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Mi mindig is kapcsolatokat építettünk…
Beszélgetés Dr. Józan-Jilling Mihállyal

A Magyar Arany Érdemke-
reszt polgári tagozata ki-
tüntetést vehette át Dr. Jó-
zan-Jilling Mihály, a Tolna 
Megyei Balassa János Kórház 
belgyógyász-kardiológusa, a 
Tolna Megyei Német Nemze-
tiségi Önkormányzatok Szö-
vetségének elnöke. A hivata-
los indoklás szerint indoklás 
szerint a magyar-német 
testvértelepülési kapcsola-
tok bővítésében, valamint a 
Magyarországon élő német 
nemzetiség hagyományainak 
ápolásában és érdekeinek 
védelmében vállalt szerepe 
elismeréseként vehette át a 
kitüntetést.

Szekszárdi Vasárnap

– Meglepte a kitüntetés?
– Az ember, igy 70 körül már 

sok mindent megtapasztalt az 
életben. Igy, amikor előszőr jött 
az értesítés azt gondoltam vár-
juk meg a végét. Aztán, ahogy 
közeledett március 15. és  kide-
rültek a részletek akkor már el-
hittem. De erről nem szeretnék 
sokat beszélni…

– A munkássága jelentős rész-
ben a gyógyítás mellett a ma-
gyarországi németség ügyeivel 
telt. Hogy látja, jobb-e ma né-
metnek lenni Magyarországon, 
mint a rendszerváltást megelő-
ző időkben? 

– Korábbról kezdeném, mert 
mindennek van előzménye.. Én 
52-ben születtem és Györköny-
ben nevelkedtem. Úgy nőtem 
fel, hogy sok generáció volt a 
közelemben és sok mindenről 
hallottam már gyerekkorom-
ban is, amit nem biztos hogy a 
szüleim szerettek volna elme-
sélni. De esténként az idősek 
összeültek és halottam ami-
kor azt mesélték, milyen volt a 
krumplihéjnak örülni az orosz 
fogságban. Megéltem, hogy le 
kellett tagadni apám hollétét, a  
téeszesítés idején, hogy ne tud-
ják az agitátorok rávenni arra, 

amit nem akart és láttam, ahogy 
anyám kiáll világnézete mellett, 
mikor arra agitálták ne irasson 
be engem hittanra. E mellett pe-
dig tanultam a könyvekből azt, 
ami a hivatalos verzió volt. Né-
zőpont kérdése a dolog. De én 
azt gondolom, a mi generáción 
azt megtanulta, hogy az igaz-
ságnak többféle olvasata van, és 
hogy nem feltétlenül kell elhin-
ni mindent, amit el akarnak ve-
led hitetni. Én a nagymamámat, 
akit Németországba telepítet-
tek ki 1959-ben láttam először. 
Abban a közegben ahol éltem, 
fontos volt a kapcsolattartás a 
kintiek és itteniek, az Anyaor-
szág és a Haza között, ahogy 
ezt a terminológiát használjuk 
Németország és Magyarország 
között. És nagyon sokan tettek 
azért, hogy ezek a kapcsolatok 
élőek legyenek. ÍEz az előzmé-
nye annak, hogy később kiváló 
testvérvárosi kapcsolatok jö-
hettek létre számos helyen az 
országban. Én azt gondolom, 
hogy ma már bátran megélik 
a németségüket, és használják 
ennek előnyeit is.

– Például gazdasági szinten?
– Azt nem mondom, hogy 

ennek a kapcsolati tőkének kö-
szönhető az, hogy mára nagy 
német autógyárak és  multina-

cionális cégek is Magyarorszá-
got választották.  De azt igenis 
állítom, hogy a kapcsolatépí-
tésnek szerepe volt ezeknek a 
döntéseknek a meghozatalában. 

– Megítélése szerint túlélte a 
traumát a németség, amelyet a 
kitelepítés és a bűnbakká nyil-
vánítás okozott?

– Megint vissza kell térnem 
arra, amit az előbb mondtam, 
mindennek van előzménye. Az 
üldöztetésnek, a kitelepítésnek 
is.  És ez a háború borzalmai, 
amit a németek okoztak. Egész 
Európában egy német ellenes 
hangulat volt. Ebbe a történel-
mi közegbe kell beleágyazni 
mindazt amit a népcsoportnak 
meg kellett élni. És  ha ezeket az 
ember megérti, és jobban lát-
ja  a folyamatokat nehezebben 
tud valakire haragudni és nem 
viszik el az indulatai. De ilyen 
mélységig és összefüggéseiben 
kevesen látták mindazt, ami tör-
tént a háborút követően.  És mi 
még Magyarországon élő néme-
tek aránylag jól jártunk, hiszen 
Titó árokba lövette azt, aki nem 
akart hazamenni, Csehszlo-
vákiában halálmenetek voltak 
és sorolhatnám… Szóval ezért 
alakult ki az, hogy bűnösnek 
éreztük magunkat. De azt gon-
dolom a ma embere számára ez 

már igazán történelem, amiből 
tanulni kell hogy még egyszer 
ne történjenek hasonló esetek.

– Ezzel szemben azért a néme-
tek, a német kultúra és ennek 
minden aspektusa mintaként 
szolgált mindig is Magyaror-
szágon.

– Igen, de ez is történelmi 
hagyaték. A német magyar 
kapcsolatok nem a XX. század-
ban kezdődtek és nagyon sok 
pozitív példája van ennek az 
együttélésnek. Ami ebben hun-
garicum, amiről már szó esett, 
hogy mindig is meg akarták 
tartani a kapcsolatot az itt élők 
az ott élőkkel. A címerünkben 
foglalt teljes nap és a félhold is 
ezt szimbolizálja. A Nap a Ma-
gyarországi teljes népcsoportot 
jelenti,  a félhold az itt maradt  
németséget szimbolizálja. És e 
tekintetben különbözünk azok-
tól a németektől, akik a környe-
ző országokban élnek, hogy mi 
lemondunk mindenféle megtor-
lásról, törlesztésről és minden 
erőnkkel az egyesített Európá-
ért dolgozunk. És ez egy nagyon 
erős iránymutatás. Ebből a né-
zőpontból nézve pedig, tökélete-
sen érthetőek azok a társadalmi 
és gazdasági folyamatok, melyek 
a rendszerváltás óta jellemzik a 
magyarországi németséget.



32021. március 28. KÖZÉLET

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

„Így vállaltam…, így fogom végigcsinálni”
– interjú Gyurkovics János alpolgármesterrel

Gyurkovics János, Szekszárd alpol-
gármestere több mint egy éve látja 
el hivatalát. Hozzá tartozik több ön-
kormányzati fejlesztés felügyelete 
mellett a városüzemeltetés, vala-
mint a lakossági megkeresések ki-
vizsgálása is. Az alpolgármestert az 
elmúlt egy év tapasztalatairól, poli-
tikáról és a hivatali mindennapokról 
kérdeztük.

Önkormányzati Sajtóiroda

– Egyre riasztóbb számokat produ-
kál a koronavírus-járvány. A hiva-
tal is bezárkózott, amennyire lehet. 
Ez mennyire érinti az alpolgármes-
ter munkáját?

– Folyamatosan dolgozunk a pandé-
miára való tekintet nélkül – sőt ha lehet 
mondani, még több a feladat. Ha csak a 
városüzemeltetést nézzük: a munkákat 
meg kell tervezni, végre kell hajtani, a 
hozzá szükséges pénzt több esetben elő 
kell teremteni. Ez önmagában rengeteg 
időt emészt fel, ehhez jönnek még a jár-
vány adta feladatok, mint például az ol-
tópont működtetése. A teljes napunkat 
kitölti a munka.

– Ennek tükrében hogy viszonyul 
azokhoz a hangokhoz, amelyek sze-
rint a képviselői tiszteletdíjak meg-
felezésével együtt a polgármester és 
az alpolgármester fizetését is felezni 
kellett volna?

– Tisztázni szeretném, hogy Ács Re-
zső polgármester és én nem tiszteletdíjat 
kapunk, hanem munkabért. Én a tör-
vényben meghatározott legkisebb bérért 
dolgozom, ezt szavazta meg nekem az 
ÉSZ-es többségű közgyűlés. Nem kapok 
képviselői tiszteletdíjat, a bizottságok-
nak sem vagyok tagja, és a felügyelőbi-
zottságokból sem veszek fel pénzt. Így 
vállaltam a feladatot, így fogom végig-
csinálni. Meggondolatlan dolognak tar-
tom, hogy többen vagy tudatlanságból, 
vagy szándékosan összemossák a képvi-
selői tiszteletdíjakat a polgármester és az 
alpolgármester bérével. Ennek nyilván 
politikai okai vannak.

– Ács Rezső polgármester rengeteg 
támadást kap egészségi állapo-
ta miatt. Milyennek látja a közös 
munkát?

– A polgármestert ért támadások 
megdöbbentenek. Nem fér bele az ér-
tékrendembe, hogy valakinek a beteg-
ségét kigúnyolják. Ha még politikai 
hasznot is remélnek ettől, azt egysze-
rűen minősíthetetlen magatartásnak 
gondolom. A polgármesterrel a munka-
kapcsolatunk szerintem rendben van. 
Minden reggel személyesen egyez-
tetünk. Ha nem értünk egyet ,– 
mert ilyen is van – akkor tovább 
egyeztetünk. A lényeg, hogy a 
város jól jöjjön ki belőle. 

– A hivatal belső szerke-
zete átalakulóban van. 
Ön szerint jó az irány?

– Egy éve nagyon 
sok értékes szakem-
ber hagyta el a pol-
gármesteri hivatalt,  
új munkahelyet 
kerestek. Dr. Gá-
bor Ferenc jegy-
ző munkába 
állásával meg-
történt egy 
racionális 
átszer ve-
zés. A régi 
dolgozók 
elkezdtek 
visszatér-
ni a hiva-
talba, több 
üres pozícióra pedig 
megfelelően kvalifi-
kált szakembereket 
sikerült találni. A fo-
lyamat még nem ért 
véget, de úgy látom, 
jegyző úr mindent el-
követ, hogy egy megfe-
lelően hatékony hivatalt 
alakítson ki. 

– Sok olyan kritika is elhangzott, 
hogy nem történik előrelépés a vá-
ros ügyeiben. Mi a véleménye erről 
az Önhöz tartozó részfeladatok 
tükrében?

– Azt vallom, hogy a városüzemelte-
tés és a biztonsági kérdések az elsőd-
legesek. Ezek mellett természetesen a 
pályázati lehetőségeket maximálisan 
ki kell használni. Elindult végre a Baka 
iskola felújítása, amire még 2016-ban 
pályáztunk. Helyi vállalkozó végzi a 

munkát, jól haladunk. A „Tisztít-
suk meg az országot program” 
első etapjában nem nyert a pá-
lyázatunk, viszont a hivatalba 
visszatérő jó szakembereknek 
is köszönhetően már arról 

számolhatok be, hogy 23 
millió forintból több 

illegális szemétlera-
kót tudunk hama-
rosan felszámolni, 
néhány területen 
pedig kamerával 
őrizzük majd 
a tisztaságot. 
Ezen kívül 30 
millió forint-
ból bringa- 

parkot alakítha-
tunk ki, 82 mil-

lióból tervezünk 
járdákat felújítani és 

napokon belül elkezdődik 
egy ivóvízrekonstrukciós- 
program, ami 8000 szek-
szárdit érint. Terveink pedig 

vannak még bőven.

– A lakossági megkeresé-
sek mindig Önhöz futnak 
be. Mennyire fárasztó, hogy 
szinte a képviselők helyett is 
dolgozni kell?

– Az egész város területéről fo-
lyamatosan kapom a megkeresé-

seket. Mindenre igyekszünk meg-
oldást találni, mert a legnagyobb 

probléma mindenkinek a saját prob-
lémája, ezért valamennyi megkeresés-
re válaszolunk, a nap 24 órájában és a 

hétvégén is fölveszem a telefont.

Gyurkovics János
Szekszárd 
alpolgármestere
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Szekszárd egy éve a számok tükrében: ennyibe kerül a közgyűlés
A 2019-es önkormányzati választások ered-
ménye ismert. A számokat viszont ritkán ösz-
szesítik. A két legnagyobb jelölő szervezetre 
leadott voksok a következőképp oszlottak meg:
• Fidesz-KDNP: 12 219 szavazat
• Éljen Szekszárd: 12 173 szavazat

Bomba Gábor, az Éljen Szekszárd frakcióveze-
tője a Szekszárdi Vasárnapban azt nyilatkozta, 
hogy a mutyi és a haveri pénzosztás ellen lesz-
nek. Ezzel maximálisan egyet lehet érteni, de 
nézzük, mi a valóság.

A választások óta eltelt egy évben a közgyűlés 
éves működési költsége 87%-kal nőtt, amihez 
nagyban hozzájárult az is, hogy 2020-ban a bi-

zottságok és a bizottsági helyek száma is jelen-
tősen nőtt. A korábbi három bizottság helyett az 
Éljen Szekszárd öt állandó bizottságot működ-
tet, melyben 35 bizottsági tag foglal helyet. Ők 
mindannyian tiszteletdíjat kapnak munkájukért.

A Közgyűlés megalakulása után a választá-
sokon leadott voksok aránya már nem köszönt 
vissza a bizottsági helyek elosztásánál és az ön-
kormányzati cégek felügyelőbizottsági tagságai-
ban sem tettenérhető.

A költségek jelentős növekedéséhez az is 
hozzájárult, hogy az Éljen Szekszárd nemcsak a 
bizottsági tagok számát növelte, hanem a tisz-
teletdíjakat is többször módosította. 2020-ban 
44%-kal emelték a bizottsági elnökök pénzét, 
amit idén februárban tovább növeltek, és miu-
tán a minimálbérhez kötötték a díjazásukat, az 
minden évben automatikusan emelkedik.

Ugyanez volt a helyzet a bizottsági tagok tisz-
teletdíjával is. Itt 85%-os emelést szavaztak meg 
a képviselők saját maguk számára a bizottsági 
munkájukért, ami idén már szerényebb mérték-
ben, de tovább növekedett.

A közgyűlés – Éljen Szekszárd többségű kép-
viselő-testület által megszavazott – működése 
2020-ban így már 55.745.418 forintba került, a 
korábbi 29.727.364 forinthoz képest. A 2021-es 
adatnál már az Ács Rezső polgármester által felé-
re csökkentett tiszteletdíjakat vetítettük ki egész 
évre, így lehet, hogy az 50%-os díjcsökkentés 
után is még annyiba kerül a közgyűlés működé-
se, mint két évvel korábban.

Végveszélybe került a szekszárdi uszoda kivitelezése
Annak ellenére, hogy a Tolna Megyei Ren-
dőr-főkapitányság bűncselekmény hiányában 
már lezárta a szekszárdi ellenzék által, az uszo-
da ügyében indított nyomozást, a kivitelezés 
továbbra sem folytatódik a tolnai megyeszékhe-
lyen. A több száz millió forintos állami támoga-
tás elvesztése akár már rövid időn belül is bekö-
vetkezhet. Malomsoki Krisztián, a sportközpont 
vezetője önkényesen továbbra sem hajlandó kifi-
zetni az elvégzett munkákat, ezzel akár végleg le 
is állhat a beruházás.

Miközben a szekszárdi uszoda megépítése az 
ellenzék által támasztott pénzügyi akadályozta-
tás miatt kritikus helyzetbe került, addig Bomba 
Gábor, az Éljen Szekszárd frakcióvezetője közös-
ségi oldalán még mindig bűncselekményről be-
szél annak ellenére, hogy a nyomozóhatóság a 
Bomba által tett feljelentés ügyében az eljárást 
már bűncselekmény hiányában megszüntette.  

Az ÉSZ frakcióvezetője vagy tudatosan, vagy 
jogi ismeretek hiányában félrevezeti a közvéle-

ményt. Éppen ezért fontosnak tartjuk az alábbi-
akat leszögezni:
1.)  a Tolna Megyei Rendőr-főkapitányság eljá-

rást megszüntető határozatában a bűncse-
lekmény hiánya szerepel, éppen ezért Bom-
ba valótlanul állítja, hogy azért szűnt meg a 
nyomozás, mert „a nyomozó hatóság jelenleg 
nem tudta megállapítani, mennyi kár érte az 
önkormányzatot. Ezért áll az az indoklásban 
(sic!), hogy a hanyag kezelés, illetve a hűtlen 
kezelés jelenleg nem bizonyítható”. A határo-
zati indokolásban ellenben az szerepel, hogy 
„A büntetőeljárás során beszerzett adatok 
nem támasztják alá a feljelentésben elköve-
tettként megjelölt bűncselekmények megva-
lósulását és nem vetik fel más bűncselekmény 
elkövetésének gyanúját sem.”

2.)  Valótlanul állította Bomba azt is, hogy a 
rendőrség azért zárta le a nyomozást, mert 
a felek még nem számoltak el egymással. 
Az elszámolást jelenleg is az ÉSZ frakció ál-

tal korábban kinevezett vezető, Malomsoki 
Krisztián akadályozza azzal, hogy a műsza-
ki ellenőri feladatokat ellátó állami BMSK 
Zrt. által leigazolt és elvégzett kivitelezési 
feladatokat nem hajlandó kifizetni a kivite-
lezőnek. Az uszoda építési munkálatai így 
leálltak. A beruházáshoz támogatást nyújtó 
Magyar Állam képviselői ezzel kapcsolatban 
már jelezték aggályaikat önkormányzatunk 
felé, hiszen a miniszterelnökség által kért és a 
polgármester által megadott március 22-i ha-
táridőig a sportközpont ügyvezetője nem írta 
alá a teljesítést, tehát félő, hogy végveszélybe 
kerül az építkezés további folytatása.

Éppen ezért felkérjük az ügyben érintett kép-
viselőket és vezetőket, hogy konstruktívan mű-
ködjenek közre a szekszárdi uszoda kivitelezé-
sében, ne akadályozzák a munkafolyamatokat 
álhírekkel és a szakmai és pénzügyi teljesítés 
elodázásával.  Önkormányzati Sajtóiroda

1.

2.
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Tokaji aszúban pácolt sonka
Az újra felfedezett mangalica jó, de nem pultképes hús

Közeleg a húsvét. Vannak, 
akik csak néhány sonkát készí-
tenek családtagjaik számára, 
másoknak ez a mesterségük, 
s ilyenkor van vágóhídjukon, 
húsboltjukban a nagyüzem, 
megint mások művészi fokon 
művelik ezt a tevékenységet, 
több éven át érlelve a sonká-
kat. Egy-egy példát hozunk 
erre az alábbiakban.

Wessely Gábor

Staudt Péter műszaki területen 
dolgozik, de a sonkakészítést 
nem bízza másra. Maga érleli, 
füstöli a húsvéti asztal egyik 
ékességét családtagjai számára.

– A sonka, csülök, szalonna 
sózását édesapámtól tanultam 
– mondja. – Együtt csináltuk 
2010-től. Most már ez az én 
reszortom. Négy héten át forga-
tom a sonkát a sóban, szárazon. 
A kiengedett levet nem hasz-
nálom fel, kiöntöm. A csülök-
nek elég két hét, azzal annyival 
később kezdek foglalkozni, így 
egyszerre érnek be. A svábok 
mindig így csinálták, nem pe-
pecseltek, nem úsztatták páclé-
ben, csak sóztak és kétnaponta 
forgattak. Aztán jön a füstölés, 
ami egy nagyobb sonkánál más-
fél hétig tart. Ehhez akácfűrész-
port használok. 

Marosi József negyven éve 
hentes, húsboltja 25 éve van. 
Alapvetően nem mangali-
capárti, de azt hangsú-
lyozza, hogy a jó sonka 
lényege, hogy zsiradék 
is legyen benne. Már-
pedig a mangalica er-
ről híres.

– A zsiradék alatt 
nem tud összeszáradni 
a hús – hangsúlyozza. – 
Ez a jó sonka titka. Meg 
persze a minőségi alapanyag, 
a szakszerű elkészítés és a jó 
tárolóhely. Ne tudjon hirtelen 
kiszáradni!

A régi házakban voltak olyan 
padlások, szabad kémények, 
amelyek erre alkalmasnak bi-

zonyultak. Még szep-
tember-októberben 

is ízletes sonkát 
ehettek az ak-

kori gazdák. 
A mangali-
cát 15–20 
éve újra 
fe l fedez-
ték, csak 
egy a baj 

vele, hogy 
nem pultké-

pes hús. Ránéz 
a vásárló és túl 

zsírosnak látja. Ma 
mindenki fitt akar lenni, a 

csirkemell, a pulykamell a slá-
ger, s ha látnak egy kis zsira-
dékot, már nem is kérik. Pedig 
arra is szükség van, jó sonka 
például biztos, hogy nem lesz 
zsír nélkül!

Mayer Ottó élelmi-
szeripari mérnök mö-
gött is négy évtized-
nyi szakmai múlt áll. 
Nem járunk messze 
az igazságtól, ha azt 
mondjuk, hogy son-
kaspecialista. Az utóbbi 
időben gyakran megfordul 
egy Szerencs melletti kis falu 
húsüzemében, ahol az általa 
kidolgozott technológia szerint 
hosszú érlelésű, tokaji borban 
pácolt sonkákat készítenek.

– Húsvéti sonkából is több fajta 
van – vázolja a tényeket: a ha-
gyományos sózással, füstöléssel, 
érleléssel készült parasztsonka, 
az ebből kialakult, hasonló mó-
don készült darabolt comb, és az 
újabb időkben elterjedt, hosz-
szabb ideig sózott, füstölt, de 
már nemigen érlelt sonka, ami 
lejön a füstről, és egy-két héten 
belül már oda is kerül megfőzve 
a húsvéti asztalra. Ennek az él-
vezeti értéke nem olyan, mint a 
hagyományos módon előállítot-
té, de sokan kedvelik. Amikor a 
télen levágott sertés sonkáját 
hetekig sózták, aztán füstölték 
és felakasztották a padlásra a 
nádtető alá, hogy viszonylag 
stabil hőmérsékleten érlelőd-
jön, húsvétkor megvágva egé-
szen más ízvilágot kaptak, mint 
manapság. 

A mai világ termékei a gyor-
spácolt sonkák, melyeknél 
a sózás 3–4 hét helyett két 
napig tart, majd megfelelő 
módszerekkel olyan om-
lós terméket hoznak létre, 

mely megint csak más vásár-
lói réteget céloz meg. A fekete 

erdei és a tiroli füstölt sonkák ál-
talában nyersen fogyasztandók. A 
főzött sonkák Közép-Európában 
ismeretesek. Máshol nyersen, né-
hol igen hosszú érlelés után kerül 
asztalra a sonka. A spanyoloknál 
4–5 évig érleltek is vannak. Áruk, 
minőségtől függően, kilónként 
20–200 euró között mozog. De 
néhány vékony szelet, 4–5 deka 
elég egy embernek. Az olaszoknál 
is vannak ilyen termékek, például 
a rövid sózási idejű, mégis hosszú 
eltarthatóságú pármai sonka. A 
népszerűségük titka az alkalma-
zott technológiától függő diós,-
mogyorós, sajtos ízvilág. Szintén 
drága áru, de kevés kell belőle, pár 
deka, mert nagyon tartalmas. A 
körülbelül 160 kilós induló súly-
ból készül a jól összeérett, százki-
lós, csontos termék. Kuriózumok 
nemcsak külföldön vannak. 

Magyarországon három kis 
húsipari cég foglalkozik speci-
ális sonkakészítéssel. Az álta-
lam kidolgozott technológiát 
egy Szerencs melletti kisüzem 
alkalmazza mangalicára. Ez az 

úgynevezett tokaji stílus. Aszút 
használnak a pácoláshoz, 

ami gyors érlelést és egye-
di ízvilágot eredményez. 
Eredetileg a manga-
licánál a beszáradás 
11–14 hónap volt, az 
új módszerrel hat hó-
nap elteltével zárható 

a sonka légmentesen, 
hogy az érlelés folytatód-

hasson. Ez nem főzhető, 
nyersen fogyasztandó. Öt éve 

kezdtük, már vannak négyéves 
sonkáink, amelyek vékonyan 
szeletelve szinte elolvadnak az 
ember nyelvén. 

Mayer Ottó élelmiszeripari 
mérnök, a tokaji stílusú son-
kakészítés kidolgozója

FOTÓK: JANTNER

Marosi József tapasztalt hentes,
aki szerint zsiradék nélkül

jó sonka nincs

Staudt Péter
műszaki értelmiségi, aki 
mellesleg húsvéti sonkákat is 
készít családtagjainak
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Egyetem: jóval többen jelentkeztek
Sokan jelentkeztek a PTE szek-
szárdi karára (a volt főiskolára). 
Prof. dr. Szécsi Gáborral, a kar dé-
kánjával interjúztunk.

Szekszárdi Vasárnap

Az Oktatási Hivatal információi 
szerint a tavalyi évhez képest jelen-
tősen, több mint 40 százalékkal nőtt 
a jelentkezők száma a Pécsi Tudo-
mányegyetem (PTE) szekszárdi, 
Kultúratudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Karán.

– Minek köszönhető a jelentkezők 
számának növekedése?

– A képzési kínálatunk folya-
matos bővítésének, a kari képző-
helyekben rejlő lehetőségek jobb 
kihasználásának, a marketingtevé-
kenység megújításának.

– Melyek a legkedveltebb képzések?
– A toplista élén továbbra is a gyó-

gypedagógia, az óvodapedagógus 
és a tanító szakok állnak. Emellett 
rendkívül népszerűnek bizonyult a 
szakoktató képzésünk, és örömteli 
tény, hogy új mesterképzésünkre, a 
szociálpedagógia szakra, valamint 
egyik új alapképzésünkre, a vidék-
fejlesztési agrármérnök szakra is van 
elég számú jelentkezőnk. 

– Pécsen és Szekszárdon is? Mert-
hogy tavaly már Pécsett is hirdet-
tek képzéseket. 

– A jelentkezők számának látvá-
nyos növekedése egyértelművé tet-

te, hogy a pécsi indítás rendkívül jó 
döntésnek bizonyult. E lépéssel úgy 
erősödött a kar, hogy mind a szek-
szárdi, mind a pécsi képzőhelyen 
el tudja indítani szakjait, mindkét 
képzőhelyre van elegendő számú 
jelentkező. A karra jelentkezők szá-
mának növekedése a tavalyi évhez 
képest csaknem 50 százalékos, az 
első helyre jelentkezők esetében ez 
az arány csaknem 40 százalék. A 
hazai pedagógusképző intézmények 
körében e téren első helyen vagyunk 
most az országban, ahogyan a Pécsi 
Tudományegyetemen belül is a mi 
karunk produkálta ebben az évben 
a legnagyobb arányú növekedést.

– Mit csináltak jól?
– A jelentkezők ma már több szem-

pontot mérlegelve döntenek arról, 
melyik felsőoktatási intézményben 
kívánják folytatni a tanulmányaikat. 
A minőségi elvárások mellett döntő 
lehet az is, hogy a lakhelyükhöz le-
hető legközelebb található intézmény 

mennyire hallgatóbarát, képzései 
mennyire gyakorlatorientáltak, az 
ott szerzett tudás és diploma meny-
nyire versenyképes. A kar elmúlt 
egy-két évben erőteljesen megújított 
marketingstratégiájában elsősorban 
e szempontokra koncentráló, folya-
matos és dinamikus kampány játszik 
fő szerepet. A korábbiakhoz képest 
erőteljesebben építünk az új média 
kínálta kommunikációs lehetőségek-
re. Egy kreatív, fiatalos nyelvi és képi 
világ révén próbáljuk a ma már első-
sorban az online világban tájékozódó 
fiatalokat megszólítani. Emellett szá-
mos kezdeményezéssel, rendezvény-
nyel hívjuk fel a karra újra és újra a 
figyelmet. Ilyenek a fiatalok számára 
életviteli tanácsadást kínáló Karrier 
Pont, a tehetségműhely program, a 
Család Akadémia, a Harmadik Kor 
Egyeteme előadássorozat is.

– Maradnak a hallgatók a városban?
– Rendkívül fontos feladatnak tar-

tom, hogy a kar a maga lehetőségeivel 

minél erőteljesebben járuljon hozzá 
a térség megtartó erejének növelé-
séhez. Ennek érdekében több fontos 
kezdeményezést is indítottunk az el-
múlt években Szekszárd város és Tol-
na megye önkormányzatával, helyi 
intézményekkel, civil szervezetekkel 
együttműködve. Közös célunk, hogy 
a diplomás, tehetséges fiatalok szá-
mára olyan vonzó jövőképet kínál-
junk, amely megerősíti a városhoz, 
megyéhez való kötődésüket.

– Milyen programuk van erre?
– Az IQ Innovációs Központunk 

megvalósítása egy alaposan előkészí-
tett terv, pályázati forráshoz kötött, de 
nagyon bízunk abban, hogy az elkép-
zeléseinket támogatni fogják. Ha így 
lesz, hamarosan jó hírrel szolgálha-
tunk, és 3 éven belül megnyithatjuk 
az új központot, ami várhatóan több 
mint egymilliárdos fejlesztés lesz 
Szekszárdon. Az új létesítmény egy, 
az innovatív folyamatok iránt nyi-
tott, fiatal vállalkozók tevékenységét 
segítő inkubátorközpontnak ad majd 
otthont bérbe vehető irodákkal, ren-
dezvényteremmel, kiállítóhellyel. A 
központ révén a térség vállalkozói 
közvetlen kapcsolatba kerülhetnek 
a Pécsi Tudományegyetemmel, és 
komoly segítséget kaphatnak ötlete-
ik, találmányaik menedzseléséhez, 
szakmai és gazdasági együttműkö-
dések kialakításához. Emellett több 
más, a térség megtartó erejét növelő 
fejlesztést is meg kívánunk valósíta-
ni, mert hosszútávon gondolkodunk 
Szekszárdban.
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Szerdán elkezdődött az utalványok kihordása
A járvány miatt idén változik a 
rendkívüli települési támogatás 
igénylésének menete és a tá-
mogatás átvétele is, tájékoztat-
ta közleményben a Szekszárdi 
Vasárnapot a szekszárdi önkor-
mányzat.

A járványügyi helyzetre 
való tekintettel idén változott 
a rendkívüli települési támo-
gatás igénylése. Az űrlapokat 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Szociális 
Osztályáról már el lehet vinni 

(cím: Szekszárd, Vörösmarty 
utca 5.). A kérelmeket otthon 
kell kitölteni, a hivatal épületé-
ben erre most a pandémia miatt 
nincs lehetőség.

Weisz Gábor, az önkormány-
zat szociális osztályvezetője 
felhívta a figyelmet, hogy a ké-
relemnek elengedhetetlen része 
a személyiigazolvány-szám és a 
telefonszám megléte, valamint 
egy olyan cím megadása, ahol 
az igénylő részére átadható az 
utalvány.

Zaják Rita polgármeste-
ri tanácsnok elmondta, hogy 
a vonatkozó önkormányzati 

rendelet alapján, azaz a 8/2009 
(III.30.) szociális ellátások helyi 
szabályozásáról szóló rendelet 
értelmében negyedévente igé-
nyelhető támogatásnál nemcsak 
az igénylés módja változik idén. 

A járványhelyzet miatt az ön-
kormányzat munkatársai elő-
zetes egyeztetés után, március 
24-től személyesen kézbesítik 
az utalványokat. Postán azokat 
már csak akkor adják fel, ha a 
személyes kézbesítés nem járt 
sikerrel. A rendkívüli települési 
támogatás évente nagyságren-
dileg nyolcszáz embert érint. 

 SZV
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Bemutatjuk a kincseket
Szekszárdi Értéktár

Folytatódik nagy sikerű műso-
runk, a Szekszárdi Értéktár! 
Következő epizód:
Április 1.: Egy páratlan kincs 
– az evangélikus egyházközség 
első oltárterítője

A korábbi összeállításokat 
Facebook-oldalunkon és You-
Tube-csatornánkon találják. 

A Szekszárdi Értéktár című 
műsorunkban a helyi értéktárba 
felvett neves irodalmi személye-
ket, épületeket, képzőművészeti 

alkotásokat ismertetjük meg a 
közönséggel. Célunk, hogy fel-
hívjuk a figyelmet arra, milyen 
értékek vesznek körül minket. 
A műsor készítése során több 
intézménnyel – például a mú-
zeum, a megyei könyvtár, civil 
szervezetek – is együttműkö-
dünk. A Szekszárdi Értéktár 
minden csütörtökön, este hat 
órától jelentkezik új adással.

A műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk!

Óvodai beíratás
Szekszárd MJV jegyzője ér-
tesíti a lakosságot, hogy a 
2021/2022. nevelési évre 
Szekszárd város óvodáiba a 
beíratás 2021. április 26-án 
és 27-én 08:00–17:00 óra 
között történik. A beíratás-
hoz szükség van a gyermek 
nevére kiállított személyazo-
nosságot igazoló hatósági 
igazolványokra, valamint a 
szülő személyazonosságát 
igazoló hatósági igazolvány-
ra és lakcímkártyára, illetve a 
gyermek orvosi igazolására. 
Ha lehetőség van rá, a szülő 
vigye magával beíratandó 
gyermekét is. 

Kötelező óvodába íratni 
azt a gyermeket, aki 2021. 
augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, de az 
óvoda felveheti azt is, aki a 
harmadik életévét a felvéte-
létől számított fél éven belül 
tölti csak be, feltéve, hogy 
minden, a felvételi körzetben 
lakóhellyel, vagy tartózkodási 
hellyel rendelkező hároméves 
és annál idősebb gyermek fel-

vételi kérelme teljesíthető. 

A körzeti feladatot ellátó 
óvoda a gyermek felvételét 
csak helyhiány miatt utasít-
hatja el, a működési körzet-
tel nem rendelkező óvoda 
viszont a város egész lakóte-
rületéről fogadja a gyermeke-
ket. Az óvodai felvételről az 
óvodák a beíratást követően, 
2021. május 28-ig értesítik a 
szülőket. 

Az elutasító határozat ellen 
a kézhezvételtől számított 15 
napon belül nyújtható be 
jogorvoslati kérelem az óvo-
dában, az óvoda fenntartójá-
hoz címezve. Amennyiben a 
szülő beíratási kötelezettsé-
gének nem tesz eleget, sza-
bálysértést követ el és eljárás 
indítható ellene. Integráltan 
nevelhető sajátos nevelési 
igényű gyermek óvodai fel-
vételéről a választott intéz-
ményben lehet érdeklődni. 
A beíratási helyszínek és az 
egyéb részletszabályok elér-
hetők a szekszard.hu honla-
pon: https://szekszard.hu/
hu/hirek/kiemelt-hirek/
ovodai-beiratas  SZMJV

Meghívó – online borkóstolóra
Tisztelt borkedvelők!
Egy ideig még nem tudunk 
személyesen találkozni, viszont 
nem szeretnénk, hogy a „Bo-
rokról könnyedén a Pincében” 
rendezvénysorozat elmaradjon.

Ugyan most személyes talál-
kozóra nincs lehetőség a pin-
cében, de a Microsoft Teams 
alkalmazás segítségével szeret-
nénk mindenkit egy kötetlen, jó 
hangulatú online kóstolóra in-
vitálni. Az virtuális borkóstoló 
témája a Kékfrankos fajta lesz.

Az esemény időpontja: 2021. 
április 1. (csütörtök) 18:00.

Az online kóstolón a kö-
vetkező tételeket mutat-
juk be: Eszterbauer Borászat 
– Tanyamacska Kékfrankos 
2019, Heimann & Fiai – Szek-
szárd Kékfrankos 2018, Schie-
ber Pincészet – Trilógia Kék-

frankos 2018, Mészáros Pál 
– Bodzási Kékfrankos 2016.

A négyes Kékfrankos bor-
csomagot kedvezményes áron 
8.700,- forintért vásárolhatják 
meg a Garay Élménypincében a 
rendezvény hetén.

A borokat bemutatja Molnár 
András, a Garay Élménypince 
üzletvezetője illetve számítani 
lehet a borászok részvételére is.

Az online kóstoló nyílt, min-
denki számára elérhető. Nincs 
borvásárláshoz kötve. Amennyi-
ben szeretne részt venni a kósto-
lón a Microsoft Teams alkalmazá-
son keresztül, kérem küldjön egy 
e-mailt a marketing@garaypin-
ce.hu címre és az online kóstoló 
linkjét elküldjük az ön részére, az 
esemény kezdete előtti órákban.

Várunk minden kedves érdek-
lődőt! Jó borokat, jó egészséget!
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RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 14:00 óráig 
e-mailben : rendeles@diaketkeztetes.net

telefonon: 06–20/210–8961

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.

Tel.: 74/414–212 • web: www.diaketkeztetes.net

Az ételek elvitelre vagy házhozszállítás-
sal kérhetők. Az ételeket saját doboza-
inkban tudjuk biztosítani, a csomago-
lás díja 50,- Ft/doboz. A kiszállítás díja 
1.450,- Ft felett ingyenes, alatta +250,- Ft.

MENÜ Március 29. Március 30. Március 31. Április 1. Április 2. Április 3.

„A”
1.350,- Ft

Frankfurti leves Tejfölös burgonyaleves Marhahúsleves Zellerkrémleves

Szilvás gombóc,
fahéjas porcukor

Mustáros sült
csirkecomb,

kukoricás rizs

Főtt marhahús,
gyümölcsmártás,

pirított dara

Lencsefőzelék,
sertéspörkölt

„B”
1.350,- Ft

Frankfurti leves Tejfölös burgonyaleves Marhahúsleves Zellerkrémleves

Csülök pékné módra,
savanyúság

Debreceni sertésragu,
tarhonya

Rántott csirkeszárny,
amerikai káposzta-

saláta

Füstölt sajttal-sonkával 
töltött sertésborda, 

burgonyapüré,
savanyúság

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Jércemell rántva,
hasábburgonya,
mexikói saláta

Jércemell rántva,
hasábburgonya,
mexikói saláta

Jércemell rántva,
hasábburgonya,
mexikói saláta

Jércemell rántva,
hasábburgonya,
mexikói saláta

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Fűszeres
csirkecombfilé,

zöldséges bulgur

Fűszeres
csirkecombfilé,

zöldséges bulgur

Fűszeres
csirkecombfilé,

zöldséges bulgur

Fűszeres
csirkecombfilé,

zöldséges bulgur

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! (06162)

ZÁRVA

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06159)

ANHUR TEMETKEZÉSANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(06160)

Szekszárd belvárosbanSzekszárd belvárosban
üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ
2021. március 2021. március 

hónaptól.hónaptól.

ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–776206–30/555–7762

(06307)

Műanyag
ajtó-ablak

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari 

függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

 (06164)

FFOGORVOSI MAGÁNRENDELÉSOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

Dr. Schárer LászlóDr. Schárer László
Fogpótlás!Fogpótlás!

Kedd, szerda, péntek:Kedd, szerda, péntek:
14:30 – 17:30 óráig14:30 – 17:30 óráig

7100 Szekszárd, Jókai u. 22.
Telefon: 06-30-93-63-569(0

61
65

)

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(06161)

ÓVODAI BEIRATKOZÁSÓVODAI BEIRATKOZÁS
2021. április 20–21. (kedd, szerda) 08:00–16:00 óráig

Szent József Iskolaközpont, Szent Rita Katolikus Tagóvodája
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 9.

e-mail: szentritaovoda@gmail.com • tel.: +36–74/319–041
BEIRATKOZÁSHOZ BE KELL MUTATNI:

•  A gyermekének személyazonosí-
tásra alkalmas, a gyermek nevére 
kiállított személyi azonosítót és 
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványt.

•  A szülő személyi azonosító és 
lakcímet igazoló hatósági igazol-
ványát.

•  Nem magyar állampolgár kisko-
rú óvodai beíratásnál a szülőnek 
igazolnia kell azt is, hogy milyen 
jogcímen tartózkodik a gyermek 
Magyarország területén (Nk92§).

•  Taj kártya.
•  Születési anyakönyvi kivonat 

(másolata).
•  Gyermekvédelmi kedvezményről 

szóló határozatát (ha van ilyen).
•  Amennyiben a gyer-

meke hátrányos vagy 
halmozottan hátrá-
nyos helyzetű, úgy 
az ezt igazoló határo-
zatot.

(06170)

ÁLTALÁNOS ISKOLAIÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEÍRATÁS!!!BEÍRATÁS!!!

Kedves Szülők! A veszélyhelyzetre való tekin-
tettel a tanköteles tanulók 2021/2022. tanév 
első évfolyamára történő beiratkozásának idő-
pontja és módja a következőképpen alakul:

Elektronikusan (e-mail megküldésével),
az iskola honlapján megtalálható
beíratási nyomtatványok beíratási nyomtatványok megküldésével: 

•  2021. április 16-ig (péntek), a  titkarsag.sztjozsef@tolna.nettitkarsag.sztjozsef@tolna.net 
e-mail címre.

Személyesen, a letölthető kitöltött nyomtatványokkitöltött nyomtatványok leadásával:
•  2021. április 15. (csütörtök) 08:00–16:00,
•  2021. április 16. (péntek) 08:00–16:00.

Helye: Szent József Katolikus Ált. Isk. és Óvoda – Katholische Grundschule.

SZENT JÓZSEF ISKOLAKÖZPONT
7100 Szekszárd, Garay tér 9. • Tel.: 74/311–421

E-mail: igazgato.sztjozsef@tolna.net,
www.szentjozsefiskolakozpont.hu (06169)
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Csalók a közelben!
Önkormányzatra és az oltásra hivatkoznak

Újabb módszerrel kerestek 
meg trükkös csalók idős em-
bereket a közelben, Dom-
bóváron, olvasható a Tolna 
Megyei Rendőr-főkapitány-
ság közleményében.

Szekszárdi Vasárnap

Azt is kérik, ha önnek is isme-
rős a történet, ha önnel is tör-
tént ilyen, akkor jelentkezzen 
a rendőrségen.

A héten közölt rendőrségi 
hírben bemutatott esetről a 
közleményben azt írták, hogy 
egy dombóvári nő tett beje-
lentést még március elején. 
Elmondása szerint egy isme-
retlen személy felhívta azzal, 
hogy a helyi önkormányzat 
úgy igyekszik segíteni a vírus-
helyzetben, hogy aki korona-
vírus-oltásra jelentkezik, az 
50.000,- forintot kap.

A telefonáló azt mondta 
az asszonynak, hogy ehhez 
nem kell mást tennie, mint a 
bankszámla- és bankkártya-
adatait összekészítenie és egy 
borítékba tennie. Mindezek 
után az ablakon ki kell dob-
nia a borítékot, melyet a hi-
vatal munkatársai elvisznek. 
Az asszony hitt a csalóknak, 
és az iratait még a beszélgetés 
közben összeszedte, azonban 
közben megszakadt a vonal. 

A nőt így végül nem tudták 
megkárosítani.

A rendőrségi közlemény 
szerint az elmúlt hetekben 
több tucat, ehhez hasonló 
tartalmú bejelentés érkezett 
a Dombóvári Rendőrkapi-
tányságra. Három esetben a 
sértettek át is adták adataikat 
a csalóknak, akik ezután több 
százezer forinttal károsították 
meg őket.

A bejelentések kapcsán a 
hatóság nyomozást indított, 
melynek eredményeként a 
dombóvári rendőrök március 
közepén elfogtak négy embert. 
A csalásokat egy 26 éves pécsi 
férfi és 25 éves élettársa, vala-
mint egy 33 éves hegyhátma-
róci lakos és 35 éves felesége 
követte el. Közülük hárman 
azóta letartóztatásban vannak. 
A rendőrök eddig háromrend-
beli csalás bűntett és 20 rend-
beli csalás bűntett kísérlete 
elkövetésével gyanúsították 
meg őket.

A Dombóvári Rendőrka-
pitányság munkatársai kérik, 
hogy akit az elmúlt időszak-
ban hasonló telefonhívással 
kerestek meg, jelentkezzen 
személyesen a kapitányságon, 
hívja a 06–74/566–070-es szá-
mot, vagy tegyen bejelentést 
a 112-es központi segélyhívó 
telefonszámon.

Egy este, két intézkedés, három körözött személy
A szekszárdi rendőrök hétfőn, 
a késő esti órákban három 
olyan személlyel szemben is 
intézkedtek a tolnai megye-
székhelyen, akiket köröztek.

Időben haladva azzal kezdő-
dött a hétfő este, hogy nem 
sokkal nyolc óra előtt igazol-
tattak két férfit a járőrök. Mint 
azt a Tolna Megyei Rendőr-fő-
kapitányság által a rendőrsé-
gi honlapon közzétett hírből 
megtudtuk, a két férfiról az 
adataik ellenőrzése során de-

rült ki, hogy egyiküket, egy 
21 éves, Tamásiban élő férfit 
köröztet a Tapolcai Rendőr-
kapitányság, míg a másikukat, 
egy szintén 21 éves felsőnánai 
férfit több hatóság is körözi. 
A rendőrök mindkét személyt 
előállították a Szekszárdi Ren-
dőrkapitányságra, s ott mind-
kettőjüket elszámoltatták.

Nem sokkal később, este tíz 
óra után egy utcán tartózkodó 
személyre lettek figyelmesek, 
aki, amikor meglátta a ren-
dőröket, el akart futni előlük. A 

járőrök azonban hamar elfogták 
a fiút, aki nem volt hajlandó 
megmondani a rendőröknek az 
adatait, iratok pedig nem voltak 
nála. Az egyenruhások a fiatalt 
szintén előállították a rendőrka-
pitányságra, ott állapították meg 
a személyazonosságát. Kiderült, 
hogy a 13 éves fiú a komlói 
gyermekotthonból szökött meg, 
s emiatt a komlói rendőrök már 
körözik. A fiút a meghallgatását 
követően a szekszárdi gyerme-
kotthonba szállították.

  SZV

FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala a 
közszolgálati tisztviselőkről 
szóló 2011. évi CXCIX. törvény 
45. § (1) bekezdése alapján 
pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Beszerzési és 
Jogi Igazgatóság Beszerzési 
és Jogi Osztályára jogász 
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások, aktualitások menüpont-
ban tekinthető meg.

Letöltendő fogházbüntetést 
kér a 2019 októberében történt 
gázrobbanás két vádlottjára az 
ügyészség. A hatalmas detoná-
ciót egy 69 éves szekszárdi és 
egy 47 éves medinai férfi okozta 
– közölte Páli Péter, a Szekszárdi 
Járási Ügyészség helyettes szóvi-
vője. A robbanást egy szabály-
talanul elvégzett lakásfelújítás 
okozta, amit a szekszárdi férfi 
vállalt el, majd a fűtésszerelést 
kiadta a medinai alvállalkozó-
nak. A gázrendszer felújítása 
során számos szabálytanság 
történt, például nem került sor 
– a kötelezően előírt – előzetes 
terveztetésre és az engedélyez-
tetésre sem. Ráadásul a gázsze-
relést elvállaló vádlott még a 
szükséges iskolai végzettséggel 
sem rendelkezett. A munka 
során aztán a nappaliban talál-
ható konvektort nem csatlakoz-
tatta a csonkra, amiből emiatt 
szabályozatlanul ömlött órá-

kon keresztül a gáz a lakásba. 
A detonációt az okozta, hogy a 
lakás tulajdonosa főzni kezdett 
a konyhában, ami tűzhöz és egy 
kisebb detonációhoz vezetett, 
aminek a lángja berobbantotta a 
nappaliban összegyűlt földgázt. 
A detonáció következtében a la-
kás tulajdonosa súlyos, másod-
fokú égési sérülést szenvedett, 
valamint három másik személy 
is könnyebben megsérült. Az 
eset során 125 lakásban, 6 sze-
mélyautóban és ugyanennyi 
garázsban keletkezett összesen 
több mint 150 millió forintnyi 
kár. Az ügyészség a két vádlot-
tat különösen nagy kárt okozó 
gondatlan közveszély okozá-
sával vádolja, amiért egytől öt 
évig terjedő szabadságvesztés 
is kiróható. Az ügyész a vád-
lottakkal szemben fogházban 
letöltendő, végrehajtandó sza-
badságvesztést kér a Szekszárdi 
Járásbíróságtól.  BP

Börtönbe küldenékBörtönbe küldenék
a gázrobbanás okozóita gázrobbanás okozóit
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Március 21-ei rejtvényünk megfejtése: Intendáns, sajtószabadság.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Taksonyi Gézáné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését április 1-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Szükség van Valakire, Aki jön Isten nevében
„Hozsánna! Áldott, aki az Úr nevében jön, az Izráel királya! – 
Ne félj, Sion leánya, íme királyod jön, szamárcsikón ülve.”
 (János evangéliuma 12. fejezet 13. és 15. versek)

Virágvasárnap van, emlékezünk 
Jézus jeruzsálemi bevonulására, 
az örömteli, pálmalengető foga-
dására. Megkezdődik a nagyhét, 
amely számos drámai fordulattal 
van tele. Néhány nap múlva, nagy-
csütörtökön az utolsó vacsora al-
kalma következik, ahol Jézus tanít-
ványainak kezébe adja a kenyeret 
és a bort, és azt mondja: „Ez az én 
testem! Ez az én vérem!”.

Másnapi halálát és áldozatát 
jelenti ki így számukra: nagy-
péntek a golgotai keresztáldozat 
napja, ahol az Isten báránya ér-

tünk áldoztatott, a mi vétkeink 
miatt kapott sebeket. A halál 
azonban nem tarthatta foglyául, 
harmadnapra jön a feltámadás 
ünnep, Húsvét. Jézus győzött a 
halál és a gonosz felett. Valódi 
szabadító ő, akiben örök életünk 
és feltámadásunk van.

Az idei, 2021-es húsvétunk 
a tavalyi évhez hasonlóan még 
mindig egy drámai időszakban 
zajlik a járványhelyzet miatt. 
Tavaly márciusban kezdődtek a 
lezárások, korlátozások, és egy év 
után sem változott sokat a világ 

helyzete. Ez az idei virágvasárna-
punknak is sajátos ízt, hangulatot, 
jelentést ad. Nincs ma pálmalen-
getés, ujjongó hozsánna szó a 
gyülekezetben, hiányzik a közös-
ség, a tömeg Isten színe előtt. Az 
elmúlt egy évben megtanulhattuk, 
mekkora érték az, ha egymással a 
templomokban, imaházakban ta-
lálkozhatunk. Sok természetesnek 
hitt dolgunkat tanultuk meg most 
újra értékelni ezekben a kritikus 
időkben. Hiszem, hogy ezek által 
is Isten tanít és szólít meg minket.

Azonban ez a nehéz helyzetünk 
arra is rávilágít, hogy az ember 
mennyire megváltásra, szabadí-
tásra, gyógyulásra szorul. A világ 
járványos, szorult helyzete min-

denki számára még világosabbá 
teheti: szükség van Valakire, Aki 
jön Isten nevében, Akinek van 
hatalma arra, hogy félelmeinkből 
kiragadjon, kigyógyítson, testileg 
és lelkileg. Őbenne van új életünk, 
Őbenne kapunk új távlatokat, az 
evilág napi rettegései helyett az 
örökélet távlatában. Az alázatos és 
szelíd király, aki szamárcsikón ér-
kezik, Jézus Krisztus, erre hív meg 
bennünket. Ne félj! Tegyük le elé a 
napi félelmeket, a ránk nehezedő, 
nyomasztó híreket, a veszteségek-
ből fakadó fájdalmakat. Fogadjuk 
be szívünkbe, otthonunkba, éle-
tünkbe ezt a Szabadítót, aki jön, 
nem földi hatalommal, nem földi 
vak reménnyel, hanem a mennyei 
Atya valóságos szeretetével és ke-
gyelmével.  Dr. Khaled A. László 
 metodista lelkész

MOZAIK

Útlezárás lesz, a 
buszok útvonala 

is változik
Négy szekszárdi utcában kell 
nagyobb útlezárásokra számí-
tani a következő időszakban 
ivóvízvezeték csere miatt.

Hamarosan útlezárások ne-
hezítik majd a közlekedést 
Szekszárdon a Mérey, a Babits, 
az Előhegy és az Akácfa utcák-
ban. Egy sikeres pályázatnak 
köszönhetően van lehetősége 
az önkormányzatnak 136 mil-
lió forintból kicserélni az el-
használódott, régi és sokszor 
meghibásodó ivóvízvezetékeket 
a város több pontján. A munka-
területeket pénteken adták át a 
kivitelezőknek. A párhuzamos 
munkavégzést a tervek szerint 
kerülni fogják, így egyszerre 
csak egy helyen lesz útlezárás, 
több esetben viszont a buszok 
is más útvonalon közlekednek 
majd. A munkálatokkal kapcso-
latos részletekről a későbbiek-
ben bővebb tájékoztatást adunk. 
A projektet az Innovációs és 
Technológiai Minisztérium – a 
Viziközművek Állami Rekonst-
rukciós Alapjából támogatja.
 Önkormányzati Sajtóiroda
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KSC: Sok minden kellett a nagy nemzetközi sikerhez
Fontos fejezethez érkezett 
a KSC Szekszárd az Európa 
Kupa négyes döntőjébe való 
bejutással. Mindehhez első-
sorban munka kellett.

Bálint György

Az elmúlt öt évben megterem-
tődtek a nemzetközi szinten is 
versenyképes hazai nagycsa-
pattá válás feltételei – köszön-
hetően nagyobb helyi cégeknek  
és ma már tucatnyinál is több 
kisebb-nagyobb, a kosárlabdát 
támogató vállalkozásnak, illet-
ve Szekszárd város szponzori 
szerepvállalásának.

De mi is kellett ahhoz, hogy 
mára ide is eljuthatott a szek-
szárdi kosársport.

Pénz, vezetés
A pénz önmagában nem volt 
elég. A szekszárdi csapat me-
nedzsmentjén sok múlott. Ha 
egy csapat öt év alatt eljut odáig, 
hogy az erős magyar bajnokság-

ban kétszer ezüstérmes lesz az 
Európában is jegyzett Sopron 
mögött, majd az Európa Kupa 
négyes döntőjébe jut, az nem 
pusztán a szerencséről szól.

Az elmúlt hónapokban a csa-
pat sikert sikerre halmozott. 
Legyőztek egy ukrán, majd egy 
török együttest, aztán az Euró-
pa Kupa januári, győri csoport-
körében a hazai nagy rivális 
Uni-Győrt, a nyolcaddöntőben 
pedig a franciákat, majd a ne-
gyeddöntőben a korábbinál is 
erősebb töröküket. Így lettek a 
második számú kontinentális 
tornán final fourosok.

Az edző
A Szekszárd egy sikerorientált, 
szakmailag felkészült, kifogás-
talan, a délszláv stílust, ottani 
módszereket ismerő, azt adop-
tálni képes, roppant impulzív, 
még fiatal, de már tapasztalt 
trénert, Djokics Zseljkót szer-
ződtette 2016-ban. Ebben fon-
tos szerepe volt az ügyvezető 
elnök, Szabó Gergő meggyőző-
képességének.

Játékosok
A játékospolitika is elsőrangú 
volt: a sportkvalitások mellett 
fontos volt az emberi szempont 
a kiválasztásnál. És ez műkö-
dött is: sem az öltözőn belül, 
sem azon kívül nem is voltak a 
csapat egészére negatívan ható 
fejlemények.

Közeljövő
A Nemzetközi Kosárlabda 
Szövetség európai testületének 
döntése alapján dől el, hol tart-
ják meg majd az Európa Kupa 
négyes döntőjét. A kétnapos 
rendezvényt április 12–14. kö-
zött rendezik. A Szekszárd el-
lenfele az olasz Reyer Venezia 
lesz.

A másik ágon a spanyol 
Valencia a francia Carolo Bas-
kettel mérkőzik, a párharcok 
győztesei játsszák az Európa 
Kupa idei döntőjét, a vesztesek 
a harmadik helyért meccselnek.

Mind a négy csapat beadta 
pályázatát, napokon belül ki-
derül, ki nyeri a ezt a meccset, 
és mely ország és város lehet az 
esemény házigazdája.

Fogadták őket
A Törökországból hazaérkező 
KSC játékosokat a Szekszárdi 
Sportcentrum előtti téren fo-
gadta a csapat szurkolótábora, 
a Kadarka Bridge, de köszön-
tötte ott, aznap este Ács Rezső 
polgármester is.

Bonner
„A csoda azért csoda, mert nem 
lehet állandóan megismételni. 
De most ismét csodát tettünk!...
Nekem azért is különleges, mert 
a csapat maximálisan betartotta 
ezen a két mérkőzésen az ellen-
felekre adaptált taktikai utasítá-
sokat! És még azért is, mert az 

öt éve gyakorolt alapszisztéma 
megint eredményre vezetett” 
– nyilatkozta Djokics Zseljko 
vezetőedző.

– Az, hogy most ekkorát 
tudtunk lépni, az első sztáriga-
zolásunknak is köszönhető. 
Ilyen kaliberű játékosunk, mint 
Dewana Bonner, nem volt. Az 
ő eredményessége nélkül nem 
biztos, hogy francia ellenfe-
lünket le tudtuk volna győzni 
az első meccsen. Ezért külön 
köszönet illeti a klub egyik ki-
emelt főszponzorát, a Tarr Kft.-t 
és ügyvezetőjét, Tarr Jánost. Az 
ő segítségük, anyagi hozzájá-
rulásuk tette lehetővé, hogy 
a kétszeres WNBA-bajnokot 
Szekszárdra hozhassuk – ezt 
már Szabó Noémi szakmai és 
sportigazgató nyilatkozta.
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Ács Rezső személyesen gratulált Szemerei Leventének
Szemerei Levente futó a közelmúltban 
újabb sikert ért el, aranyérmet szerzett 
a Mezei Futó Országos Bajnokságon. A 
fantasztikus eredményhez Ács Rezső sze-
mélyesen gratulált a sportolónak és edző-
jének, Szőke Gergőnek. A polgármester 
köszöntőjében hangsúlyozta, rendkívül 
büszke arra, hogy Szemerei Leventének 
fontos ez a város, és továbbra is szekszárdi 
színekben kíván versenyezni. Ács Rezső 
méltatta a fiatal sportoló alázatát, sze-
rénységét, és úgy fogalmazott, Szemerei 
Levente élő példa arra, hogy egy kisváros-
ból, Szekszárdról is el lehet érni sikereket. 

Levente a találkozón beszélt a terveiről, a 
hamarosan induló öthetes kenyai edzőtá-
borról, és arról, hogy tanulmányait Ame-
rikában folytatja majd egyetemen.

Szőke Gergő edző azt mondta, óriási do-
log Levente újabb szintlépése, és ez még 
messze nem a végállomás, hanem a kezdet. 
A következő nagy állomás a 2023-as Buda-
pesti Atlétikai Bajnokság lehet.

Szemerei Levente arról is beszélt, hogy  
Szekszárdhoz való ragaszkodása nagy mér-
tékben kötődik egyik példaképéhez, Csillag 
Balázshoz, akire gyermekkora óta felnéz. 

 PSI
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Száz éve született Tucsni László
Száz éve született, ötven éve 
hunyt el Tucsni László, Szek-
szárd kulturális és sportéleté-
nek „mindenese”.

Számos hír szól arról, hogy fél 
évszázada nyitotta meg kapu-
it a Babits Mihály Művelődési 
Központ, amely egyet jelentett 
a kultúraszervezés intézmé-
nyesülésével Szekszárdon. Azt 
megelőzően elsősorban kisebb 
közösségek, és olyan lelkes em-
berek munkájának köszönhető-
en valósultak meg a város mű-
vészeti és kulturális programjai, 
mint Tucsni László, a fáradha-
tatlan jogász, sportújságíró – és 
negyedszázadon át a város zenei 
életének szervezője.

Megtapasztalva, mennyien 
szerették, hányan őriznek hoz-
zá fűződő kedves pillanatokat, 
felesége, Szilárd Kató, és leánya, 
Palkó Lászlóné Tucsni Katalin 
2005-ben megosztott gondo-
lataival emlékezünk és emlé-
keztetünk születésének 100. és 
halálának 50. évfordulóján.

*
Tucsni Pál kalaposmester uno-

kája örökölte édesapja művésze-
tek iránti vonzalmát. A gimná-
ziumban Létay Menyhért első 
tanítványainak egyike volt, szor-

galmasan járt Berényi Pista bácsi-
hoz hegedűórákra, pécsi joghall-
gatóként az egyetem szimfonikus 
zenekarában is játszott. Éppen 
diplomaszerzését ünnepelte, 
amikor találkozott Szilárd Kató-
val, akivel 1946. augusztus 26-án 
Pécsett kötöttek házasságot. Két 
nap múlva Szekszárdon voltak, 
ahol Tucsni László tanfelügyelői 
állást kapott. 

A kalaposmester nagyapa há-
zát – ahol a gyermekek: László, 
András és Katalin születtek – a 
művelődési ház építése miatt 
1965-ben kisajátították 
majd lebontották. A 
Tartsay lakótelepi cse-
relakásban a kony-
ha olyan kicsi volt, 
hogy az ötfős család 
a vacsorához sem tu-
dott egyszerre leülni. 
Kató néni zsörtölődé-
sét férje azzal ütötte el, 
gondoljanak arra, milyen 
sok ember számára lehet 
majd hangversenyt rendezni az 
épülő új művelődési házban.

Mert Tucsni László számára 
lelkiismerettel gyakorolt hivatali 
munkája mellett haláláig a zene 
iránti rajongás volt az első. In-
ternálásból hazatérő barátjával, 
a zeneakadémiát végzett Kaszás 
Endrével pezsgő hangversenyé-
letről álmodtak a még világ-
háborús veszteségeit leltározó 
Szekszárdon! Nem ismertek 
lehetetlent: a meghívott művé-

szek gázsiját sokszor a helybeli 
„előzenekar” (a tagok között R. 
Bogdán Edit, Berényi István, 
Theisz Lőrinc, Véghelyi Miklós, 
Jaszenovics Géza) összemuzsi-
kálta adományból fizették ki. 

A tanácsok megalakulása 
után Tucsni László a megyei 
művelődési osztály pénzügyi 
csoportvezetőjeként a zeneis-
kola szervezésével párhuzamo-
san 1955-ben megalakíthatta a 
„Zenebarát kört.” 

Csak néhány név a Tucsni 
László és a „Zenebarát kör” 
által szervezett több mint 150 
szekszárdi koncert előadómű-
vészei közül: Fischer Annie, 
Perényi Miklós, Ágay Karo-
la, Jandó Jenő, Kovács Dénes, 
Ilosfalvy Róbert, Szendrey-Kar-
per László. A helyi előadókkal 
folytatva a sort: Husek Rezső, a 
Thész László vezényelte Városi 

Kamarazenekar, a dr. Partos Já-
nos dirigálta Szövetkezeti Mad-
rigálkórus. Emlékezetes volt a 
10 éves zeneiskola és tanárai 
tiszteletére az egykori tanítvá-
nyok (Besenyő Hedvig, Falussy 
Mária, Lányi Péter, Levente 
Judit, Takler Ibolya, Thész Gab-
riella, Thész László, ifj. Tucsni 
László, Véghelyi Miklós, Zoltán 
Ildikó) közreműködésével szer-
vezett koncert éppúgy, mint a 
Szekszárdi Zenélő Nyár rendez-
vényei a Megyeháza udvarán.

Tucsni László – aki egyszer 
úgy fogalmazott: „ha zene 

nem lenne, nem lenne 
érdemes élni" – éppen 

50 esztendeje távozott 
tragikus hirtelenség-
gel a város életéből. 
Még leadta heti tu-
dósítását a Népújság 

akkori szerkesztőségé-
ben (amelynek épülete 

később évtizedeken át a 
szekszárdi főiskola „E”-épüle-

teként a szociálismunkás-képzés 
otthona volt), azután a kapun az 
utcára lépve összeesett és meg-
halt. Nem volt ötvenéves.

Utolsó útjára tisztelőinek so-
kasága kísérte 1971. július 17-én. 
Az újvárosi temetőnél a gépko-
csikat látva egy átutazó megkér-
dezte, kit temetnek. Csak annyit 
mondtak: „a város mindenesét”.
 Nagy Janka Teodóra 
 (Szekszárdi históriák 
 Facebook-oldal)

„ Ha a zene nem lenne, 
nem lenne érdemes 
élni”

Országos tanulmányi versenyt nyertek a keris lányok
Első helyezést ért el a szekszár-
di Bezerédj István Technikum 
csapata a Hyperión Országos 
Tanulmányi Verseny döntőjén.

A 2020/2021-es tanévben a 
Pécsi Tudományegyetem Böl-
csészettudományi Kara ismét 
meghirdette a Hyperión Orszá-
gos Tanulmányi Versenyt.

A kompetencia- és tehetség-
fejlesztő művelődéstörténeti 

próbára az ókori görög és római 
kultúra iránt érdeklődő diákok 
jelentkezhettek. A megméret-
tetés szűkebb tématerülete az 
ókori Athén volt.

A versenyt négy kategóri-
ában írták ki, melyek közül a 
HyperQuest elnevezésű online 
kvízjátékra nevezett be a Tolna 
Megyei SZC Bezerédj István 
Technikum csapata.

A Bóvári Dorina (5/13.B), 
Mohácsi-Bugarszki Barbara és 
Trenka Tímea (10.A) alkotta 
triónak az első, iskolai forduló-
ban az interneten elérhető on-
line feladatsort kellett megolda-
nia szintről szintre haladva, és 
megküzdenie az ország minden 
tájáról jelentkezett 233 közép-
iskolás csapattal a döntőbe ke-
rülésért. A keris diákok sikerrel 

vették az akadályt, így 2021. feb-
ruár végén az online döntőben 
mérhették össze tudásukat 143 
csapattal, nevesebbnél nevesebb 
gimnáziumok diákjaival. A lá-
nyok itt is kiválóan teljesítettek, 
ennek eredményeként országos 
1. helyezést sikerült elérniük.

A tanulókat Balogh Attila ok-
tató készítette fel a megmérette-
tésre.  SZV

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP
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Fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
polgarmester@szekszard.hu

•  Dr. Gábor Ferenc jegyző
Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alap-
ján: 06–74/504–103.

•  Gyurkovics János alpolg. (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail: 
gyurkovics.janos0915@gmail.com

• Zaják Rita tanácsnok
Tel.: 06–30/370–8930, 
e-mail: zajak.rita@gmail.com

•  Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail: 
szekszard1.korzet@gmail.com

•  Csötönyi László képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548, 
e-mail: csotkelaci@gmail.com

•  Csillagné Szánthó Polixéna 
képviselő 4. vk.
Tel.: 06–30/418–1368,
e-mail: cspolix@freemail.hu

• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548, 
e-mail: illtama@gmail.com

• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail: 
murvaiarpad01@gmail.com

• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
Tel.: 06–30/933–5072,
e-mail: raczstudio@gmail.com

• Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888, 
e-mail: zsfaresz@gmail.com

• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:  
robert.gulyas1965@gmail.com

• Máté Péter képviselő 10. vk.
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail:  
matepetersandor@gmail.com

• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202, 
e-mail: kovaril@tolna.net

•  Móra Viktória képviselő
Tel.: 06–70/602–6525, 
e-mail: moravicky76@gmail.com

• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–20/980–4967,
e-mail: gbomba70@gmail.com

MOZAIK

WEISZ BÉLA KARIKATÚRÁJA

1+1% – Adjon, hogy más is adhasson! 
A legtöbben gyermekek 
fejlődésére és gyógyításá-
ra vagy állatmenhelyeknek 
ajánlják fel adójuk 1 száza-
lékát. Az szja 1+1%-áról idén 
is egészen május 20-ig lehet 
rendelkezni. A támogatott 
szervezeteknek óriási segít-
séget jelentenek az adófo-
rintok, miközben a felajánlás 
csak néhány perc figyelmet 
igényel az adózóktól.

 
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal 
(NAV) az szja bevallás webes 
felületének kezdőoldalán is 
feltünteti a rendelkezés lehető-
ségét az adó 1+1 százalékáról 
azért, hogy minél többen a le-
hető legegyszerűbben támogat-
hassanak civil szervezetet, val-
lási közösséget vagy a Nemzeti 
Tehetség Programot. 

A rendelkezőnyilatkozat 
elektronikusan, illetve papírala-
pon postán vagy személyesen is 
benyújtható a NAV-hoz, akár a 
bevallás részeként, akár önálló 
nyilatkozatként is a „20EGY-

SZA” lapon május 20-ig, hívta 
fel a figyelmet a lapunknak is el-
juttatott közleményben a NAV.

Mint írták, az szja 1+1 szá-
zalékáról rendelkezni leg-
egyszerűbben ügyfélkapus 
hozzáféréssel, a NAV webes ki-
töltőprogramjával lehet.

A korábbi évek gyakorlatá-
val egyezően a munkáltatók 
továbbra is összegyűjthetik a 
munkavállalóik 1+1 százalékos 
nyilatkozatát. Ebben az esetben 
legkésőbb 2021. május 10-ig, 
lezárt borítékban kell átadni a 
munkáltatónak a nyilatkozatot. 
A lezárt boríték ragasztott felü-
letét a munkavállalónak saját ke-
zűleg alá kell írnia. A munkálta-
tónak a nyilatkozatot tartalmazó 
borítékot sértetlen állapotban, 
kísérőjegyzékkel együtt, zárt 
csomagban 2021. május 20-ig 
kell továbbítania a NAV-hoz. 

Felajánlásokat kizárólag azok 
a civil szervezetek kaphatnak, 
amelyek korábban regisztráltak 
a NAV-nál, valamint a techni-
kai számmal rendelkező vallási 

közösségek és a kiemelt költség-
vetési előirányzat. A NAV hon-
lapján valamennyi lehetséges 
kedvezményezett megtalálható. 

A vallási közösségek számára 
szóló, formailag érvényes nyi-
latkozatot a NAV mindaddig 
automatikusan figyelembe ve-
szi, amíg a felajánló újabb nyi-
latkozattal  nem jelöl meg egy 
másik vallási közösséget, vagy a 
korábbi nyilatkozatát nem von-
ja vissza. A civil kedvezménye-
zett és a kiemelt költségvetési 
előirányzat számára viszont – a 
korábbi évekhez hasonlóan – 
továbbra is évente kell megtenni 
a felajánlást.  SZV.
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 őszi-téli cipőkre! őszi-téli cipőkre!

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 56.
Nyitva tartás: hé� ő – péntek 08:00–16:00 óráig

Telefon: 74/319–593
Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

(06167)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba-, vizesblokk-felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVIZ!
Víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVIZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás-
elhárítás!

(06158)

(06153)

(06172)

HIRDETÉS

(06156)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/480–84–84 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(06157)

(06168)


