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Elfogadott költségvetés
Szekszárd város közgyűlése febru-
ár 25-i ülésén, 10.4 milliárd forint 
főösszeggel elfogadta a megye-
székhely költségvetését. Ács Rezső 
polgármester szerint a büdzsé a 
napi működésre és a fejlesztések-
re egyaránt biztosítja a megfelelő 
forrásokat.
 → 2. oldal

Kis autó segít
A sürgősségi osztály munkáját 
segítő, az újraélesztő (reanimáci-
ós) orvos csoport kórházon belüli 
közlekedését könnyítő, Smart sze-
mélygépkocsit kapott ajándékba a 
Balassa János megyei kórház a né-
metországi Bautzen járástól és az 
ottani partnerkórháztól.
 → 6. oldal

Szülinapos Placc
Egy évvel ezelőtt, február 20-án 
nyitotta meg kapuit Szekszárd 
új ifjúsági fellegvára, a Placc. Az 
elmúlt egy esztendő során szám-
talan koncertnek és kiállításnak 
adott otthont a piactéri épület és 
remélhetőleg a következő évek is 
mozgalmasan telnek majd.
   → 8. oldal

Erdélyi nagy ugrása
Ezüstérmet szerzett távolugrásban 
Erdélyi Zoltán a hétvégén Buda-
pesten megrendezett fedett pályás 
felnőtt országos bajnokságon. A 
Szekszárdi Sportközpont Nkft. 20 
esztendős atlétája a második soro-
zatban egyéni csúcsnak számító 720 
centiméterre repült. → 13. oldal
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Modern város
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A kormány 33 milliárddal támogatja Szekszárd terveit
Február 23-án Szekszárd-
ra látogatott Orbán Viktor. 
A Magyar Köztársaság mi-
niszterelnöke – a Modern 
városok program keretében 
– egy több mint 33 milliárd 
forint értékű fejlesztési cso-
magban állapodott meg Ács 
Rezső polgármesterrel.

A kormányfő Lázár János Mi-
niszterelnökséget vezető mi-
niszter és népes stábja kísére-
tében nem sokkal 9 óra után 
érkezett a tolnai megyeszék-
helyre. Orbán Viktor a me-
gyeháza Pollack kávézójában 
berendezett „dolgozószobá-
ban” egyeztetett még egyszer a 
fejlesztési csomag részleteiről, 
majd a díszteremben – a meg-
hívottak és a média képviselői 
előtt – Ács Rezső polgármes-
terrel aláírta a megállapodást, 
melynek részleteit aztán közös 
sajtótájékoztatón ismertette.

A miniszterelnök bevezetőjé-
ben emlékeztetett: „Sokszor és 
fontos ügyekben kötöttünk egy-
mással szövetséget, az ország 
sokat köszönhet a szekszárdi 
embereknek” – mondta, hozzá-
téve, hogy a kormányzatnak az 
a dolga, hogy ezt viszonozza. A 
kormányfő emlékeztetett: a pol-
gári-keresztény és nemzeti kor-
mány időszaka alatt az állam 5,9 
milliárd forint adósságot vállalt 
át a szekszárdi önkormányzat-
tól, 2010. és 2014. között pedig 
27 milliárd forint fejlesztési 
forrás jutott a városra. Hangsú-
lyozta: az önkormányzati adós-
ság átvállalása a magyar oktatás 
és az egészségügy szanálását 
jelentette.

Orbán Viktor a Modern vá-
rosok program keretében aláírt, 
több mint 33 milliárd forintos 
fejlesztési csomagról elmondta: 
az nem ajándék, hanem lehe-
tőség, amiért a szekszárdi em-
berek megdolgoztak. A meg-
állapodás részleteiről szólva 
elmondta: távhővezeték épül 
Pakstól Szekszárdig, amellyel 
az atomerőmű hűtővizét vezet-
nék el a megyeszékhelyre. A 10 
milliárd forintos beruházással 

jelentősen csökkennek majd a 
távfűtést igénybe vevő lakosság 
és a vállalkozások költségei.

A miniszterelnök beszámolt 
arról is, hogy megállapodás 
született a szekszárdi ipari 
park száz hektáros bővítéséről, 
amelyre 2.5 milliárd forintot 
biztosít a kormány. Bejelen-
tette továbbá, hogy 3 milliárd 
forintot fordíthat Szekszárd a 
borvidék és a város útjainak 
felújítására, továbbá kétmilliárd 
forintért új szakképző centrum 
létesülhet a tolnai megyeszék-
helyen, ahol a környékbeli gaz-
daságból hiányzó szakmákat 
oktatják majd.

A turisztikai csomagban 
több fejlesztés is helyet kapott. 
A kormány 4.8 milliárd forint-
tal támogatja egy új, legalább 
négycsillagos belvárosi szálloda 
megépítését, és további mintegy 

6 milliárdot biztosít egy új du-
nai kikötő, egy gemenci inter-
aktív kalandpark létrehozására, 
valamint a kisvasút nyomvona-
lának meghosszabbítására, egé-
szen a városig.

Kitért arra is, hogy a sport 
területén három fejlesztést tar-
talmaz a megállapodás: az ön-
kormányzat döntése szerint 25 
vagy 50 méteres sportuszoda, 
egy rekreációs központ és egy 
új, multifunkciós sportcsarnok 
épülhet Szekszárdon, összesen 
mintegy 8.5 milliárd forintért. 

Nem sikerült ugyanakkor 
megállapodni a városban mű-
ködő megyei könyvtár és a le-
véltár elhelyezéséről, mert az 
elképzelések még nem elég pon-
tosak. A kormány Szekszárddal 
közös munkacsoport létreho-
zását javasolta az ügyben – je-
gyezte meg Orbán Viktor.

Lapunk kérdésére válaszolva 
a miniszterelnök megjegyezte, 
hogy a projektek között nincs 
fontossági sorrend. A jól elő-
készített, minden engedéllyel 
rendelkező beruházások akár 
máris indulhatnak – mondta. 
A kormányfő a Modern váro-
sok program finanszírozásáról 
azt mondta: a pénz részben 
rendelkezésre áll. „Úgy látom 
az ország elmúlt két-három 
éves gazdasági teljesítményéből 
és a szemünk előtt kirajzolódó 
európai jövőből, hogy a költ-
ségvetés ezt a pénzt elő tudja 
állítani” – jelentette ki.

Ács Rezső polgármester úgy 
értékelte a megállapodást, hogy 
az hosszú évtizedekre megha-
tározza a város életét. „Köszö-
nöm a kormánynak és minisz-
terelnök úrnak, hogy eddig 
is a város támogatói voltak, a 
mai megállapodás viszont tör-
ténelmi távlatokat nyit. Olyan, 
Szekszárd erejét és értékét erő-
sítő programhoz kaptunk most 
támogatást, amellyel modern, 
korszerű, a fiatalok számára 
is vonzó, biztos egzisztenciát 
nyújtó várost tudunk építeni. A 
most aláírt megállapodás óriási 
lehetőség, és hatalmas felelős-
ség egyben” – fogalmazott a 
város első embere, aki szerint 
2018-ig a fejlesztési program 
legtöbb elemét szeretnék is 
megvalósítani. 

  - fl -
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Elfogadta a költségvetést a közgyűlés
Február 25-i ülésén, 10.4 
milliárd forintos főösszeggel 
elfogadta Szekszárd város 
közgyűlése a megyeszékhely 
2016-os költségvetését.

– Érdemi javaslat nem érkezett 
az ellenzéki képviselők részéről, 
így akár meg is szavazhatták 
volna a büdzsét, ha nem ra-
gaszkodnának az ellenzéki sze-
rephez oly nagyon” – mondta a 
közgyűlésen történtekről Ács 
Rezső. Szekszárd polgármeste-
re úgy értékelt: a 2016-os költ-
ségvetésben a működésre és a 
fejlesztésekre fordítható összeg 
egyensúlyba került, s ez a jövő 
szempontjából fontos, előre 
mutató dolog.

– A helyi adóbevételek év-
ről évre jól teljesülnek, az így 
befolyó összeggel pontosan 
tervezhetünk. Ennek köszön-
hetően emelhettük a városüze-
meltetésre fordítható keretet 
800 millió forintra, de fontos 
kérdés számunkra a szociálisan 
rászorulók támogatása is. Ré-
szükre – a megszűnő központi 
segítség kompenzálására – 35 
millió forintot különítettünk el 
gyógyszertámogatásra – tette 
hozzá Ács Rezső. A polgármes-
ter hangsúlyozta: természetesen 

a jelentős méretű intézmény-
rendszer működését is biztosí-
tani tudják.

A város 3 milliárd forint kor-
mányzati támogatást kapott 
a Mérey Mihály programban 
megfogalmazott fejlesztésekre. 
Ennek keretében szilárd burko-
lattal látják el, és a teljes közmű-
vet kiépítik a Bor utcában, ahol 
közel kétszáz család lakik élet-
vitelszerűen. Az önkormányzat 
ebből a pénzből további 11 km-
nyi betonvápás utat épít a bor-
vidéken, de jut forrás a Parászta 
patak régóta húzódó mederren-
dezésére is. A 3 milliárd forint 

már megérkezett a város szám-
lájára, a közgyűlés most ennek 
az összegnek a felhasználásig 
történő lekötéséről döntött.

– A költségvetés stabil, min-
den pályázathoz szükséges öne-
rő rendelkezésre áll – szögezte le 
Ács Rezső polgármester, aki egy 
kérdésre válaszolva elmond-
ta: hajlik rá, hogy 50 méteres 
medencével épüljön meg az új 
uszoda, amelynek fenntartása 
ugyan másfélszerese a 25 méte-
resének, de még mindig keve-
sebb veszteséget termel, mint az 
évente 80 milliós deficittel záró 
régi fedett.   - fl -

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Február 28.
(vasárnap)

Február 29.
(hétfő)

Március 1.
(kedd)

Március 2. 
(szerda)

Március 3.
(csütörtök)

Március 4.
(péntek)

Március 5.
(szombat)

erősen felhős, szeles nap
max. 15º , min. 2º

zápor, szeles nap
max. 16o , min. 6º

zápor, hidegfront erős széllel
max. 11o , min. 5º

közepesen felhős, szeles nap
max. 9o , min. 1º

erősen felhős
max. 9o , min. 0º

zápor
max. 7o , min. 0º

havas eső
max. 6o , min. 1º

NÉVNAP–TÁR
Február 28. (vasárnap) – Ákos, Bátor
Ákos:  török-magyar eredetű; jelentése: fehér sólyom.
Bátor: török-magyar eredetű; jelentése: a szó maga.

Február 29. (hétfő) – Elemér, Oszvald
Elemér: finn-magyar eredetű; jelentése: vezető.
Oszvald: német eredetű; jelentése: istenség + hatalom.

Március 1. (kedd) – Albin, Lea
Albin: latin-német eredet; jelentése: fehér, nemes barát.
Lea: héber-latin eredetű; jelentése: vadtehén, antilop, nőstényoroszlán, fáradt.

Március 2. (szerda) – Lujza, Henrietta
Lujza: francia-magyar eredetű; jelentése: hírnév, háborúk.
Henrietta: francia eredetű; jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.

Március 3. (csütörtök) – Kornélia, Frigyes
Kornélia:  latin eredetű; jelentése: somfa; szarv.
Frigyes: német-magyar eredetű; jelentése: béke + hatalom.
Március 4. (péntek) – Kázmér, Lúciusz
Kázmér: lengyel eredetű; jelentése: békealapító; békebontó.
Lúciusz: latin eredetű; jelentése: fényes, ragyogó vagy hajnalban született.

Március 5. (szombat) – Adorján, Adrián
Adorján: latin-magyar eredetű; jelentése: Hadria városából való férfi, azaz hadriai.
Adrián: latin eredetű; jelentése: Hadria városából való férfi, azaz hadriai.

Kadarka túra 
Az idei évben hatodik alkalom-
mal rendezik meg az Iván-völ-
gyi Kadarka túrát 10 pincészet 
összefogásával.

Idén június 17-én és 18-
án várják a vendégeket az 
Iván-völgyi Kadarka túrára. A 
Szekszárd Borvidék NKft-vel 
közösen szervezett eseményen 
a Fekete Borpince, a Heimann 
Családi birtok, a Németh János 
Pincészet, a Sebestyén Pince 
és a Tüske Pince várja a bor-
túrázókat, s a rendezvényhez 
csatlakozik A Kávé Háza is. A 
korábbi évek hagyományaihoz 
visszatérve minden helyszínen 
egy szekszárdi pincészet vendé-
geskedik majd.

A pénteki és szombati bortú-
rára jegyet március 1-től, kizá-
rólag elővételben lehet megvá-
sárolni a www.kadarkatura.hu 
oldalon keresztül, ahol minden 
fontos információt is megtalál-
nak a látogatók. A tervek szerint 
mindkét napon 300 borturistát 
látnak vendégül a pincészetek.

A rendezvényről a Pécsi Bo-
rozó című gasztronómiai és 
bormagazin azt írta: kis pin-
cészetek álltak egymás mellé, 
hogy közösen hirdessék a bor 
szeretetét és népszerűsítsék a 
borvidék zászlós borát.  SZV

Orbán Viktor miniszterelnök és Ács Rezső polgármester közös sajtótájékoztatója

A kormányfő borászokkal találkozott a Takler Borbirtokon
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Megfontolt gazdálkodás, jövőbe mutató beruházások 

A hagyományoknak megfe-
lelően a gazdasági szféra és 
a közélet prominens szemé-
lyiségei számára megtartott 
fórumokon adott számot 
gazdálkodásáról, terveiről 
Szekszárd önkormányzata a 
héten.

Február 23-án, kedden este a 
város legjobban teljesítő vál-
lalkozásainak képviselőit, egy 
nappal később pedig a civil 
szféra, az intézmények, kulturá-
lis és sportegyesületek vezetőit 
hívta fórumra az önkormány-
zat. A Babits Mihály Kulturális 
Központ rendezvénytermében 
megtartott estekben közös pont 
volt a jó hangulatért felelős a 
Bartina „Felszállott a pávát” 
nyerő gyermektánccsoportja a 
Bartina zenekar kíséretével, a 
vacsoráról gondoskodó Ama-

ryllis étterem. Nos, és nem utol-
só sorban a fórumokon előadást 
tartó Ács Rezső polgármester, 
aki az egymást követő két esten, 
az egy órát meghaladó prezen-
tációk során egyre csak sorolta 
Szekszárd önkormányzatának 
gazdasági mutatóit, a város ál-
tal 2015-ben megvalósított be-
ruházásokat, és az idén induló 
fejlesztéseket. Az alábbiakban 
ezekből szemezgetünk.

 A táblázatokkal, grafikonok-
kal illusztrált mutatók mind 
egyfajta tendenciát mutattak. 
Tendenciát, amely az önkor-
mányzat megfontolt gazdál-
kodását igazolta. No és termé-
szetesen a helyi vállalkozások 
sikerességét, amelyek fegyel-
mezett adófizetőként évről évre 
megteremtik a jól tervezhető, és 
a várakozást mindig felülmúló 
helyi adóforintokat, amelyeket 

aztán az önkormányzat sza-
badon használhat fel. Tavaly 
például közel 2.5 milliárd fo-
rintot tett ki a helyi adóbevétel, 
amelynek nagy többségét ter-
mészetesen a cégek, vállalko-
zások iparűzési adója jelentett. 
A 2016-ra tervezett 2.6 milliárd 
a teljes költségvetés negyede, a 
működési kiadások 45 százalé-
kát fedezi. Ebből az összegből 
állja például az önkormányzat 
a városüzemeltetésre fordított 
pénzeket (tavaly 750 millió fo-
rint volt), és az intézményrend-
szer fenntartására is elmegy 1.6-
1.7 milliárd. Az önkormányzat 
mintegy 160-170 millió forintot 
fordított a civil szféra támoga-
tására, amely a költségvetés 1.5 
százaléka.

Előadásában Ács Rezső el-
mondta: a város vagyona 2010 
óta 12.5 milliárddal, csak a 

2015-ös esztendőben 4.8 milli-
árd forinttal nőtt. A ma mintegy 
47 milliárd forintra becsült vá-
rosi vagyon – a jól prosperáló 
önkormányzati cégekkel együtt 
– egy stabil gazdasági hátteret 
biztosít a jövőbe mutató fej-
lesztésekhez. Mert abból bizony 
nem volt hiány az elmúlt évben 
sem: a járdák járólapos felújítá-
sát 11 utcában végezték el, ösz-
szesen 28 millió forint értékben, 
és a Szőlőhegyről bevezető ke-
rékpárút felújítása is belekerült 
55 millióba. Ugyancsak saját 
erőből, 455 milli Ft-ból valósult 
meg a Szent István téri négysá-
vos útszakasz burkolatcseréje, 
és vele párhuzamosan az útsza-
kasz buszmegállóit díszburko-
lattal látták el. A csapadékvíz 
elvezetésére 40, a távhőrendszer 
rekonstrukciójára 50 milliót 
fordított az önkormányzat.
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és fejlesztési tervek Szekszárd önkormányzatánál
Az intézményi felújítások 

során kibővült, megszépült a 
Wosinsky óvoda, és korszerű-
sítésen esett át a Kadarka utcai 
intézmény. Elkészült a megújult 
hajléktalan szálló, napelemeket 
kapott a Garay gimnázium és a 
polgármesteri hivatal épületé-
nek energetikai korszerűsítése 
is befejeződött. Orvosi rendelő-
ket újított fel a város, az UFC-
vel közös projektben megépült 
egy új öltözőkomplexum, a 
KSC Szekszárd felajánlásának 
köszönhetően pedig iskolák 
tornatermei és öltözői újultak 
meg.

A befejezett beruházások 
között a polgármester szerint 
az új vízbázis kiépítése kíván-
kozik az élre: a 6.5 milliárdos 
projekt egy évszázadra meg-
oldja a megyeszékhely vízel-
látásának gondját, ráadásul a 
városnak egy forintjába sem 
került. A közösségi közlekedés 
fejlesztésére 87, újabb térfigyelő 

kamerák kiépítésére további 18 
millió forintot költött a város. A 
közlekedésbiztonság jegyében 
tavaly átadták a siófoki, majd a 
Palánki úti körforgalmat, a két 
projekt összértéke közelíti a 600 
millió forintot. Nem városi be-
ruházásban, de az önkormány-

zat közreműködésével készült 
el a mentőállomás felújítása, a 
Bati-kereszten pedig egy kilátó 
épült.

A Babits kulturális központ 
tavaly 49 milliót költött rendez-
vényekre, ezeket mintegy 100 ez-
ren látogatták, a legnépszerűbb a 
Szekszárdi Szüreti Napok volt a 
maga 60-65 ezres közönségével. 
A városi rendezvények újra gon-
dolásával (Pünkösdi hal- és vadé-
telek ünnepe, László napi piknik) 
mellett két új program indul idén: 
júniusban mesefesztivál, augusz-
tus 29-én pedig a Város Napja.

Az induló beruházásokról 
szólva Ács Rezső kitért a Mo-
dern városok program kereté-
ben aláírt kormányzati meg-
állapodásra, ezen felül pedig 
egy közel 7 milliárdos TOP-
os (Területi Operatív Prog-
ram) fejlesztést is bemutatott 

a hallgatóságnak. Utóbbiban 
a gazdaságélénkítésen túl a 
fenntartható városi közlekedés 
fejlesztésére, és a társadalmi ko-
héziót célzó helyi programokra 
is lesz forrás. 

 - fl -

A vállalkozói fórum részt-
vevői közül Koller Attilát, 
a város egyik legnagyobb 
adófizető cége, a Tolnatej 
Zrt. első emberét arról kér-
deztük, miért tartja fontos-
nak, hogy évről évre részt 
vegyen ezen a tájékoztatón.

– Nagyon informatív és 
érdekes volt az előadás, egy 
magamfajta cégvezetőnek 
fontos adatokkal teletűz-
delve. Nem csak a tavalyi 
tényekről, de az idei tervek-
ről is hallhattunk – mond-
ta Koller Attila. A Modern 
városok programban is-
mertetett fejlesztések közül 
kiemelkedőnek tartom az 
infrastruktúra fejlesztésre 
és szakképzés erősítésére 
irányuló terveket. Utóbbi 
nagyon fontos, hiszen meg-
felelően képzett munkaerő 
hiányában a gazdaság fej-
lődése megtorpanhat – tette 
hozzá a cégvezető, aki az 
önkormányzattal meglévő 
kapcsolatát jónak értékelte, 
a város vezetőit az új elkép-
zelésekre, az építő jellegű 
kritikák meghall(gat)ására 
nyitottnak tartja.
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Életbevágó a klímaváltozást kiváltó faktorok felismerése
Az ember alkotta szabályok-
kal, jogrenddel szemben a 
természet törvényei nem 
variálhatóak át: ugyan félre-
értelmezhetőek, illetve idő-
legesen kijátszhatóak, ám 
sohasem szeghetőek meg.

Erről is beszélt Hetzmann Al-
bert, a paksi atomerőmű okle-
veles villamosmérnöke a Babits 
kulturális központban február 
18-án, a Föld klimatikus vi-
szonyairól tartott előadásán. 
Kiemelte: Földünk gondjainak 
leküzdéséhez nélkülözhetetlen 
az emberi tényező, a morális 
értékrend helyes irányba tere-
lése. Fontos ugyanakkor a fo-
gyasztásorientáltság, a pazarló 
magatartás feloldása is. Wigner 
Jenő világhírű atomtudóst idéz-
ve hangsúlyozta: meg kell előzni, 
hogy a különböző válsághelyze-
teket ne tetézze a tudomány, a 

technológia válsága. „Mivel ko-
runkban fogyasztói társadalmat 
építünk, a gyarapodó nemzetek, 
a növekvő, prosperáló cégek 
életképesek. Az ezzel járó pazar-
lást azonban sürgősen fel kellene 
adni. Ha a tudomány és a tech-
nológia válságba kerül, lehetet-
lenné válik válságszituációkat 
kezelni” – jegyezte meg.

A klímaváltozást kiváltó fak-
torok felismerése és megkülön-
böztetése az emberiség számára 
életbevágóan fontos, amely egy-
ben a tudomány próbatételévé 
válik – magyarázta Hetzmann, 
aki arról is beszélt, hogy Földünk 
véges mérete miatt az emberiség 
folytonosan növekvő „ökológiai 
lábnyoma” hosszútávon megke-
rülhetetlen következményekkel 
jár. Döbbenetes, hogy augusz-
tusban már feléljük az erre az 
évre felhasználható nyersanya-
gainkat – tárta fel a tényeket. 
Az előadó a globális éghajlatot 
befolyásoló szén-körforgás kap-
csán az óceánokat hozta fel dön-
tő tényezőként: azok ugyanis 
elnyelik a szén-dioxidot, amely 
csigák, kagylók felszínén jelenik 
meg a tengerfenéken. A ten-
gerek egyébként a legnagyobb 
energia-transzporterek, lévén ki-
egyenlítik a klimatikus hatásokat. 

Az előadó véleménye sze-
rint őrültség globális tenger-
szint-emelkedésről beszélni, 
hiszen a tengerek szintjei közt 
is lényeges különbség van. A só-
sabb Atlanti-óceán fajsúlyosabb 
a Csendes-óceán vizénél, s így 
eleve magasabb vízszinttel bír. 
A tengerekről szólva az előadó 
emlékeztetett arra is: a két ten-
gervíz között „édesvíz-export” 
zajlik az Atlanti-óceán térségé-
ben elpárolgott víz eső formájá-
ban lehull a Csendes-óceánban.

Érdekességként említette, 
hogy a paksi atomerőműbe 
be- és kilépő víz hőmérséklet 
különbsége (30,5-31 ºC) nagy-
jából akkora, amekkora a ten-
gerek cirkulációjának eltérése. 
„Ha ezt a különbséget ki lehetne 
használni, a Föld energiaigénye, 
ínsége felszámolhatóvá válna” – 
véli Hetzmann Albert. 

 Gy. L.

Dizájnerdrogok: egyre fiatalabb szerhasználók
„Szétcsapva” – Élet anyagon 
innen és túl ezzel a címmel 
szervezett előadást a szakma 
munkatársainak a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórház Pszi-
chiátriai Osztálya. A program 
során a kórház és a RÉV szen-
vedélybeteg-segítő szolgálat 
együttműködését ismerhette 
meg közelebbről a hallgatóság.

Öt évvel ezelőtt tartotta az első, 
úgynevezett delegáló csoportü-
lést a szekszárdi pszichiátrián a 
RÉV. Hogy mi is az a „delegáló 
csoport”? Nos, erre is választ 
kaphattak azok az érdeklődők, 
akik részt vettek a pszichiát-
ria által szervezett fórumon, 
ahol kiemelt téma volt a dizáj-
nerdrogok kapcsán felmerülő 

probléma. Dr. Kertész Ágnes, 
a pszichiátriai osztály főorvosa 
kiemelte: roppant fontos, hogy a 
szekszárdi RÉV hatékonyan mű-
ködik, hiszen országosan mind-
össze 100 aktív addiktológus 
igencsak kevés volna a probléma 
kezeléséhez. Csaknem 300 féle 
dizájnerdrogról tudnak jelenleg, 
ám ezek száma egyre növekszik 
2010-es magyarországi megje-
lenésük óta. A szerhasználók 
életkora pedig egyre csökken, 
növelve ezzel a függőség okozta 
társadalmi terhet is, hiszen egy 
függő speciális ellátást igényel. 

Borbandi Viktória, a pszichiát-
ria szociális munkása előadásá-
ban hangsúlyozta: az osztály egy 
állomás a függő életében, ezért 
is adta előadásának a „Közpon-

ti pályaudvar” címet. Amikor a 
szenvedélybeteg ide megérkezik, 
döntenie kell, hogy merre megy 
tovább.  „Mindenki máshol tart 
az útján, melyen mi csak egy 
állomás vagyunk. Leállni vágyó 
illegális szerhasználók ritkán ér-
keznek hozzánk” – mondja Bor-
bandi Viktória. Aki ide kerül, az 
sokszor „már nem csak drogos, 
hanem paranoid skizofrén is”, 
esetleg más mentális betegséggel 
küzd a szerhasználatnak köszön-
hetően. A pszichiátria dolgo-
zóinak célja, hogy a megfelelő 
irányba tereljék a függőket, utat 
mutatva ezzel egy tiszta élethez.

Ebben van kiemelt szerepe 
a RÉV szenvedélybeteg-segítő 
szolgálatnak. A pszichiátriáról 
kikerülő „kliensek” ugyanis – 

szerencsés esetben – hozzájuk 
fordulnak. Céljuk, hogy javítsák 
a függő egészségi és pszichés álla-
potát, integrálják a társadalomba 
– mondja Ham Boglárka, a RÉV 
munkatársa. A korábban említett 
„delegáló csoport” ennek a folya-
matnak az egyik első állomása, 
amely a pszichiátrián zajló, heti 
rendszerességű csoportmunkát 
jelent a függőkkel. A csoport 
tagjai szinte mindig változnak, 
őket a pszichiátriai osztály szo-
ciális munkása delegálja. A RÉV 
munkája itt kezdődik és sokszor 
akár évekig tart. A szolgálat és a 
pszichiátriai osztály eredménye-
it mutatja, hogy a csoportból a 
RÉV rendszerébe kerülő kliensek 
csaknem felénél sikerül megvaló-
sítani a kitűzött célt.  -wj-

Kis autó, nagy segítség a kórháznak
A sürgősségi osztály mun-
káját segítő, az újraélesztő 
(reanimációs) orvos csoport 
kórházon belüli közlekedé-
sét könnyítő Smart személy-
gépkocsit kapott ajándékba 
a megyei kórház a németor-
szági Bautzen járástól és az 
ottani partnerkórháztól.

A szekszárdi intézmény pavi-
lon jellegű, vagyis több, külön-
álló épülettel rendelkezik, így a 
betegellátás szervezése olykor 
problémákba ütközik. A kórház 
munkatársai a tömbök közt in-
gáznak: betegeiket többször kell 
épületeken kívüli vizsgálatokra, 
vagy – osztályok közötti áthelye-

zéskor – egy-egy másik egység-
be szállítani. Az adomány okán, 
a kórház szülészeti osztálya 
udvarán, február 23-án tartott 
sajtóeseményen Bautzen járás 
elnöke, Michael Harig, a bautz-
eni kórház igazgatója, Rainer 
Rogowski és a Balassa János kór-
ház főigazgatója, Németh Csaba, 
továbbá a megyei közgyűlés al-
elnöke, Ribányi József méltatta 
Szekszárd és Bautzen, illetve a 
két intézmény szoros, gyümöl-
csöző partnerkapcsolatát.

– Kórházunk igen nagy te-
rületen fekszik, több épületben 
gyógyítjuk a betegeket, ép-
pen ezért külön hálózatot kell 
működtetnünk, hogy az újra-

élesztés szükségessége esetén 
az orvos csoport valamennyi 
osztályra eljuthasson – hang-
súlyozta Németh Csaba, utalva 
egyben arra: a kis autóval a mű-
tőblokktól távolabbi épületek 
reanimációs készenlétét bizto-
sítják majd, hiszen azzal bárhol 
le lehet parkolni.

– Intézményünknek koráb-
ban hasonló szituációval kellett 
megküzdenie, amíg a betegel-
látást egyazon épülettömbbe 
nem szervezték – utalt korábbi 
problémáikra Rainer Rogowski.

Több, mint húszéves partner-
kapcsolat köti össze Bautzen 
járást és Tolna megyét. Nem-
zetiségi kérdésekben, de a szek-
szárdi német színház ügyében is 
régóta eredményes a kapcsolat a 
helyi német nemzetiségi önkor-
mányzattal.

Ribányi József leszögezte: kis 
autó, de annál nagyobb segít-
ség, amit a megyei kórház most 
kapott. A közgyűlés alelnöke 
hangsúlyozta: a megyei veze-
tés továbbra is abban érdekelt, 
hogy az itt élők komfortérzetét 
növelő fejlesztéseket végezzen 
akár az oktatás, akár az egész-
ségügy területén.  Gy. L.FO
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Versek, csak természetesen
Több, mint két évtizede hívta 
életre a Babits Mihály Kultu-
rális Központ a Hollós László 
természetismereti versmon-
dó versenyt. A megmérette-
tésre idén 66 tolna megyei 
általános iskolás nevezett.

A kulturális központ munkatár-
sainak egyik célja, hogy a ter-
mészet szeretetére ösztönözzék, 
illetve környezettudatosságra 
tanítsák a házba érkező gyerme-
keket. Ennek eszköze a csaknem 

25 éve életre hívott Hollós Lász-
ló természetismereti versmondó 
verseny. A megmérettetés Hollós 
László szekszárdi gombakutató 
munkássága előtt is tiszteleg, 
megőrizve ezzel a tudós emlékét.

A versenyre a megyében ta-
lálható általános iskolák tanu-
lói nevezhettek. Szekszárd hat 
általános iskolájából, továbbá 
Gyönkről, Dombóvárról, Alsó-
nánáról, Gerjenből és Várdomb-
ról is érkeztek ifjú természet- és 
irodalomkedvelők, hogy meg-

méressék magukat és tudásukat. 
Február 23-án négy korcsoport-
ban, összesen 66 diák szavalt 
verset, amely megfelelt a kiírás-
nak. „Tetszőlegesen választott, 
az embert körülvevő szűkebb 
és tágabb természeti környeze-
tet, az élővilág sokszínűségét, az 
ember és a természet kapcsolatát 
kifejező, a versenyző életkori sa-
játosságainak megfelelő nehéz-
ségű vers, versrészlet.” Minden 
induló egy verssel nevezhetett, 
az előadás időtartama legfeljebb 
3 perc lehetett.

Az I-II. korcsoport zsűrijének 
tagja volt Báló Marianna dráma-

tanár, Horváth Endréné nyugal-
mazott tanár és Kővári Ildikó, a 
rendezvényt támogató Mattioni 
Eszter Hölgyklub Egyesület el-
nöke.  A III-IV. korcsoport zsű-
rijében pedig ott volt dr. Méry 
Éva, a Művészetek Háza nyu-
galmazott igazgatója, Acélosné 
Solymár Magdolna, a rendez-
vényt támogató Szekszárdi Folt-
varró Egyesület elnöke és Süle 
Viktória, a Szekszárdi Versmű-
hely tagja. A zsűri korcsoporton-
ként díjazta a legjobbakat, akik 
könyvjutalomban részesültek, 
de a 66 versenyző mindegyike 
emléklapot vehetett át.  -wj-

Eredmények: I. korcsoport: 
1. Keinráth Anna (Alsónána), 
2. Hanzi Krisztián (Várdomb), 
3. Marosi Janka (Várdomb) és 
Varga Ambrus Sebestyén (Al-
sónána).
II. korcsoport: 1. Szentes Lili 
(Babits M. Általános Iskola), 
2.  Szaka Veronika (Gyönk), 3. 
Karácsonyi Anna (Garay J. Ál-
talános Iskola). Különdíj: Bere-
kali Petra (Babits M. Általános 
Iskola).

III. korcsoport: 1. Föglein Liza 
Kató (Garay J. Általános Isko-
la), 2. Szabó Csenge Mónika 
(Babits M. Általános Iskola), 
3. Ranga Simon Péter és Ferger 
Viktória Hanna (mindkettő 
Garay J. Általános Iskola). Kü-
löndíjas: Vicl Vanda és Dombi 
Luca (mindkettő Garay J. Álta-
lános Iskola).
IV. korcsoport: 1. Szűcs Sándor 
Mátyás (Gyönk), 2. Csizmazia 
Dóra (Garay J. Gimnázium).

Biztonságos Tolna
Az áldozatsegítés volt a fő témá-
ja a Tolna Megyei Bűnmegelő-
zési Tanács idei első ülésének, 
amelyen arról is szó esett, hogy 
a megye rendkívül kedvező bű-
nügyi statisztikával zárta a tava-
lyi évet.

Daubner Gabriella alezredes , 
a megyei rendőr-főkapitányság 
bűnmegelőzési alosztályvezetője 
a bűnmegelőzés szempontjából 
fontosnak nevezte a társadalmi 
felelősségvállalást, amelynek 
erősítésében szerepet játszik pél-
dául az érettségi előtt álló diákok 
közösségi szolgálata is.

Molnár Gábor ezredes a bű-
nügyi és közbiztonsági hely-
zetről tartott beszámolót. A 
bűnügyi rendőrfőkapitány-he-
lyettes elmondta: tavaly orszá-
gos viszonylatban Tolna me-
gyében történt a legkevesebb 
bűncselekmény. 

Illés László alezredes szerint 
a rendőrség immár az áldoza-
tok anyagi és lelki segítségére 
is hangsúlyt fordít. A bűnmeg-
előzési tanács titkára komoly 
eredménynek nevezte, hogy az 
uniós országok közül hazánk 
élen jár az áldozatsegítésben.

 Gy. L.
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A 26 éve alapított Fotocopy Kft. 

szekszárdi telephelyére 

BESZERZŐ MUNKATÁRSAT keres.

F E L A D AT O K :
• Kapcsolattartás a gyártókkal, 

disztribútorokkal
• Termékmarketing
• Kezelt termékkör készleteinek 

kezelése
• Árajánlatok készítése, nyomon 

követése
• Szakmai és kereskedelmi támogatás

nyújtása az értékesítők és a vevők felé

E LVÁ R Á S O K :
• Min. középfokú végzettség
• Számítástechnikai területen szerzett 

2-3 éves tapasztalat
• Aktív középfokú angol nyelvtudás
• MS Offi  ce ismeret
• Önálló, felelősségteljes munkavégzés
• Gyors és logikus gondolkodásmód

E L Ő N Y:
• Felsőfokú végzettség
• Vállalatirányítási rendszer ismerete

A M I T  K Í N Á L U N K :
• Kulturált munkakörnyezet
• Kihívást jelentő, változatos 

munkavégzés 
• Biztos, versenyképes jövedelem
• Folyamatos fejlődési lehetőség

Amennyiben hirdetésünk 
felkeltette érdeklődését, kérjük, 

juttassa el pályázatát (motivációs 
levél, fényképes önéletrajz) a 

megpályázott pozíció megjelölé-
sével az alábbi e-mail címre: 
a l las@foto copy.hu

(01221)

Szakképzéssel az Emberekért és az Állatokért Közhasznú 
Alapítvány előadássorozatot hirdet

„Minden kezdet nehéz – A fi atal felnőttkor problémái” címmel
Előadó: Jobbágy Gáborné

Helyszín: Edutop Szakközépiskola és Szakiskola
7100 Szekszárd, Szluha Gy. u. 1.

Érdeklődni: tel.: 74/512-122; e-mail: level@edutop.hu
Időpont: 2016. február 29. (hétfő)
Kezdés: 09:40 óra és 11:20 óra

Minden érdeklődőt szeretettel várunk! (01207)

•  Építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés)
• Transzportbeton gyártás, kiszállítás,pumpálás

• Gépi földmunka, gépbérlet, bontási munkák, betontörés
• Közúti áruszállítás, trélerezés

• Építőanyag kereskedelem: zsákos cement, namal, kavics 
és zúzaléktermékek, - betonelemek stb. értékesítése

7090 Tamási, Nyírfa sor 11.
Tel./fax: 74/573-980, 74/573-984

Telefon: 74/573-985, Mobil: 30/474-71-86
E-mail: info@tambaukft .hu • www.tambaukft .hu (01226)

Kiszebáb égetéssel űzték el a telet a felsővárosiak
Télbúcsúztató-tavaszváró ki-
szebáb-égetést szervezett a 
hétvégén a Szekszárdi Főső-
városi Kör a Kápolna terén. 
A városi viszonylatban újnak 
számító eseményen közel 
300 fő vett részt.

Korábban már írtunk tavaly év 
végén alakult egyesületről, amely 
számos közösségi programmal 
kíván „életet lehelni” a megye-
székhely értékes városrészébe. A 
kör célja a baráti, emberi kapcso-
latok ápolása, a hagyományok és 
a népi élet megismertetése a vá-
roslakókkal és környékbeliekkel. 
Ennek jegyében állították össze 
2016-os programsorozatukat is 
– mondta el lapunknak Pethő 
Lászlóné, a Szekszárdi Fősővá-
rosi Kör elnökhelyettese.

A február 20-i kiszebáb-ége-
tés nagyméretű „főszereplőjét” 
a kör hölgy tagjai még a hét ele-
jén megvarrták, és még arra is 
volt gondjuk, hogy valamennyi 

résztvevő ünneplőnek jusson 
zsíros kenyér és pogácsa. A 
férfiak pedig a szalmáról és a 
meleg italokról, forralt borról 
és teáról gondoskodtak. A Ká-
polna téren, szombaton 15 órá-
tól gyülekeztek a városlakók. A 
gyerekeknek ettől kezdve egy 
órájuk volt, hogy szalmával 
kitömjék a kiszét. A munkafo-
lyamatot természetesen kiadós 
„szalmahancúrozás” kísérte, s 
a látványosságra Szekszárd va-
lamennyi városrészéből érkez-
tek az érdeklődők.

A kör elnökhelyettese ez-
úton is szeretné megköszönni 
a Mérey utcai óvónők munká-
ját, részvételét az eseményen, 
hiszen irányításukkal a gye-
rekek téltemető rigmusokkal, 

énekekkel táncolták körbe a 
kiszét, várva a tűzgyújtást. A 
program során előkerültek a 
kereplők is, a bábégetést pedig 
taps kísérte.

„Gyerekek és felnőttek moso-
lyogva, beszélgetve időztek. Jó 
volt a téren lenni” – összegezte 
a történteket Pethő Lászlóné. 
A vendéglátó falatokat az ér-
deklődők az utolsó morzsáig 
elfogyasztották, és a traktor-
platóról felszolgált forralt bor 
és tea is nagy sikert aratott. A 
rendezvény sikere megerősíti a 
„fősővárosiakat” abban, hogy 
a tervezett rendezvényeiket – 
így többek között a Majálist és 
a Kisasszony napi búcsút is – 
megtartsák. 

 Gy. L.
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Varázslatos 
ételfotók

a Vármegyeházán
A hetvenes évek Tolna Me-
gyei Népújsága, majd orszá-
gos lapok munkatársai: Virág 
F. Éva író-újságíró és Ko-
máromi Zoltán fotoriporter 
alapította 1990-ben a Kony-
haművészet című, akkoriban 
úttörő és később iskolaterem-
tővé váló magazint. A Magyar 
Keres¬kedel¬mi és Ven-dég-
látó-ipari Múzeum tavaly a 
tizenhat éven át megjelenő 
lapban publikált olyan nagy-
nevű művészek ételfotóiból 
hívott életre kiállítást, mint 
Eifert János, Jung Zseni, Ko-
máromi Zoltán, Balázs Péter, 
Csíkszentmihályi Márton, 
Máté Gábor, Patyi Árpád.

A képekre varázsolt étel-
költemények gyűjteménye 
most Szekszárdra látogat: a 
Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum megyeházi kiállítóter-
mében március elsején (ked-
den) 15 órakor Heimann 
Zoltán borosgazda az alapí-
tó-főszerkesztő, Komáromi 
Zoltán jelenlétében nyitja 
meg azt, s a tárlatot Ódor 
János Gábor, a múzeum 
igazgatója ajánlja a nagykö-
zönség figyelmébe. A kiállí-
tás április 24-ig lesz látható a 
Vármegyeházán.  SZV

Szülinapot ünnepelt a Placc

Egy évvel ezelőtt, február 20-án nyitotta meg kapuit Szek-
szárd új ifjúsági fellegvára, a Placc. Az elmúlt egy esztendő 
során számtalan koncertnek és kiállításnak adott otthont a 
piactéri épület és remélhetőleg a következő évek is hasonlóan 
mozgalmasan telnek majd.

A fiatalok körében egyre ismer-
tebb a Placc, az egy éve megnyi-
tott épület tavaly például a Szek-
szárdi AlteRock programsorozat 
kapcsán számtalan koncertnek 
adott otthont. A házba hétköz-
nap betérők is jól szórakozhatnak, 
köszönhetően a csocsónak és bili-
árdnak, vagy egy-egy kiállításnak, 
amelyek témája elsősorban szin-
tén a fiataloknak, fiatalokhoz szól.

Az elmúlt egy évben több 
egyesület vette birtokba a Plac-
cot: itt tartja próbáit az Ifjú Szív 
Német Nemzetiségi Táncegyüt-

tes, de salsázni is járhatnak ide 
az érdeklődők. Sőt, a Placcnak 
saját színtársulata is van, a profi 
és amatőr színészekből álló Alis-
cum TheArtRoom színtársulat. 
Az említett csoportok mindegyi-
ke fellépett a Placc egy éves szüli-
napi buliján. Mellettük a Gemenc 
Táncsport Egyesület és az Iberi-
can táncosai is körbe táncolták a 
teret, és felléptek a PTE Gyakor-
lóiskolájának táncosai is. A szüli-
nap természetesen nem lett volna 
teljes koncertek nélkül. A Rakéta 
Presszót követően a szekszárdi 
Mody Blues Band csapott a hú-
rok közé, majd a Placc színpadán 
is felcsendült a Superstereo nép-
szerű dala, a „Bent a neved” is. 

Idén is mozgalmas progra-
mokkal vár mindenkit a Placc, 
hiszen a szervezők jól tudják: 
egy évnél hosszabb idő szük-
séges ahhoz, hogy a hely valódi 
ifjúsági fellegvár legyen.  -wj-
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Február 21-ei rejtvényünk megfejtése: Escher Károly, A borzalom völgye
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szalontai Judit. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését március 3-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A szeretet hatalma
Nemrég lett vége a Házasság Hete sorozatnak. 
Civil szervezetek és egyházak különböző ren-
dezvényeket, programokat tartottak, melynek 
fő célja a házasság ünneplése, a házasságok 
megerősítése volt, példaállítás azok számára, 
aki nem házasságban élnek.

A gyülekezetben mi magunk is tartottunk 
közösségi délutánt házaspároknak, mely jó 
hangulatban telt el, jó programok közepet-
te. Miért tartjuk ezt fontosnak, mi ennek az 
üzenete?

Sok a rossz házasság, sok az elvált pár, a vá-
lást megsínylő gyerek, akiknek nehéz lelki ter-
heket kell cipelniük. Mindenki szeretne boldog 
házasságban, családban élni. Ehhez szükség 
van arra, hogy beszéljenek egymással, ismerjék 
egymás gondjait, problémáit, de örömeikben is 
osztozni tudjanak.

Pál apostol a Korintusban élő embereknek 
mégis azt írta: akármilyen szépen is beszélnek 
egymással, ha nem szeretik egymást, semmi 
hasznuk abból. Fontos a tudás, az ismeret, de 
szeretet nélkül ez sem ér semmit. Találkozunk 
művelt, befolyásos emberekkel, akik a házas-

ságukban nem tudták érvényesíteni ezt, mert 
hiányzott a szeretet. Életünk égető problémá-
ja az anyagi javak megszerzése. Akármeny-
nyi pénzünk lehet, akármennyit áldozhatunk 
párunkra, gyermekeinkre, ha nincs igazi sze-
retet mögötte, semmi haszna sincs. Jómódú 
emberek válnak el, s nem a pénz miatt. Van-
nak, akik feláldozzák magukat a másikért, a 
gyermekeikért, mégis zsákutcába vezet saját 
és szeretteik élete. Miért? Mert ez még nem 
szeretet.

De mi a szeretet? Milyen? Pál apostolt idé-
zem: „A szeretet türelmes, jóságos; a szere-
tet nem irigykedik, a szeretet nem kérkedik, 
nem fuvalkodik fel. Nem viselkedik bántóan, 
nem keresi a maga hasznát, nem gerjed ha-
ragra, nem rója fel a rosszat. A szeretet soha 
el nem múlik.”
 Vasadi Teodor
 baptista lelkész

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk Önt, kedves 
családját, barátait, ismerőseit
2016. február 29-én, hétfőn
19:00 órakora Belvárosi Plé-

bánia Wosinsky Mór 
Közösségi Házában a
Szekszárd Alsóvárosi 

emlékek sorozatunk 1-2.
kötetének bemutatójára.

KÖZÖS HITBEN 
A családért, a szőlőért, s 

földért, A’só uccai szokások
Nagy Janka Teodóra

Szekszárd
ALSÓVÁROSI TÉR-KÉPEK 

Szabó Géza
Bíró László szentmiséje a 
18:00 órakor kezdődik a 
Belvárosi templomban.

„Micsoda mélységes mély a 
múltnak kútja” 

– írja Thomas Mann.
Köszönet mindenkinek, aki 

segített a betekintésbe, 
emlékeink megőrzésébe.

Családi kiállítás a Bakta galériában
Beréti István fafaragó népi 
iparművész és Beréti Istvánné 
szövő népi iparművész közös 
kiállítását láthatják az érdeklő-
dők a Babits Mihály Kulturális 
Központ Bakta galériájában.

„Bukovinai székely származá-
sú vagyok,1966-ban kezdtem 
faragni. Munkáim a szegény 
paraszti sorsot ábrázolják” – 
mondja magáról Beréti István 
fafaragó. Felesége, Beréti Ist-
vánné szövő Tamásiban tanulta 
a mesterséget. A házaspárnak 
február 18-án nyílt közös kiállí-

tása a Babits kulturális központ 
Bakta galériájában. A tárlat ren-
dezésében közreműködött Rühl 
Gizella, a TolnArt.hu alapítója. 
A kiállítást Balázs Kovács Sán-
dor néprajzkutató ajánlotta 
az érdeklődők figyelmébe, a 
megnyitón közreműködött 
Németh Judit előadóművész, 
Sándor Zsigmond táncos, sőt 
meglepetésként még Sebestyén 
István székely mesemondót is 
meghallgathatta a nagyszámú 
közönség. A tárlat március 9-ig 
tekinthető meg az intézmény 
nyitvatartási idejében.   -wj-

FOTÓ: KISS ALBERT
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A Pannon Borrégió borainak változatosságát ízlelhették meg a „Pa-
lettán négy borvidék” című előadás vendégei a BorEgyetem szerdai 
előadásán, a PTE-KPVK-n.  Az est vendégei a borrégió négy borvi-
dékéről, tizennégy borászat összesen ugyanennyi borát kóstolhatták 
meg. A kóstolt borokat a borászatok képviselői, vagy éppen maguk 
a borászok mutatták be. Az est házigazdája Heimann Zoltán volt. Az 
esten előadást tartott Schmidt Győző, a Pannon Borrégió elnöke, és 
Hárs Tibor, a Pécsi Borvidék elnöke is.  Forrás: kadarka.net

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

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap február 29-től március 5-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

A menü ára: 950 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

február 29. március 1. március 2. március 3. március 4. március 5.

„A”

Csülkös 
burgonya leves

Brokkolikrém-
leves Húsleves Gombaleves Csurgatott 

tojásleves Húsleves

Sárgabarackos 
gombóc

Rántott hal, 
majonézes 

burgonya saláta

Sárgaborsó 
főzelék,

sült kolbász

Marhapörkölt,
tarhonya,

almapaprika

Sonkás rakott 
burgonya,

savanyúság

Főtt hús,
gyümölcsmártás,

pirított dara

„B”

Zöldbableves Brokkolikrém-
leves Húsleves Gombaleves Csurgatott 

tojásleves Húsleves

Pulykazúza-
pörkölt, tészta,

csemege uborka
Gombapaprikás, 

galuska
Paradicsomos 

káposzta,
főtt hús

Natúr szelet, 
csőbensült 

brokkoli

Rántott 
pulykamell,

bugaci saláta

Chilis bab 
1/2 adag,
párolt rizs

„C”

Csülkös 
burgonya leves

Brokkolikrém-
leves Húsleves Gombaleves Csurgatott 

tojásleves Húsleves

Mákos metélt Erdélyi rakott 
káposzta

Rántott 
csirkeszárny,

petrezselymes 
burgonya,

pritaminpaprika

Zöldborsós 
csirkemáj,
párolt rizs

Sertés-
paprikás,

tészta

Hétvezér 
tokány,
tészta

(01217)

Erdélyi ezüstje a felnőtt bajnokságról
Ezüstérmet szerzett Erdélyi Zol-
tán távolugrásban a hétvégén 
megrendezett felnőtt fedett 
pályás országos bajnokságon.

A nevezési szintek alapján a 
tolnai megyeszékhelyről csak a 
Szekszárdi Sportközpont Nkft. 
20 esztendős atlétája állhatott 
rajthoz a rangos viadalon. Erdé-
lyi Zoltán már tavaly is elindult 
a felnőttek szabadtéri bajnoksá-
gán, most viszont egészen a do-
bogóig ugrott: 720 centiméteres 
eredménnyel ezüstérmes lett.

A benevezett 12 versenyző 
közül a bemelegítésnél csak 
11-en jelentek meg, és mire 
bemutatták az indulókat, már 
csak tízen maradtak: a tavalyi 
szabadtéri bajnok, Virovecz Ist-
ván sérülés miatt volt kénytelen 
visszalépni. Erdélyi a sorozat 
hetedik ugrójaként egy belé-
pett ugrással kezdett, második 
kísérletére aztán egy jó roham 
végén szépen eltalálta a deszkát, 
és a fedett pályás egyéni csúcsot 
jelentő 720 centiméterre repült. 
Ezzel feljött a második helyre, 
három centire megközelítve 
az élen álló Galambos Tibort 

(FTC). A szekszárdi fiatalember 
és edzője, Scherer Tamás a neki-
futás végét próbálta „csiszolni”, 
mert látszott, hogy van még az 
ugrásban. Erdélyi harmadikra 
712 cm-t ugrott, de az utol-
só lépését nagyon elnyújtotta. 
Két belépett ugrást követően fél 
szemmel már a mögöttük állók-
ra is figyeltek. Az utolsó, hatodik 
sorozatban aztán előbb a dobogó 
vált biztossá Erdélyi számára, 
majd miután Pap Kristóf (Hala-
dás) utoljára belépett, így meg lett 
a második hely is. A Szekszárdi 

Sportközpont Nkft. atlétája utol-
só kísérletére szerette volna meg-
szorítani az élen álló Galambost, 
de a túlzott akarás miatt csak 692 
centis ugrással zárta a döntőt. 
Erdélyi Zoltán nem kesergett 
miatta, hiszen életében először, 
20 évesen dobogóra állhatott a 
felnőtt magyar bajnokságon.

Trénere szerint az eredmény 
reményt keltő, de a technika 
tökéletesítése további munkát 
igényel még, amelyre a március 
7-én kezdődő tavaszi felkészü-
lés során lesz lehetőség.  SZV
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Rekordszámú induló a szálkai terepmaratonon
Közel háromszáz futó állt rajt-
hoz február 20-án a III. Lajvér 
Avantgarde Forralt-Borvidék 
Terepmaratonon. A napos, 
kora tavaszi időben lebonyolí-
tott versenyen német és francia 
nemzetiségű induló is célba ért.

A szálkai Lajvér Borháztól in-
duló viadal indulóinak száma 
egyébként országosan is ki-
emelkedőnek számít a terepver-
senyek sorában. A legtöbben a 
14 kilométeres távon neveztek, 
de közel ennyien álltak rajthoz a 
legnagyobb kihívást jelentő, 31 
kilométeres versenyen is, ahol 
a leküzdendő szintkülönbség 
meghaladta a 700 métert. „Az 
időeredmények ezen a viadalon 
kevésbé számítanak, itt ugyanis 

az indulók főként önmaguk-
kal versenyeznek, no és persze 
küzdenek a tereppel” – mondta 
Márkus István szervező.

– Az idei verseny könnyebb 
volt, jóval kevesebb sáros, és 
jóval több futható része akadt 
az útvonalnak, mint az első két 
évben – mondta a 21 km-en el-
sőként célba érkező Berec Lajos 
(felső képünkön pirosban). Az 
egykori válogatott futó – aki pár 
évig Decsen is élt – lapunk kér-
désére válaszolva elmondta: ez-
úttal is a sötétvölgyi emelkedő 
jelentette a legnagyobb kihívást.

A 31 km-es távot Rudolf Ta-
más teljesítette a leggyorsabban, 
míg a hölgyek versenyét a szek-
szárdi Csatári Mónika Melitta 
(kis képünkön) nyerte, kis híján 
három órán belüli idővel.

– Nagyon jó kis verseny volt, 
jól ment a futás. Nem gondol-
tam, hogy ennyi eső után is 
ilyen jól futható marad a terep. 
A táv utolsó harmadában sike-
rült leszakítanom a vetélytár-
sakat – értékelt a másfél perces 
előnnyel célba érkező szekszár-
di futónő, aki legközelebb a 
Pécs-Harkány versenyen indul.

Remek eredménnyel teljesí-
tette a 14 kilométeres távot la-
punk fotóriportere. Kiss Albert, 
aki mintegy két hónapos felké-
szüléssel a háta mögött állt raj-
hoz, a legrövidebb távon induló 
118 versenyző közül a 7. helyen 
ért célba.

A turista útvonalakon, erdé-
szeti utakon és helyenként sző-
lők között haladó verseny évről 
évre nagy kihívás elé állítja az 

indulókat, akik talán éppen 
ezért kedvelik a viadalt. No 
meg bizonyosan a csodálatos 
környezet, a remek hangulat, 
és névadó Lajvér Borház ven-
dégszeretete miatt. A verseny 
ezen túlmenően illeszkedik az 
országos és a szervező Borvi-
dék Futóegyesület – amely a 
májusi Borvidék Félmaraton 
rendezője is – versenynaptárá-
ba, ahol októberben egy újabb, 
Sötétvölgyi bázissal megrende-
zésre kerülő terepfutó viadal is 
szerepel.  -f l-

Eredmények: Kisfröccs (14 km), 
férfiak: 1. Hangya Balázs 
1:05:57, 2. Kiss Gábor 1:06:23, 
3. Hahn Máriusz 1:12:09. Nők: 
1. Kiss Andrea 1:16:09, 2. Orosz 
Anita 1:17:16, 3. Arató Csilla 
1:20:13.

Nagyfröccs (21 km) férfiak: 
1. Berec Lajos 1:26:55, 2. Kovács 
Tamás 1:43:25, 3. Tóth Gergő 
1:43:49. Nők: 1. Kissné Lász-
ló Krisztina 2:06:54, 2. Makra 
Ágnes 2:07:36, 3. dr. Ábrahám 
Krisztina 2:10:59.

Hosszúlépés (31 km) férfiak:
1. Rudolf Tamás 2:22:06, 2. 
Nedjalkov Balázs 2:28:24, 3.  
Pozsgai József 2:38:28. Nők: 1. 
Csatári Mónika Melitta 3:00:07, 
2. Szűcs Fatima 3:01:40, 3. Bor-
lay Krisztina 3:12:41.
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A Bowdentechnika a terem bajnoka
Vasárnap a helyosztókkal 
véget ért a Szekszárdi Sport-
központ XXIII. Téli Kispályás 
Teremlabdarúgó Kupa. A 
bajnoki címet a Bowdentech-
nika együttese szerezte meg, 
amely döntőben az Agro Tipp 
gárdáját győzte le 4–1-re.

A várakozásnak megfelelően iz-
galmas, színvonalas mérkőzésen 
dőlt el az első hely sorsa a városi 
sportcsarnokban rendezett te-
remtornán. Az egész sorozat leg-
kiegyensúlyozottabb teljesítmé-
nyét nyújtó Bowdentechnika a 
fináléban sem hibázott: Hegedűs 
Gábor együttese Fritz Á., Szeitz, 
Lizák P. és Hegedűs P. találtaival 
4–1-re nyert  az Agro Tipp ellen. 
Az ezüstérmes gárda egy külön-
díjjal vigasztalódhatott: a torna 

legjobb kapusának ugyanis Klézl 
Tamást választották.

Nem kellett megizzadnia a To-
magro együttesének, amely játék 

nélkül, 3–0-val szerezte meg a 
harmadik helyet, miután a PR 
Trans Futárszolgálat csapatának 
az NB III-as bajnokság miatt vagy 

fél tucat játékosát kellett nélkülöz-
nie. Az ötödik helyre a Brazilok 
futottak be, miután a helyosztón 
9–7-re nyertek a Szilfa ellen. A 
hetedik a Kis Dankó gárdája lett, 
amely gólgazdag mérkőzésen 
29–22-re nyert a Tigris FC ellen. 
A teremtorna gólkirályi címét 
végül a mérkőzésen 22 találatot 
jegyző Kertész József szerezte 
meg. A pályán győztes Kontra 
egy jogosulatlanul szerepeltetett 
játékos miatt bukta el a 9. helyet 
a Hano-Vill ellen. A 11. helyen 
a Szekszárdi UFC végzett, amely 
játék nélkül nyert a Harold ellen. 
A 13. helyen záró Fradi Büfé (a 
helyosztón 6–1-re intézték el a 
Ha-Ki-Leszünk csapatát) vihette 
haza a legtöbbet fejlődő együttes 
különdíját. A téli teremtorna – 
melynek mérkőzésein összesen 
879 gólnak tapsolhattak a szur-
kolók – tizenötödik helyén a 
Kölesd SE végzett.  SZV

A Bowdentechnika bajnokcsapata: Kékesi, Ganczer, Éger, Hege-
dűs P., Fritz Á., Lizák P., Izsák, Rátkai, Szeitz, Nagybíró, Hegedűs 
G. és Hegedűs M.

FO
TÓ

: S
ZV

Mohácson remekeltek
a Gál-tanítványok

Kitűnően szerepeltek az elmúlt 
hétvégén Mohácson megrende-
zett, Busó-kupa ökölvívó tornán 
a Szekszárdi Unio Boksz Team 
öklözői. Gál Miklós edző tanít-
ványai közül öten léptek szorí-
tóba a nemzetközi viadalon, és 
közülük három fiú fogadhatta 
ellenfele gratulációját.

Az újoncok 34 kg-os súlycso-
portjában Németh Péter megy-
győző fölénnyel verte dombóvári 
riválisát, míg a juniorok 80 kg-os 
súlycsoportjában Tenpfli Áron a 
második menetben TKO-val 
zárta le mérkőzését egy bajai srác 
ellen. A juniorok 50 kg-os mező-
nyében a korosztályos válogatott 
kerettag Bücs Károly technikai-
lag igen érett boksszal győzött a 
hazaiak tehetsége ellen.

A szekszárdi klub hölgy ver-
senyzői közül Bogárdi Barbara 
nagy csatában, megosztott pon-
tozással szenvedett vereséget 
Eb-bronzérmes ellenfelétől. Kika-
pott a testvér, Mónika is, aki sérü-
lés után visszatérve még nem volt 
jó erőben. Az Unio Boksz Team 
öklözői legközelebb március 
12-13-án, Nagyberkiben lépnek 
kötelek közé.  - fl- 

Erdélyi Zoltán (balról) a dobogó második fokára állhatott fel
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Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, 
Gyimóthy Levente, Wessely Judit • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, 

Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@tolnataj.net 
• nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  

7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 .

ÁCS REZSŐ polgármester
Március 7., hétfő 14 óra, előze-
tes bejelentkezés alapján. Tel.: 
74/504-102. Szekszárd, Piac tér 
1. „F” épület.

DR. VARGA KATALIN jegyző 
Minden szerdán 10–12 óráig,  
Szekszárd, Széchenyi u. 27–31.

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület 
Március 22., kedd 16 óra. 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 78.)

FERENCZ ZOLTÁN képviselő  
I. sz. választókerület 
A hónap harmadik keddjén 16–
17 óráig. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 78.)

GYURKOVICS JÁNOS képviselő  
III. sz. választókerület 
A hónap harmadik szerdáján
17–18 óráig. I. Béla Gimnázium 
és Imformatikai Szakközépiskola
(Kadarka u. 25–27.)

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület A hónap 
harmadik hétfőjén 16–17 óráig. 
Babits M. Ált. Isk. (Kadarka u. 17.)

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület A hónap első 
hétfőjén, 18–19 óráig. Babits M. Kult. 
Közp., Remete terem (Szent I. tér 10.)

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő VI. sz. választókerület 
A hónap második keddjén 16–17 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” épület

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17–18 
óráig. Országos Nyugdíjas Polgári 
Egyesület klubhelyiség (Mészáros 
Lázár u. 7.)

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület 
A hónap utolsó szerdája 17 órától.  
Dienes Valéria Általános Iskola, 
(Szent-Györgyi Albert u. 6.)

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület 
A hónap első hétfőjén 16–17 órá-
ig. Baka István Általános Iskola 
(Béri B. Á. u. 89.)

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA képviselő
X. sz. választókerület 

A hónap második hétfőjén 17–18 
óráig. Szőlőhegyi Óvoda.

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

MEZEI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első szerdáján 17–18 órá-
ig. MSZP iroda (Mikes u. 24.)

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő 
A hónap második keddje 17–18 
óráig. Szekszárd, Piac tér 1. „F” 
épület.

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17–18 óráig tart. Szekszárd, Piac 
tér Oktató II. 

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJAAGÓRA MOZI
Március 1., kedd
17:00 – Egyiptom istenei 3D
19:00 – A fiú
Március 2., szerda
17:00 – Egyiptom istenei 3D
19:00 – A fiú
Március 3., csütörtök
15:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
17:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
19:00 – Ave Cézár
Március 4., péntek
15:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
17:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
19:00 – Ave Cézár
Március 5., szombat
15:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
17:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
19:00 – Ave Cézár
Március 6., vasárnap
15:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
17:00 – Zootropolis állati

nagy balhé 3D
19:00 – Ave Cézár

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2016. február 27., szombat 11:00 
Művészetek Háza
Keleti szél 3 

Penkala Éva textilművész, 
Scherer Petra építész, grafikus, 
belsőépítész, illusztrátor és 
Scherer József formatervező, 
festő kiállításának megnyitója. 
A tárlat megtekinthető április 
17-ig, keddtől péntekig 10-19 
óráig, szombaton és vasárnap 
10-17 óráig.

Február 29., hétfő 19:00
Színházterem
Orfeum bérlet III. előadás: Hang-
emberek – keserédes film-szín-
ház két felvonásban, az Új Szín-
ház Budapest előadásában.

Tipikus magyar történet, 
amely pártatlanul meséli el a 
szinkronstúdiók világának el-
múlt 25 évét, édes és keserű 

pillanatait, sok iróniával és hu-
morral, szívbe markoló tanul-
ságokkal. Szereplők: Szakács 
Tibor, Mihályi Győző, Esz-
tergályos Cecília, Lux Ádám, 
Kautzky Armand, Kökényessy 
Ági, Koncz Andrea, Incze Jó-
zsef, Szabó Sipos Barnabás. 
Rendező: Kautzky Armand.

Március 2., szerda 18:00 
Placc – Ifjúsági Közösségi Tér
Író-olvasótalálkozó Forgách 
Andrással 

Házigazda: Ágoston Zoltán, 
a Jelenkor folyóirat főszerkesz-
tője. A belépés díjtalan.

Március 8., kedd 16:30 
Márványterem
Szűcsné Pál Ilona tavaszváró, 
húsvétköszöntő kiállításának 
megnyitója.

Szűcsné Pál Ilona selyem-, 
tojás-, üvegfestő és mozaik-
készítő. A kiállítást megnyitja: 
Lönhárd Ferenc, a Bárka Mű-
vészeti Szalon elnöke. A belé-
pés díjtalan. A kiállítás meg-
tekinthető április 2-ig, a ház 
nyitvatartási idejében.

Március 8., kedd 19:00
Színházterem
Nőstény álom: Für Anikó elő-
adói estje, közreműködik Kará-
csony János   

Rendhagyó koncert és iro-
dalmi előadás a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából. Für Ani-
kó, a Jászai Mari-díjas művész 
előadása az irodalom, a zene és 
a színház esszenciája, Beremé-
nyi Géza dalaival, Hrutka Ró-
bert zenéjével. 

Jegyár: 2000 Ft.

A Mentálhigiénés Műhely 
Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata

2016. március 1-én (kedd) 
14 órakor előadást tart,

a Babits Mihály Kulturális 
Központ földszinti

termében. 
Előadó: dr. Wágner Gyula, 

belgyógyász főorvos.
Előadás címe:

Életünk megrontói….
Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődő nyugdíjast.

METSZÉSI BEMUTATÓ
SZŐLŐ és GYÜMÖLCS

METSZÉSI BEMUTATÓT 
SZERVEZ a „Dicenty Dezső” 

Kertbarát Kör
2016. március 5-én (szombat) 

Utasi János kertbarát 
szőlejében Szekszárdon a 

Benedek szurdokban, 
táblával kijelölt helyen

Program:
10:00 Vendégek fogadása és 
köszöntése – Ferenc Vilmos 

elnök.
10:15 Gyümölcsmetszési 

bemutató – Kulcsár László.
11:00 Szőlőmetszési bemutató 

– Ifj. Márkvárt János.
Szertettel vár minden érdeklő-
dőt a Kertbarát Kör vezetősége.

MEGHÍVÓ
A Vakok és Gyengénlátók 

Tolna Megyei Egyesületének 
férfi tagjai Nőnapi ünnepségre 

hívja és várja az egyesület 
hölgy tagjait Szekszárdon, 
március 3-án (csütörtök)  

13 órától az egyesület 
székházában (Hunyadi u. 4.). 
A klubdélutánon bemutatásra 
kerül egy a NASA által kifej-

lesztett gyógyszemüveg – me-
lyet az érdeklődők ki is próbál-
hatnak –, továbbá a korábban 
meghirdetett segédeszköz-pá-
lyázat eredményhirdetésére is 
sor kerül. A rendezvényt kö-
vetően jó minőségű, használt 

ruhákból és egyéb adományok-
ból válogathatnak a rászoruló 

látássérültek.
Az egyesület kézműves  

tanfolyamot szervez áprilistól!  
A részletekről érdeklődhetnek 
személyesen az irodában – 

ahol március 3-án, 12 órától 
megbeszélést is tartanak –, 

vagy az akadálymentes 
honlapon: 

www.tolnamegyeivakok.hu.

A Szekszárd-Újvárosi  
Római Katolikus Társaskör
2016. február 29-én, hétfőn

17 órakor
NÖVÉNYVÉDELMI 

ELŐADÁSRA
invitálja tagjait és barátait

a Szent István Házba 
(Szekszárd, Rákóczi u. 69-71.).

Előadások:
• A 2015. év növényvédelmi 

tapasztalatai, valamint komplex 
technológiai megoldások 

a 2016. évre – Maros Péter 
(BASF Hungária, területi 

képviselő).
• A 2015-ös évjáratú borok 

sajátosságai, aktuális  
borkezelések – Módos Ernő, 
az Alisca Borrend nagymestere.

Szeretettel várunk minden 
érdeklődőt!

MEGHÍVÓ

A Tolna Megyei Kormány-
hivatal és a Wosinsky Mór 

Megyei Múzeum
sok szeretettel meghívja 

Önt a „Vármegyeházi Esték” 
programsorozat keretében

2016. március 3-án, 
csütörtökön, 17 órakor
megrendezésre kerülő 

„A SZEKSZÁRDI 
VÁRMEGYEHÁZÁTÓL 

A PARLAMENTIG
– Perczelek a közigazgatás és 

igazságszolgáltatás élén”
című előadására. 

Előadó: dr. Dobos Gyula
a Tolna Megyei Levéltár 
nyugalmazott igazgatója.

Helyszín:
a Vármegyeháza díszterme –
Szekszárd, Béla király tér 1.

A belépés díjtalan.
Bízunk megtisztelő 

részvételében.

A Szekszárdi 1. Számú 
Óvoda Kindergarten 

óvodahívogató programo-
kat szervez. 

Szeretettel várjuk az 
óvodaválasztás előtt álló 

szülőket és gyermekeiket! 
A program időpontja

épületenként: 
• Kölcsey épület: 

2016. március 10., csütörtök 
délelőtt 10.00 – 11.00 óráig 

• Wosinsky épület: 
2016. március 17., csütörtök 
délelőtt 10.00 – 11.00 óráig 

• Bajcsy épület: 
2016. március 23., szerda 

délelőtt 10.00 – 11.00 óráig

„A tisztes végtisztesség”

TEMETKEZÉS
KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY

A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 7100 Szekszárd, Alkony u. 1.
(telefon: 74/511-755) értesíti az érintett hozzátartozókat,

hogy az általa üzemeltetett temetőkben:
• Szekszárd, Alsóvárosi köztemető

• Szekszárd, Újvárosi köztemető
• Szekszárd, Szőlőhegyi köztemető
az 1990-év előtt betemetett sírok,

a 2005-év előtt megváltott urnahelyek,
az 1955-év előtt megváltott sírboltok

használati ideje lejárt.

Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újraváltása 
érdekében a Temetőgondnokságot (7100 Szekszárd, Alkony u. 1.) 

felkeresni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a temetési hely 
feletti rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. (145/1999. (X.1.) 
kormány rendelet 18§ (5.)) A lejárt használati idejű temetési helyek ezen 

hirdetmény megjelenését követően 6 hónap múlva, de legkésőbb 
2016. április 30-át követően felszámolásra kerülhetnek. 

Ezen hirdetményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 19§ (3) 
bekezdésének rendelkezései alapján jelentettük meg.

Harmadik közzététel.

Panteon Kft. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu

(01222)
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IRODA
MINDENKINEK

ELÉRHETŐSÉGEINK
TEL.: 74/502-053

FAX: 74502-052
E-MAIL: kovinfokft@t-online.hu

MEGNYITOTTUNK!
7100 SZEKSZÁRD,

MÁTYÁS KIRÁLY U. 8.

NYITVA TARTÁS:
H É T F Ő :  0 9 : 0 0 – 1 7 : 0 0
K E D D  0 9 : 0 0 – 1 7 : 0 0
S Z E R DA :  0 9 : 0 0 – 1 8 : 0 0
CSÜTÖRTÖK: 09:00–17:00
P É N T E K :  0 9 : 0 0 – 1 5 : 0 0

SZOLGÁLTATÁSAINK
– FÉNYMÁSOLÁS – INTERNET HASZNÁLAT
– NYOMTATÁS – FOTÓ KIDOLGOZÁS
– LAMINÁLÁS – FAXOLÁS
– SPIRÁLOZÁS – SZKENNELÉS
– NÉVJEGYKÁRTY KÉSZÍTÉS – GÉP HASZNÁLAT
– GRAFIKAI TERVEZÉS – GÉPELÉS

(01223)

Most mi állunk 1000 Ft-ot Vágja ki ezt a hírdetést, hozza be hozzánk, és mi cserébe 
az eddigi 50%-os kedvezménnyel csökkentett árból még elengedünk 1.000 Ft-ot az 
alábbi Standard méretű Gealan nyilászárok vásárlásakor.

600x600 bukó-nyíló 13.430,- helyett 12.430,- Ft
900x1200 bukó-nyíló 22.900,- helyett 21.900,- Ft
900x1500  bukó-nyíló 26.500,- helyett 25.500,- Ft
1200x1200 bukó-nyíló 27.500,- helyett 26.500,- Ft
1200x1500 bukó-nyíló 29.925,- helyett 28.925,- Ft
900x2100 bukó-nyíló EA. 34.500,- helyett 33.500,- Ft

7100 Szekszárd, Bátaszéki út. 74. • Mobil: (+36-70) 501-9778 
Tel.: (+36-74) 510-397 • Fax: (+36-74) 510-398
E-mail: ajanlatkeres@aliscaablak.t-online.hu 

Web: aliscaablak.5mp.eu
(01225)

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

(01212)

Szekszárd, Hunyadi u. 5.
Tel: 74/512–666

Nyitvatartás:
H-P.: 08:00 – 16:30 
Szo.: 08:00 – 12:00

Vásároljon jó minőséget
olcsón

a Vetőmag Üzletházban!

MINŐSÉGI VETŐMAGOK
ÓRIÁSI VÁLASZTÉKBAN,

KEDVEZŐ ÁRON!
A VÁROS LEGNAGYOBB

SZAKÜZLETÉBEN

Vetőburgonya:
nagy választék, kiváló áron!
890 Ft / 50 szem ártól (hálós)

1 290 Ft / db (csávázott, dobozos)

A KC IÓ !

(01227)


