
számára egyaránt. Szeretettel 
várnak mindenkit Szekszárdra, 
felejthetetlen színházi élmé-
nyekre a kultúra gyönyörű épü-
letébe, a Babits Mihály Kulturális 
Központ színháztermébe.

BÉRLETEK 2015/2016
MÚZSA BÉRLET
• Bohumil Hrabal: Szigorúan el-
lenőrzött vonatok – Csiky Ger-
gely Színház Kaposvár
• Wass Albert: A funtineli boszor-
kány – Új Színház Budapest
• Barillet – Grédy: A kaktusz vi-
rága – Bánfalvy Stúdió Budapest
• Giorgio Pianosa: Mert a mamá-
nak így jó! – Új Színház Budapest
ORFEUM BÉRLET
• Peter Shaffer: Amadeus – Orlai 
Produkció Budapest
• Ray Cooney: Ma estére szabad 
a kecó, avagy londoni szextett – 
Bánfalvy Stúdió Budapest
• Albert Péter: Hangemberek – 
Új Színház Budapest
• Kálmán Imre: Cigányprímás – 
Turay Ida Színház
PÓDIUM BÉRLET:
• Szerelem? – Piros Ildikó estje
Az igazat mondd, ne csak a való-
dit – Eperjes Károly estje
• Radnóti napló – Bálint András 
estje
BÉRLETEN KÍVÜLI ELŐADÁS:
• Egy darabot a szívemből – mu-
sical Máté Péter és S. Nagy István 
dalaival – Pannon Várszínház 
Veszprém
ÓVODÁS BÉRLET:
• Fésüs Éva: Kíváncsi királykisasz-
szony – zenés mesejáték – Zenthe 
Ferenc Színház – Salgótarján
• Aladdin – zenés mesejáték – 
Turay Ida Színház Budapest

• Dzsungelmese, avagy a kisorosz-
lán keresi a sörényét – bábelőadás 
– Bóbita Bábszínház – Pécs
• Grimm mese alapján: Békaher-
ceg – Pódium Színház Budapest
KISISKOLÁS ÉS KISISKOLÁS 
PLUSZ BÉRLET:
• Fésüs Éva: Kíváncsi királykis-
asszony
• Aladdin - zenés mesejáték
• Presser Gábor – Csétényi Ani-
kó: A piros esernyő – Nevesincs 
Színház
• Grimm mese alapján: Béka-
herceg
BÉRLETVÁSÁRLÁS
A 2014/15-ös évadban bérlettel 
rendelkező látogatóink a tavalyival 
megegyező árakon megújíthatják 
helyeiket, amennyiben ugyanarra 
a bérletre és székre szeretnének bér-
letet váltani. A bérletek megújítási 
ideje: augusztus 26., szerda 20 órá-
ig. A bérleteket azon a néven tudjuk 
megújítani, amelyik néven nálunk 
az adatbázisban szerepel, azaz, 
amilyen néven tavaly vásárolták.
A Múzsa és az Orfeum bérletekre 
az új bérleteseink augusztus 27., 
csütörtök 14 órától szeptember 12., 
szombat 20 óráig válthatják meg 
bérleteiket. Az újonnan meghir-
detett Pódium bérletre augusztus 
6-tól lehet jelentkezni.

Bérletárak a 2015-16-os 
színházi évadra:

MÚZSA bérlet és ORFEUM bérlet:
I. hely (narancs):  13 000 Ft 
II. hely (piros):  12 000 Ft 
III. hely (kék):  11 000 Ft 
Szabadjegy:
I. hely (narancs):  3500 Ft 
II. hely (piros):  3400 Ft 
III. hely (kék):  3300 Ft 
PÓDIUM bérlet (előadások a 
rendezvényteremben):
Minden helyre:  5300 Ft
Szabadjegy:  2000 Ft
ÓVODÁS, KISISKOLÁS és KISIS-
KOLÁS PLUSZ bérlet
Minden helyre:  3400 Ft
Szabadjegy:  1000 Ft
Bérletárusítás a jegypénztárban:
Hétfő – szombat: 14:00 – 20:00

Babits Mihály Kulturális Központ
7100 Szekszárd, Szent István tér 10.

Telefon: 74/529–610 • Fax: 74/529–615
E-mail: info@szekszardagora.hu • www.szekszardagora.hu

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
(00678)

Szekszárd belvárosában 
(Arany J. u.) II. emeleti,

erkélyes, 56 nm-es
lakás eladó.

Érdeklődni: 06 30/7462-839
(00693)

Tisztelt Szerkesztőség! Az a tapasztalatom, és sajnos nem csak nekem, 
hogy amióta az Alisca Terra jó pár hónapja kisebbekre cserélte a sze-
lektív gyűjtőedényeket, viszont nem ürítik őket rendszeresen, a képen 
csatolt állapotban van minden gyűjtőhely. Véleményem szerint az 
embereket ÍGY nem fogják a szemét szelektálására biztatni, inkább 
elriasztani tőle. Ha nyilvánosságra kerülne ez a kép, talán tennének 
valamit az illetékesek, hogy ez ne így legyen.
 Köszönettel: Frank Ildikó Intendantin/igazgató
 Deutsche Bühne Ungarn/Magyarországi Német Színház
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ÖNNEK VAGY GYERMEKÉNEK AKNÉK 
TALÁLHATÓK AZ ARCÁN ÉS A TÖRZSÉN?

Olyan betegek jelentkezését várjuk (mindkét nemből, 9 
éves vagy annál idősebb), akiknek aknék találhatók az 

arcán és a törzsén, és szívesen részt vennének egy klinikai 
kutatásban.

A 9 és 11 éves kor közötti gyermekek akkor is részt vehet-
nek a vizsgálatban, ha nincs akne a törzsükön.

A vizsgálat célja egy hosszú távú (legfeljebb 52 hetes) 
kezelésben alkalmazott, új akne krém biztonságosságának 
és hatásosságának értékelése. A vizsgálat 12 és fél hónapig 

tart, amely időszak alatt 11 vizitre kerül sor.

A készítményt térítésmentesen biztosítjuk az Ön számára, 
valamint megtérítjük utazási költségeit.

Amennyiben bármilyen további információra 
lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal:

DR. BAJOR KLÁRA,
DR. KARAGITY ELIZA

Tolna Megyei Balassa János Kórház – Szekszárd
Bőrgyógyászati Osztály

Tel.: 74/501-596
(00672)

7100 Szekszárd, Tartsay utca 30.
Tel: +36 74/511 833
Fax: +36 74/511 836

www.szpluszcstudio.hu
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)

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

(00680)

EDUTOP Szakközépiskola és Szakiskola
 OM szám: 201466

2015/2016. TANÉV KÉPZÉSI TERV
Képzés neve OKJ száma Képzés ideje Bemeneti végzettség Tagozat

Logisztikai ügyintéző  54 345 01 2 év Érettségi Nappali/Esti
Környezetvédelmi technikus 54 850 01 2 év Érettségi Nappali/Esti
Lovastúra vezető 54 812 02 2 év Érettségi Nappali/Esti
Erősáramú elektrotechnikus 54 522 01 2 év Érettségi Nappali/Esti
Vízügyi technikus
(Engedélyeztetés folyamatban!) 54 853 01 2 év Érettségi           Nappali/Esti

ISKOLARENDSZEREN KÍVÜLI KÉPZÉSI TERV
Habilitációs kutya kiképzője 52 810 01 10 hónap Érettségi Tanfolyam

A képzésekről bővebb információ található: www.edutop.eoldal.hu weboldalunkon!
7100 Szekszárd, Szluha Gy. u. 1. • Tel.: 74/512-123, 20/9775-675 • E-mail: level@edutop.hu (0

06
73

)

Műanyag
ajtó-ablak

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

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Tel.: 06–74/314–443, 06–30/505–52–49
Az akció 2015. augusztus 1-31-ig tart.

 (00686)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376

munkanapokon 8-17 óráig.
Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,

gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi

gyulladás, csontritkulás. (00688)

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos
Szekszárd, Kossuth L. u. 14. 

Rendelési idő:
csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

(00677)
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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.

A Vasas ellen kezdik az idényt a Gólyák

Nem volt nagy játékos-moz-
gás nyáron a női kézilabda 
NB I/B nyugati csoportjában 
szereplő Szekszárdi Fekete 
Gólyák KC keretében, amely 
augusztus 3-án kezdte meg 
a felkészülést a 2015/16-os 
bajnokságra.

A tavalyi ezüstérmes csapatból 
Mészáros Melinda felhagyott 
az aktív játékkal, a jövőben 
kapusedzőként segíti majd 
Tabajdi Ferenc vezetőedző 
munkáját, míg a balkezes át-
lövő, Farkas Anita az FGKC 
egyik csoportbeli ellenfele, a 
Budapesti Spartacus színeiben 
folytatja majd. A szekszárdi-
ak régi-új játékosaként kezdte 
meg a felkészülést a társakkal 
a Siófokról hazatért Fauszt 
Éva, és szülési szabadság után 
ismét bekapcsolódott a közös 
munkába egy másik átlövő, 
Weigel Zita is. Igaz, utóbbi egy 
rutinműtét miatt szeptember-
től négy hetet ismét kihagyni 
kényszerül majd, így az őszi 
szezon végére lendülhet majd 
újra játékba.

Az ifiből felkerült fiatalokkal 
együtt 15 fős keret tagjai au-
gusztus 3-án találkoztak az első 
tréningen, de Tabajdi mester 
a nyári szünetre is adott házi 
feladatot: 12 alkalommal egyé-
nileg kellett hogy edzésmun-
kát végezzenek a játékosok. A 
múlt hétfőtől aztán elindult a 
felkészülés, melynek első két 
hetében az erőnléti munka do-
minált.

– Heti három alkalommal, 
hétfőn, szerdán és pénteken 
egyórás termi edzés mellett 60 
perc futás, illetve erősítés sze-
repelt a programban, míg csü-
törtökönként másfél órás labdás 
tréning után látogattuk a kondi-
termet – nyilatkozta Tabajdi Fe-
renc. – A jövő héttől aztán elő-
térbe kerül a technikai-taktikai 
jellegű munka, mivel augusztus 
22-én már felkészülési tornán 
lépünk pályára Nagyatádon. Rá 
egy hétre mi leszünk a házigaz-
dák: egy négycsapatos kupán az 
Eszék, a Kispest és a Nagyatád 
lesz az ellenfelünk. A felkészü-
lés hajrájában még két edző-
meccset tervezek, ezek közül 

egyelőre csak a Kozármisleny 
elleni találkozó tűnik biztosnak.

Az FGKC – amely a hazai 
mérkőzéseit általában vasárnap 
játssza – a városi sportcsarnok 
foglaltsága miatt szeptem-
ber 11-én, pénteken kezdi az 
idényt. Vasas Edináék a keleti 
csoportból átsorolt, ott tavaly 
harmadikként zárt Vasas SC 
ellen lépnek pályára. A Szek-
szárd és az angyalföldi gárda 
másfél évtizede még az első 
osztályban csapott össze, majd’ 
ezer néző előtt, legutóbb pedig 
a 2009/2010-es szezonban ta-
lálkozott a két csapat, akkor az 
élvonalba visszajutó UKSE ala-
posan elpáholta a fiatal vendé-
geket. Azon a meccsen 15 gól-
jával Fauszt Éva volt a mezőny 
legeredményesebb játékosa…

– A Budaörs feljutott, a Mo-
sonmagyaróvár nem indít má-
sodik csapatot, de így is erős-
nek, kiegyensúlyozottnak tűnik 
a bajnokság – folyatja Tabajdi 
Ferenc. – A Szombathely és a 
Kozármisleny továbbra is ko-
moly erőt képvisel, mint ahogy 
számolni kell az újra Csík Jánost 

kispadjára ültető Vasassal, vala-
mint az Fradi, a Győr, a Duna-
újváros tartalékcsapatával és a 
Nemzeti Kézilabda Akadémia 
fiataljaival is. A tavalyinál – 
amikor is a Budaörssel külön 
csatát vívtunk a bajnoki címért 
– kiegyensúlyozottabbnak tű-
nik az élmezőny, amelyben 7-8 
csapat pályázik az első öt hely 
valamelyikére. Keretünket te-
kintve azt gondolom, ameny-
nyiben sérülés vagy betegség-
hullám nem akadályozza a 
munkánkat, a dobogó ezúttal 
is reális cél lehet. Farkas Anita 
kiesését a védekezésben meg 
kell oldanunk, Fauszttal ugyan-
akkor jelentősen erősödött a 
támadójátékunk. Bízom benne, 
hogy szurkolóinkat eredményes 
és látványos játékkal szolgáljuk 
ki, miközben a fiataloknak – így 
Csajkónak, Lengyelfalusynak és 
Kónyának – is több játéklehető-
séget adhatok – mondta a veze-
tőedző, aki a nyitó fordulóban 
várhatóan a Schell-Reisch, Va-
sas, Horváth Sz., Gulya, Fauszt, 
Grénus kezdőcsapatot küldi 
majd pályára.   - fl -

Két szekszárdi a dobogón
Július közepén a horvátor-
szági Pakrac adott otthont a 
HDH-IAA 3D Európa Bajnok-
ság küzdelmeinek. A konti-
nensviadalon Szekszárdot és 
a Tolnai Tájak Íjász Egyesüle-
tet (TTÍE) ezúttal Alexandra 
Manea, Bóka László, Kovács 
Gábor Zsigmond és Péter-
bencze István képviselte.

Az Európa-bajnokság az egyéni 
fordulók lebonyolításával kez-
dődött, a különböző kategóri-
ák indulóinak a 6-700 méteres 
tengerszinti magasságban kije-
lölt pályán elhelyezett 28 darab 
3D-s célt kellett „leküzdeniük”. 
A TTÍE sportolói közül a leg-
eredményesebben Kovács Gá-
bor Zsigmond szerepelt, aki a 

férfiak olimpiai kategóriájában a 
dobogó második fokára állhatott 
fel, míg a csigás íjjal versenyző 
felnőtt nők között induló Ale-
xandra Manea bronzérmet szer-
zett. A bare bow kategóriában 
Péterbencze István a hetedik, a 
csigás mezőnyben rajthoz álló 
Bóka László pedig a nyolcadik 
helyen zárta a kontinensviadalt.

Szombaton délelőtt ugyanitt, 
immár „csak” 14 célon rendezték 
meg a csapatversenyt, ahol négy-
fős gárdák indulhattak az Euró-
pa-bajnoki cím megszerzéséért. 
A hat legjobb eredményt elérő 
csapatot felvonultató döntőről a 
szekszárdiak 3 ponttal csúsztak 
le, miután Alexandra Manea fel-
szerelésében technikai probléma 
adódott.  - fl -

A Bajnokok Ligája csoport-
jainak sorsolásán a Szek-
szárd AC az osztrák Ströc-
köt és a spanyol Cartagenát 
kapta ellenfélül.

A címvédő török Fenerbahcé-
vel került egy hármasba a má-
sik magyar induló, a Postás SE 
a női asztalitenisz Bajnokok Li-
gája csoportjainak sorsolásán. 
Az európai szövetség honlapja 
alapján a C csoport harmadik 
tagja a francia Metz TT.

A négy hármas csoportból az 
első két-két helyezett jut tovább 
a negyeddöntőbe. A csoport-
mérkőzéseket augusztus vége és 
december között bonyolítják le.

A magyar bajnok Budaörs a 
világranglista alapján rangso-
rolt keretével nem fért be a leg-
jobb 12 együttes közé, így csak 
a második számú kontinentális 
sorozatban, az ETTU Kupában 
indulhat. A Szeged férficsapa-
tához hasonlóan a selejtezőben 
kezdi majd a küzdelmeket.

A férfi BL-ben nem lesz ma-
gyar klub. SZV/MTI

UFC: B-tervvel is készülnek
A Szeged elleni mérkőzésig 
biztosan Vizdár Zsolt irányít-
ja majd a Szekszárdi UFC NB 
III-as labdarúgócsapatát, mi-
után az olasz vezetőedző egy 
meccs után lemondott.

Még a sokat látott magyar foci-
ban is ritkaság, ha egy trénert 
egy (vesztes) találkozó után 
lecseréli a klubvezetés, arra 
pedig még ennél is kisebb az 
esély, hogy maga az edző veszi 
a kabátját egyetlen összecsapást 
követően. Nos, Szekszárdon 
éppen ez történt, miután Luca 
Carlo Guerra az idénynyitón a 
Bölcskétől elszenvedett 2-1-es 
vereséget követően elköszönt 
a sárga-feketéktől. A korábban 
a magyar élvonalban is dolgo-
zó olasz szakvezető július 7-én 
vezette első edzését Zsókéknak, 
és a felkészülési időszakban egy 
alkalommal, családi okokra hi-
vatkozva már hazautazott né-
hány napra. Guerra nem a me-
gyei rivális elleni kudarc miatt 

mondott le, egyszerűen csak a 
hazájában szeretne magasabb 
osztályban dolgozni. Nincs is 
ezzel semmi gond – az UFC 
elnöksége is sok sikert kívánt 
a további munkájához –, mégis 
nehéz helyzetbe hozta a szek-
szárdiakat.
Az olasz szakember helyét át-
menetileg Vizdár Zsolt foglalta 
el a kispadon. A sárga-feketék-
nél játékosként is több szezont 
lehúzó Vizdár pályaedzőként 
segítette Guerra munkáját a 
felkészülés során, így ismeri a 
programját. Az olasz szakve-
zető és a felkérés is váratlanul 
érte, de igyekszik tudása leg-
javát adva segíteni a klubot az 
átmeneti időszakban.
– Vizdár Zsolt a Honvéd II. el-
leni, szoros csatában elveszített 
mérkőzésen (1-0) debütált a 
csapat kispadján, és a szegedi 
találkozóig biztosan ő irányítja 
majd az együttest – erősítette 
meg kérdésünkre Kárpáti Zol-
tán, az UFC elnöke. – A csapat 

addigi eredményessége hatá-
rozza meg majd a döntésünket, 
hogy a fiatal szakvezető végigvi-
szi-e az őszi idényt, vagy új ve-
zetőedzővel dolgozzunk tovább. 
Nem könnyű most, a bajnokság 
rajtját követően megfelelő kva-
litású edzőt találni a feladatra, 
ezért bármit hozzon is a kö-
vetkező két bajnoki és egy ku-
pameccs, készülnünk kell egy 
B-tervvel.   - fl -
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Szekszárd, Béri B. Á. u. 
Központi irodavezető: Nyiresi Roland

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

Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!
(00674)

TANYA-BULI
SZEKSZÁRDON!

BÉRELHETŐ TANYA CSALÁDI, BARÁTI RENDEZVÉNYEKRE,
30+25 FŐIG, SÜTÉSI, FŐZÉSI LEHETŐSÉGGEL.

Szekszárd, Bor u. 78-80. • Tel.: 06 20/5432-200 • www.tanyabuliszekszardon.tk(0
06

92
)

ANHUR
TEMETKEZÉS

Szekszárd,
Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG:

06-30/936-32-55

(00675)

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (00681)

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

Nyári vásár a 
Tisza Cipőboltban!

Női, fér�  szandálok,
papucsok 15%

Szamos gyermek
szandálok (nem supinált)

 25% engedménnyel
Augusztus 

10-től,
amíg 

a készlet tart!

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

ANGOL SZAKOS
TANÁRT KERES.

Feltétel: angol szakos
tanári főiskolai vagy

egyetemi végzettség.
Munkabér: közalkalmazotti 

besorolás szerinti
bérezés.

Érdeklődni: 20/569-7430-as 
telefonszámon.

Jelentkezni a 
comenius@terrasoft.hu

címre elküldött önéletrajzzal
lehetséges.

Jelentkezési határidő:
2015. augusztus 24.

(00690)


