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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

XXX. évfolyam, 14. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                             2020. április 12.

A TARTALOMBÓL

Számítógépek
A digitális oktatás kihívásaihoz 
nyújt segítséget hátrányos hely-
zetű, szekszárdi általános isko-
lásoknak az önkormányzat. Ács 
Rezső polgármester csütörtökön 
– első körben – harminc számí-
tógépet adott át öt szervezet kép-
viselőjének.  → 2. oldal

Fejlesztések
A koronavírus-járvány kapcsán 
felértékelődnek az egészségügyi 
ellátás korszerűsítését megcélzó 
fejlesztések. A védekezéssel pár-
huzamosan Szekszárdon két be-
ruházás is zajlik, amelyek mun-
kahelyek megtartását is segítik.  
 → 5. oldal

Böjti lelkülettel
A járvány a szekszárdi reformá-
tus közösség mindennapjait is 
befolyásolja. Dr. Kaszó Gyula lel-
kipásztorral arról beszélgettünk, 
miként élik meg híveik, hogy a 
személyes találkozásokat most 
felváltják a virtuális érintkezések. 
 → 7. oldal

Áldott húsvétiÁldott húsvéti
ünnepeketünnepeket
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ÁLTALÁNOS ISKOLAIÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEÍRATÁS!!!BEÍRATÁS!!!

Kedves Szülők! A vészhelyzetre való tekintet-
tel a tanköteles tanulók 2020/2021. tanév első 
évfolyamára történő beiratkozásának idő-
pontja és módja a következőképpen alakul:
Elektronikusan (e-mail megküldésével), 
az iskola honlapján megtalálható szándék-szándék-
nyilatkozati adatlapnyilatkozati adatlap megküldésével: 2020. április 6. (hétfő) és április 24. 
(péntek) között, a  titkarsag@sztjozsef.t-online.hutitkarsag@sztjozsef.t-online.hu e-mail címre.
Személyesen, a letölthető szándéknyilatkozati adatlapszándéknyilatkozati adatlap leadásával:

•  2020. április 15. (szerda) 12:00–16:00.
Helye: Szent József Katolikus Ált. Isk. és Óvoda – Katholische Grundschule.
Telefonon, a szükséges adatok bediktálásával, a 74/311–421 telefonszámon 
munkanapokon 08:00 – 16:00 között.

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

E-mail: igazgato@sztjozsef.t-online.hu,
www.szentjozsefiskolakozpont.hu (05176)

Adomány- 
számla

Vállalkozói, lakossági, va-
lamint képviselői kezde-
ményezésre – az új típusú 
koronavírus-járvány elleni 
védekezés céljából – gyűj-
tőszámlát hozott létre 
Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata.

Az adományszámlát a ko-
ronavírus-járvány terjedése 
ellen irányuló helyi intéz-
kedések finanszírozása, va-
lamint a fertőzés megféke-
zése érdekében hozta létre 
a Polgármesteri Hivatal. A 
bankszámla költségeit az 
önkormányzat 2020. évi 
költségvetésének terhére 
biztosítja. 

Az első adakozó Ács Rezső 
polgármester volt, aki ked-
den délelőtt 300 ezer forintot 
utalt az adományszámlára.

A felajánlásokat a 
11746005–15416566–

11890001 számlára 
átutalással lehet teljesíteni. 

Az utalás közleményében fel 
kell tüntetni:

veszélyhelyzet adomány.

Harminc diák tanulását segíti a gépek
Hátrányos helyzetű gyer-
mekeknek „a tanulmányi 
kötelezettségek digitális 
munkarendben történő tel-
jesítéséhez nyújtandó segít-
ségről” döntött Ács Rezső 
polgármester.

A katasztrófavédelemről szó-
ló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése szerint a 
közgyűlés hatáskörében eljáró 
városvezető arról intézkedett, 
hogy Szekszárd város önkor-
mányzata harminc szekszárdi, 
általános iskolai tanulmányo-
kat folytató, hátrányos helyzetű 
gyermek részére biztosít számí-
tógépet és monitort, valamint – 
a Tarr Kft. együttműködésével 
– a tanév végéig ingyenes inter-
netes hozzáférést.

„Több jelzés is érkezett hoz-
zánk, hogy a digitális (táv)
oktatás jó néhány család-
nál nehézségekbe ütközik” 
– mondta a csütörtök reggeli 
átadó alkalmával Ács Rezső. 
A polgármester hozzátette, az 
esélyegyenlőség biztosítása je-
gyében döntött a számítógépek 
beszerzéséről.

Az operációs rendszerrel és 
szoftverekkel ellátott használt 
számítógépeket és a hozzájuk 
tartozó monitorokat csütörtök 
reggel a városháza dísztermé-
ben vehették át – jelképesen – 

az igényüket jelző szervezetek, 
intézmények képviselői. Az 
otthoni tanulást segítő digitá-
lis eszközökből a Szekszárdi 
Humánszolgáltató Központ, 
a Nagycsaládosok Szekszár-
di Egyesülete, az Egyedülálló 
Szülők Klubja és az Értelmi 
Fogyatékossággal Élők Orszá-
gos Érdekvédelmi Szövetsége 
szekszárdi szervezete is juttat 
tagjainak.

A Szekszárdi Garay János 
Általános Iskola az osztályfő-
nökök segítségével mérte fel az 
igényeket, s végül tíz család je-
lentkezett – tudtuk meg Pekari 
Bernadett intézményvezetőtől, 
aki hozzátette, az iskola saját 
gépeiből már kölcsönzött néhá-
nyat a rászorulóknak.

Az első számítógépet átvevő 
Borbély Mariann (képünkön) 
két negyedik osztályos gyer-
meke is a Garay iskolába jár. 
„Nagy segítséget jelent nekünk 
ez a felajánlás, hiszen a gyerekek 
eddig okostelefonon keresztül 
igyekeztek megoldani a házi fel-
adataikat, ami nem volt éppen 
zökkenőmentes” – fogalmazott 
az édesanya.

Ács Rezső polgármester zá-
rásként elmondta, várják azon 
cégek, vállalkozások felajánlása-
it, akik már nem használt, de jó 
állapotú számítógépekkel, lap-
topokkal tudnak segíteni, hogy 
a következő hetekben minden 
rászoruló szekszárdi diáknak 
juttathassanak a digitális eszkö-
zökből.   - fl -
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Utcai árusok: egyre szélesebb a termékek köre
A piac a járványhelyzet miatt 
ugyan bezárt, a közterületi 
(termelői) árusítás azonban a 
város több pontján is elérhe-
tő – nem csak piaci napokon.

A veszélyhelyzet kihirdetése után 
a polgármester a piac bezárásáról 
döntött, ezzel az intézkedéssel is 
a vírus terjedése elleni hatékony 
és gyors fellépést segítette. A piac 
nyitva tartása ugyanis rövid idő-
re korlátozódott, és sem az áru-
sok, sem a vásárlók számának 
korlátozása nem volt járható út.

A bezárást követően az ön-
kormányzat közterületi árusí-
tóhelyeket ajánlott fel az áru-
soknak, s ehhez soron kívül 
közterület-használati engedé-
lyeket adott ki. Míg korábban 
13 utcai elárusító hely műkö-
dött a városban, mára 19 árus 
portékája érhető el a város köz-
területein, további engedélyek 
befogadása folyamatban van. 

(Közterület-használati enge-
délykiadással Weisz Gábor köz-
terület-használati főelőadóhoz 
lehet fordulni a weisz.gabor@
szekszard.hu e-mail címen.)

A szerdai – amúgy piaci – na-
pon Ács Rezső polgármester az 
Augusz Imre utcában, a Promét-
heusz park mellett tartott sajtótá-

jékoztatón elmondta, a járvány-
helyzetben egyre nagyobb szükség 
lesz helyi termékek biztosítására, 
ezért közel negyven elárusító he-
lyet jelöltek ki a város területén, 
így minden alapvető termék el-
érhető lesz az utcai árusoknál.

Az intézkedéssel a vásárlá-
sokat időben és területileg is 

„széthúzzák”, így elkerülhető 
a nem kívánt csoportosulás. A 
város térképet (lásd alább) adott 
ki arról, hogy melyik piaci árus 
hol található.

A városvezető szerint a lakos-
ság többsége jól fogadta a dön-
tést, amely mindaddig érvény-
ben lesz, míg a veszélyhelyzet 
elmúltával vissza lehet állítani 
a piac működését. Kitért arra 
is, hogy a közterületi árusok 
maguk alakítják nyitva tartást, 
így akadnak, akik a hét minden 
napján, mások csak a szokásos 
piaci napokon (szerda, péntek, 
szombat) várják a vásárlókat.

Ács Rezső hozzátette: ne le-
gyen illúziónk, a járvány tovább 
fog terjedni, az ütemét viszont 
lassítani tudjuk, ha betartjuk a 
közegészségügyi előírásokat. 
Arra kérte a szekszárdiakat, hogy 
a húsvéti ünnepek alatt is legye-
nek fegyelmezettek, és lehetőség 
szerint maradjanak otthon.  SZV

•  Liszt F. tér / Szent I. tér: 
baromfihús; savanyúság, 
szárazáru; zöldség-gyü-
mölcs (aszalt is); füstölt 
áru; vágott virág; méhészeti 
termékek; palánta

•  Arany János utca:
sütőipari termékek;
zöldség-gyümölcs

•  Csatári üzletház: 
virág, palánta,
fűszernövény

•  Wesselényi u. (két helyen):
zöldség-gyümölcs; 

•  Béri B. Á. utca (két helyen): 
zöldség-gyümölcs

•  Csokonai utca: 
zöldség-gyümölcs

•  Piactér, nyugati oldal: 
tojás

Árusító helyek
•  Egykori Skála Áruháznál: 

tojás, egyéb élelmiszer; zöld-
ség-gyümölcs; palánta, be-
főtt, lekvár
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Folytatódnak az egészségügyi fejlesztések Szekszárdon
A koronavírus-járvány kap-
csán felértékelődnek az egész-
ségügyi ellátás korszerűsíté-
sét megcélzó fejlesztések. A 
vírus elleni védekezéssel pár-
huzamosan Szekszárdon két 
beruházás is zajlik.

A megyeszékhelyen már évek-
kel ezelőtt határozott intézke-
déseket hoztak az egészségügyi 
ellátórendszer megerősítésére. 
Az elmúlt években négy orvosi 
rendelőt újított fel teljeskörűen 
az önkormányzat. Február 19-én 
megtörtént a munkaterület átadá-
sa a Szabó Dezső és Béri Balogh 
Ádám utcák által határolt zöld 
területen, ahol két új felnőtt házi-
orvosi rendelőt alakítanak ki 62,5 
millió forintból. Köztudott, hogy 
a mintegy 4700 fő ellátását végző 
III. és XIV. számú felnőtt házior-
vosi körzet jelenlegi rendelője tá-
vol van az ellátási területtől. A köz-
gyűlés március elején – lakossági 
tiltakozásra való tekintettel – egy 
hónapra felfüggesztette a kivitele-
zést. A március 11-én kihirdetett 
rendkívüli jogrend, veszélyhelyzet 
által biztosított lehetőséggel élve 
Ács Rezső polgármester a köz-
gyűlés jogkörét gyakorolva előbb 
aláírta a város 2020-as költség-
vetéséről szóló rendeletet, majd 
március 25-én engedélyt adott 
a kivitelezési munkák folytatá-
sára. Jelenleg folyamatban van a 

közműkezelői nyilatkozatok és 
hozzájárulások beszerzése. Az 
ivóvízvezeték kiváltása után kez-
dődhet meg az épület kivitelezése.

Az egészségügy programsze-
rű rendbetételének másik helyi, 
nagy volumenű beruházása az 
Ybl Miklós utcai új ügyeleti köz-
pont kialakítása, amely egy bel-
városi, használaton kívüli épület 
újrahasznosításával valósul meg.

A három rendeltetési egység 
egy helyre történő integrálása 
magasabb színvonalú egészség-
ügyi szolgáltatás nyújtását teszi 
majd lehetővé, és az üzemeltetés 
is sokkal gazdaságosabb lesz. 
Az építés kivitelezésének össze-
ge bruttó 198 millió forint, az 
önkormányzat 50 millió forint 
önrészt biztosít a beruházáshoz.

A kivitelező az épületen belü-
li bontási munkák nagy részét 

elvégezte, és elkészült az épü-
letet megerősítő, két szintes új 
vasbeton tartófal is. Jelenleg az 
akadálymentes bejáró kialakí-
tása van folyamatban. Közben 
tervezik a gépészeti munkákat, 
s elkezdik az aljzatbetonozást, 
szigetelést.

– Az elmúlt években Szek-
szárd rengeteg energiát fordított 
az egészségügyi alapellátás fej-
lesztésére. Az elkezdett munkát 
folytatjuk – mondta Ács Rezső 
polgármester kedden, a hely-
színen. – Gazdaságfejlesztési 
szempontból is fontosak a beru-
házások, hiszen az önkormány-
zatnak kötelessége – a törvények 
maximális betartásával –, hogy 
a projektek megvalósításánál 
a helyi vállalkozásokat hozza 
helyzetbe. Fontosnak tartjuk 
a munkahelyek megtartását, a 
két építkezésen pedig mintegy 
ötven szekszárdi munkavállalót 
foglalkoztatnak – tette hozzá a 
polgármester.  

A beruházásokat a munkate-
rület átadásától számított tizen-
két hónap alatt kell befejezniük 
a kivitelezőknek.   SZV

Díjmentes parkolás

Három hónapra díjmentes-
sé vált a parkolás Szekszár-
don. Április 1. és június 30. 
között a város teljes terü-
letén, minden díjzónában 
ingyenesen lehet parkolni. 
Az intézkedéssel az önkor-
mányzat a szekszárdiak és 
környékbeliek terheit kíván-
ja csökkenteni.
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Felhívás – Szekszárd Év Tűzoltója
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának közgyűlése a 
Szekszárd Város Napjának megál-
lapításáról és a helyi kitüntetések 
és elismerő címek alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 
11/2016. (III. 31.) önkormányzati 
rendeletével „Szekszárd Év Tűz-
oltója” kitüntető címet alapított. 
A rendelet szerint a kitüntető cím 
az adományozást megelőző évre 
vonatkozik. 

A Szekszárd Év Tűzoltója ki-
tüntető cím annak a személynek 
adományozható, aki hivatásos 
vagy közalkalmazotti állomány-
ban a Tolna Megyei Katasztró-
favédelmi Igazgatóság Szekszárd 
Hivatásos Tűzoltóságánál teljesít 
szolgálatot és az adományozás 
évét megelőző évben a tűzme-
gelőzés, a tűzoltás, a műszaki 
mentés és a katasztrófa elhárítás 
területén olyan kimagasló tevé-
kenységet folytatott, amellyel hoz-
zájárult a város és Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága 
működési területének közbizton-
sága javításához, a tűzesetek szá-

mának csökkentéséhez. 

A Szekszárd Év Tűzoltója kitün-
tető cím adományozására javaslatot 
tehet: 
•  a Tolna Megyei Katasztrófavé-

delmi Igazgatóság Szekszárdi 
Katasztrófavédelmi Kirendeltség 
vezetője, 

•  a Közgyűlés állandó bizottságai, 
önkormányzati képviselők, 

•  valamint bármely civil szervezet 
és természetes személy.
A kitüntető cím adományozásá-

ra vonatkozó javaslatokat írásban 
a polgármesterhez kell benyújtani 
2020. április 16. napjáig. A javas-
lattételi űrlap a www.szekszard. hu/
önkormányzat/díjak, elismerések 
menüpontban letölthető.

A javaslatokat a közgyűlés által 
e célból felkért előkészítő csoport 
készíti elő közgyűlési döntésho-
zatal céljából és a katasztrófavé-
delemről és a hozzá kapcsolódó 
egyes törvények módosításáról 
szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 
46. § (4) bekezdése szerinti hatás-
körében eljárva – a veszélyhelyzet 
kihirdetéséről szóló 40/2020. (II. 
11.) Korm. rendelettel kihirdetett 
veszélyhelyzetben a polgármester 
dönt a javaslatokról.

Szájmaszk és fertőtlenítő is akad a gyógyszertárakban
Akár 50 ezer forintos bünte-
tést is kaphat, aki maszk nél-
kül megy vásárolni Siófokon, 
miután a polgármester köte-
lezővé tette a védőfelszerelés 
viselését az üzletekben. 

A tolnai megyeszékhelyen ilyen 
intézkedésre még nem került 
sor, de a koronavírus-fertőzés 
elleni védekezésben alapvető-
en fontos „felszerelések”, mint 
a szájmaszk és a kézfertőtlenítő 
Szekszárdon is keresett. Lapunk 
körképet készített a helyzetről, 
hisz kíváncsiak voltunk, hol és 
milyen árukészlettel rendelke-
zik egy-egy patika e „hiánycik-
kekből”.

„Szájmaszk nincs, fertőtlenítő 
viszont talán van” – válaszolta 
az egyik belvárosi gyógyszertár 
patikus hölgye, majd rögvest 
leszögezte: nem tudják, mikor 
érkezik maszk hozzájuk. Szál-
lítmány ugyanakkor naponta 

jön, de a fertőtlenítő is gyorsan 
fogy – tette hozzá.

A buszpályaudvarhoz közeli 
gyógyszertárban már pozití-
vabb választ kaptunk, hiszen 
ott volt szájmaszk – igaz, pár 
darab –, és decis kiszerelésben 
kézfertőtlenítővel is tudtak szol-
gálni. Még jobb információkat 

kaptunk újvárosból: a patikus 
ugyanis sebészi és normál száj-
maszkot is kínált – nem is meg-
fizethetetlen áron. Kézfertőtle-
nítőből sem volt készlethiány: a 
WHO Egészségügyi Világszer-
vezet által ajánlott decis üveg-
csés folyékony fertőtlenítőjük is 
volt raktáron.

 A déli városrészben is meg-
csörgettünk egy-két patikát… 
Az egyiknél fel is vették a te-
lefont, majd kérdésünkre kö-
zölték: folyamatosan várják a 
maszkot és a fertőtlenítőt, de 
„hír nem nagyon van róluk”.

Három munkaruházati bolt-
nál is érdeklődtünk, kapható-e 
szájmaszk. Az egyiknél nincs 
készleten, a másiknál egy hetes 
„átfutással” rendelhető, míg a 
déli városrészben található har-
madiknál „a reggeli órákban” 
lehet különféle szájmaszkhoz 
jutni – igaz, nem túl olcsón…

A gyógyszertárakban, drogé-
riákban általában hiánycikknek 
számító védőfelszerelésekből 
tehát Szekszárdon is fellelhető 
itt-ott néhány (tucat). Saját gyár-
tású szájmaszkokra a közösségi 
oldalakat böngészve is könnyen 
ráakadhatunk, még válogatha-
tunk is a dizájn szerint.   

 - gyimóthy -
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Felhívás – Szekszárd Év Rendőre
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának közgyűlé-
se a Szekszárd Város Napjának 
megállapításáról és a helyi ki-
tüntetések és elismerő címek 
alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről szóló 11/2016. (III. 
31.) önkormányzati rendeletével 
„Szekszárd Év Rendőre” kitün-
tető címet alapított.

A rendelet szerint a kitüntető 
cím az adományozást megelőző 
évre vonatkozik. 

A Szekszárd Év Rendőre ki-
tüntető cím annak a személynek 
adományozható, aki hivatásos 
vagy közalkalmazotti állomány-
ban a Szekszárd Városi Rendőr-
kapitányságon teljesít szolgálatot 
és munkáját lelkiismeretesen, tar-
tósan magas színvonalon végzi.

A kitüntetésben az adott év-
ben a bűnügyi és a közbiztonsá-
gi szakterületen dolgozó egy-egy 
személy részesíthető.

A Szekszárd Év Rendőre ki-
tüntető cím adományozására 

javaslatot tehet:

•  Szekszárd Város Rendőrkapi-
tánya, 

•  a Közgyűlés bizottságai, önkor-
mányzati képviselők, 

•  bármely természetes személy, 
civil szervezet.

A kitüntető cím adományozásá-
ra vonatkozó javaslatokat írásban 
a polgármesterhez kell benyújtani 
2020. április 16. napjáig. A javas-
lattételi űrlap a www.szekszard. 
hu/önkormányzat/díjak, elisme-
rések menüpontban letölthető.

A javaslatokat a közgyűlés 
által e célból felkért előkészítő 
csoport készíti elő közgyűlési 
döntéshozatal céljából és a ka-
tasztrófavédelemről és a hozzá 
kapcsolódó egyes törvények mó-
dosításáról szóló 2011. évi CXX-
VIII. törvény 46. § (4) bekezdé-
se szerinti hatáskörében eljárva 
– a veszélyhelyzet kihirdetéséről 
szóló 40/2020. (II. 11.) Korm. 
rendelettel kihirdetett veszély-
helyzetben a polgármester dönt 
a javaslatokról.



2020. április 12. 7

Friss hírekért,
képgalériáinkért

látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/
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„Új lendületet kell kölcsönözni a közösségi életnek”
A járvány – a többi felekezet-
hez hasonlóan – a szekszárdi 
református közösség min-
dennapjait is befolyásolja. Dr. 
Kaszó Gyula lelkipásztorral 
arról beszélgettünk, miként 
élik meg híveik, hogy a sze-
mélyes találkozásokat most 
felváltják a telefonok és a vir-
tuális érintkezések.

– Gyülekezetünk tagjai fegyel-
mezetten viszonyulnak a ví-
rushelyzethez. Böjt harmadik 
vasárnapján – nemzeti ünne-
pünkön – még tartottunk is-
tentiszteletet a templomban, 
viszont az átlagos látogatói lét-
szám a terjedő ijesztő hírek nyo-
mán már megfeleződött. Azóta 
kapcsolattartásunkban a telefon 
és az internet vált hangsúlyos 
eszközzé.

– Mit javasoltak egyházi veze-
tőik?

– A közösségi élet szüne-
teltetését. Ezt el is fogadtuk, 
hangsúlyozva: böjti lelkülettel 
mondunk le a személyes talál-
kozásokról a fertőzésveszély 
csökkenéséig. A böjt annak 
időszaka, amikor különösen is 
igyekszünk rendbe tenni Isten-
nel való kapcsolatunkat. Ehhez 
olyan dolgokról is lemondunk, 
amelyek egyébként fontosak 
számunkra, és amelyek nélkü-

lözése Urunkra segít irányítani 
figyelmünket. Most böjtölünk a 
közösségi alkalmakkal, egyéni 
szinten buzgón megélve hitün-
ket. Figyelünk Istenre, napon-
ként tanulmányozzuk az Ő igé-
jét. Imádkozunk a betegekért, a 
gyógyítás emberi eszközeiért, 
ismerősökért, ismeretlenekért, 
a döntéshozók bölcsességéért. 
Nyitott szívvel segítjük egymást 
a szerető óvatosság útmutatásá-
val – akár a bevásárlás átvállalá-
sával, a lelkileg építő irodalom 
megosztásával, a gyülekezeti 
könyvtárból történő kölcsön-
zésekkel.

– Miként sikerült a digitális 
átállás?

– Amióta a közvetlen ta-
lálkozásokat minimalizálni 
kényszerülünk, ebbe az irányba 
léptünk. Böjt negyedik vasár-
napjától a gyülekezet Facebook 
oldalára felkerült az igei taní-
tás szövege, virágvasárnaptól 
pedig hallgatható változatának 
linkje is. Új lendületet kapott 
a gyülekezet honlapjának ki-
vitelezése is, ami mindeddig 
csak terv volt. Ebben is azt 
éljük meg, hogy Istenünk, aki 
Krisztusban az emberi élet és 
problémák szintjéig hajló Úr, a 
nehézségekben – sőt a nehéz-
ségekből – is tud lehetőségeket 
teremteni. Örömmel tapasztal-
juk, hogy a gyerekek nagyon 
gördülékenyen álltak át a digi-

tális kapcsolattartásra: interne-
ten érkeznek a hittanos rajzok, 
házi feladatok és megoldások.

– Mire számít a járvány „le-
csengését” illetően?

– Bízom abban, hogy a kény-
szerhelyzet megszűnésével 
helyreáll, sőt felértékelődik 
a közösségi élet. Ezért imád-
kozom is. Közben veszélyt is 
érzek abban, hogy a világháló 
kínálata a csömörig zsúfolódik 
és az emberek elkényelmesed-
ve megelégszenek a „virtuális 
közösséggel”, ami tetszőlegesen 
választható, a saját időrendhez 
igazítható és lecserélhető. Ezzel 
a hűségtől a testvériségig sok 
hitbeli érték veszne el...

– Azon kell majd dolgoznunk 
– és már most arra készülünk 
–, hogy új lendületet kölcsö-
nözzünk a közösségi életnek. 
Miután Urunk, a feltámadás 
Ura újra életet lehel a gyüle-
kezeti életbe – amit hiszünk –, 
egy ideig segítenünk kell majd 
a „lélegeztetést”, és így kísérni a 
teljes talpra-állásig. Addig pe-
dig valódi és pozitív közösségi 
élményt adnak az olyan alkal-
mak, mint Húsvét vasárnap-
ja, amikor a Kárpát-medence 
magyar reformátusaival együtt 
nézzük a Duna Televízió köz-
vetítését. 

 - gyimóthy -
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Kötészeti gépkezelőKötészeti gépkezelő
FELADAT:  kötészeti gépek műszaki beállítása, 

működtetése, felügyelete

Kötészeti kisegítőKötészeti kisegítő
FELADAT:  Kötészeti gépek kiszolgálása,

kézi műveletek végzése

Nyomó gépmesterNyomó gépmester
FELADAT:  Nyomógépre való betanulás

GépszerelőGépszerelő
FELADAT:   gépek karbantartása, hibaelhárítás

További információ:
Szekszárdi Nyomda Kft.

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
Telefon: 74/411–422 (112, 143, 117, 146 mellék)

Állást 
ajánlunk

(05178)

Ízlelő Családbarát É� erem
7100 Szekszárd, Bar� na u. 12/A.

RENDELÉS: már előző nap 16:00 óráig 
is várjuk a rendeléseket

e-mailben: e� erem@izleloe� erem.hu
telefonon: 74/510–406 vagy 70/608–9413

Kiszállítás vagy elvitel 11:00 órától folyamatosan!
Menü ára: 1.390,- Ft 

10 alkalmas bérlet vásárlása estén a menü ára: 1.180,- Ft
Részletekért keressen minket!

2020. április 14. kedd
Levesek:
1. Fehérboros sajtkrémleves 
2. Zöldségleves árpagyöngy

Főételek:
A. Zöldborsós-kukoricás sertésszelet rösztivel 
B. Csirkemelles paradicsomos penne sajttal 
C. Rántott brokkoli rizzsel, tartárral  

2020. április 15. szerda
Levesek:
1.  Cukkini krémleves görög joghurttal 
2.  Kacsa erőleves lúdgége tésztával

Főételek:
A.  Magyaros sertéssült pirított burgonyával 
B.  Roston sült csirkemell vajas zöldkörettel és polentával 
C. Aranygaluska vaníliaöntettel

2020. április 16. csütörtök   
Levesek:
1. Erdei gyümölcsleves 
2. Tarhonya leves

Főételek:
A.  Cigánypecsenye hasábburgonyával, almapaprikával
B.  Sült Kentucky csirkeszárny, fűszeres mártogatóssal, 

bulgurral 
C.  Parajos lasagne

2020. április 17. péntek 
Levesek:
1. Tökpüréleves 
2. Vöröslencse leves

Főételek:
A.  Rántott sertésszelet kukoricás jázmin rizzsel 
B.  Vaslapon sült tőkehalfilé sült zöldségekkel és kuszkusszal 
C.  Dödölle pirított hagymával és fűszeres tejföllel  

2020.április 18. szombat 
Levesek:
1.  Édesburgonya krémleves 
2.  Magyaros gomba leves

Főételek:
A.  Kárpáti sertésszelet tésztával 
B.  Csirkehúsos burrito friss salátával
C.  Rántott hagymakarikák majonézes burgonyasalátával

(05187)

Jótékonyság: bajban mutatkozik meg a közösség ereje
„Csak az összefogás segíthet 
át bennünket a válságon” 
– olvastam valahol a közel-
múltban. Nos, ha ez igaz – 
már pedig aligha megkérdő-
jelezhető –, akkor Szekszárd 
jó eséllyel indul „harcba”.

Kis városunkban egymást érik a 
jótékony célú akciók, felajánlá-
sok, gyűjtések. A közösség ere-
je igazán a bajban mutatkozik 
meg. A személyes találkozások 
korlátozása miatt a világhálón 
szerveződő csoportok közül a 
„Karöltve Szekszárdért” nevű-
nek már közel 3500 tagja van.

A Nagy Anita által szervezett 
karitatív csapat adománygyűjté-
sét Nagy Kata, Szakács Szandra 
és a felajánlásokat fogadó Mé-
zesmadzag tulajdonosa, Szeme-
si Judit koordinálja. A sok-sok 
nagylelkű adományozónak kö-
szönhetően – a házi lekvártól a 
„zsírúj” mosógépig sok minden 
érkezett – tudták támogatni a 

szekszárdi mentőállomást, a 
város idősotthonait, az egész-
ségügyben dolgozókat. A héten 
pedig a gyermekotthon lakóit 
szeretnék meglepni sok aján-
dékkal – ruhákkal, játékokkal, 
gyümölccsel…

– Kell egy ügy, hinni és tenni 
akarás ezekben a bizonytalan 
időkben. Én most ebben az 
adományokat és felajánlásokat 
gyűjtő csoportban „találtam 

meg az utam”, amely az emberek 
jóságának köszönhetően renge-
teg feladatot adott. Nagyon sok 
helyen elkél a segítség, és azt 
látom, hogy rengeteg jó ember 
van, aki segíteni akar – nyilat-
kozta Nagy Anita.

Az elmúlt szombaton immár 
második alkalommal főztek jóté-
kony céllal a Szekszárdi Városvé-
dők a Séd Söröző teraszán. A száz 
adag marhapörköltből – melyhez 

savanyúság és kenyér is járt – a 
már múlt héten is „megvendé-
gelt” mentősök és buszsofőrök 
mellett ezúttal a Családok Átme-
neti Otthonába is jutott.

Az ebédet – melynek elké-
szítéséhez 30 kg hús került 
a kondérba – a Gábriel Taxi 
munkatársa vitte házhoz. A 
városvédők és az akcióhoz ez-
úttal is csatlakozó „Összefogás 
Szekszárdért” civil szervezet 
ezúton is köszöni a Séd Sörö-
ző, a Kadarka Brigade, a Tesco 
Hipermarket igazgatója, Szabó 
Balázs és több magánszemély 
felajánlását, támogatását.

– Szeretnénk segítséget nyúj-
tani azoknak, akik a járvány-
helyzetben a frontvonalban 
harcolnak: az egészségügyi 
dolgozóknak, a szociális mun-
kásoknak, a mentősöknek és a 
közlekedési dolgozóknak is – 
mondta Szabó Balázs, a Szek-
szárdi Városvédők elnöke. 
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• TÁBLÁS KERÍTÉSRE
• SZŐLŐ OSZLOPRA
• DRÓTKERÍTÉSRE.

A szokott helyen, a felüljáró alatt!
Szekszárd, Pollack M. u. 92. 74 407 692 • 20 550 4996

www.metmark.hu • info@metmark.hu • webshop: www.metall.hu
Az akció 2020.04.26-ig érvényes. A 15%-os kupon vásárlásonként egyszer használható fel,
illetve az akciós termékekre nem vonatkozik! Vásárláskor kérjük mutassa be a hirdetést!

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
SZEKSZÁRDON BELÜL, MINDEN

10.000,- Ft. FELETTI VÁSÁRLÁSNÁL!

AMÍG A KÖRÜLMÉNYEK NEM VÁLTOZNAK,
HÉTKÖZNAP 7.30 - 15 ÓRÁIG VÁRJUK ÖNÖKET.

KÉNYELMESEN, A FOTELBÓL IS LEADHATJA
RENDELÉSÉT A WWW.METALL.HU WEBÁRUHÁZUNKBAN!

++

++
++

KISZÁLLÍTÁSI AJÁNLATUNK
HÉTFŐTŐL – VASÁRNAPIG

MINDEN NAP RENDELHETŐ!

TEKINTETTEL A KIALAKULT HELYZETRE 
ÉTHORDÓBA TÖRTÉNŐ CSOMAGOLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

"

KISZÁLLÍTÁS
CSAK SZEKSZÁRD
BELTERÜLETÉN!

INGYENES
KISZÁLLÍTÁS!

MINIMUM
RENDELÉS:
1500 ,-

LEVESEK
• Gulyásleves 750,-
• Csontleves 450,-
• Burgonya krémleves, leves gyöngy 450,-

FŐÉTELEK
• Kijevi csirkemell rizibizivel 1490,-
• Lecsós tarja szelet, főtt – sült burgonyával 1390,-
• Rántott camambert párolt rizzsel és áfonyával 1390,-
• Zöldborsófőzelék házi fasírozottal 1190,-
• Lasagne 1390,-
• Tengeri halfilé morzsában sütve, friss salátával 1490,-
• Rántott szelet, petrezselymes burgonyával 1390,-
• Zúzapörkölt tarhonyával 1390,-
• Zöldfűszeres túróval töltött gombafejek, friss salátával 1390,-
• Rántott sajt vagy karfiol vagy gomba párolt rizzsel 1290,-

és tartármártással
• Omlós kacsacomb törtburgonyával és párolt káposztával 1890,-

SALÁTÁK
• Csalamádé 290,-
• Csemege uborka 290,-
• Cékla 290,-

DESSZERTEK
• Profiterol – 2 gombóc 590,-
• Almás pite 450,-
• Sacher szelet 450,-

2020. ÁPRILIS 13–19-IG

„A MEGSZOKOTT ÍZEK
MOST HÁZHOZ MENNEK!” 

RENDELÉS FELVÉTEL MINDEN NAP 800-TÓL 2100-IG
AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON:

+36 20 212 0211    +36 20 212 2584    +36 74 312 463
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(05177)
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Szekszárd, Széchenyi utca 23. 
THM:39,80%-39,88%. +36 70 934 8813 
Részletek az üzletünkben és a honlapon! www.exz.hu • info@exz.hu 

(05175)

(05191)



2020. április 12.10

Április 5-ei rejtvényünk megfejtése: Márai Sándor, A gyertyák csonkig égnek.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Dr. Ferenczy Melinda. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését április 16-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„Békesség nektek!”
Húsvét ezernyi titka közül az egyik 
legborzongatóbb az, amikor a Feltá-
madott egyszer csak ott áll a tanít-
ványok előtt. Hogyan olvassuk? 

Aznap, amikor beesteledett, a hét 
első napján, ott ahol összegyűltek a 
tanítványok, bár a zsidóktól való 
félelem miatt az ajtók zárva voltak, 
eljött Jézus, megállt középen, és így 
szólt hozzájuk: „Békesség néktek!” 
(Lukács 20,19)

Olyan egyszerű, olyan közeli és 
személyes, olyan jézusi ez a találko-
zás – akkor. A félelemtől bezárkózó, 
elbújó tanítványok másra nem is 
tudnak gondolni, mint a korábbi 
napok eseményeire, a veszteségre, a 

szertefoszlott álmokra, s arra a drá-
ga Mesterre, aki már nincsen köz-
tük. S egyszer csak maga a Remény, 
az álomból előlépő Valóság, az ese-
mények főszereplője, az Elveszett áll 
ott előttük. Velük – egészen közel, 
egészen egyszerűen, egészen Jézus.

Nem hangos földindulással érkezik 
– távozását kísérték ilyen jelek! Nem 
a főtér közepén, nagy hangon jelenik 
meg – onnan indult a kereszt felé. S 
nem, mint földöntúli hatalmas erő 
közelít – halálakor rettent meg az ég 
és a föld, hasadt ketté a templom kár-
pitja és sötétült el minden. A félelem-
mel telt remegőkhöz, bizonytalanko-
dókhoz, csüggedőkhöz – barátaihoz 

csak úgy jön egészen közel. Szinte 
észrevétlenül, nesztelenül, szelíden 
és a maga nagyon egyszerű módján 
érkezik, és szavai is a megszokottak: 
„Békesség néktek!”. Mint annyiszor 
már a három év alatt… S ez a jelenlét 
valóban békességet teremt: örömmel, 
csodálattal, döbbenettel, de új illattal 
és hittel teljes békességet. Egy új, mi-
nőségében új életet hoz.

Jézus tegnap, ma és mindörökké 
ugyanaz! Ma sem történik másként 
igazán a Húsvét. Jézus jön, csend-
ben, szelíden, megszokott módon, 
hűséggel, békességet teremtő szavá-
val – a félelem miatt bezárkózott-
hoz, a csüggedőhöz, a remegőhöz. 
Hozzám. Hozzád.

A futók, menekülők, távolodók 
később, máshogy találhatnak Rá, de 

Ő hozzájuk is készít utat.  Bízunk 
benne. 

Idei Húsvétunk lehet ilyen áldott 
találkozás! – mert a bezárt ajtók 
előtte nem akadály. Várjuk Őt, 
hívjuk Őt, hogy a békesség megér-
kezhessen szívünkbe, otthonainkba, 
városunkba, országunkba, e világba. 
Ámen!  Kaszóné Kovács Karola 

 református lelkipásztor

Szeretettel várjuk a Test-
véreket közös úrvacsoravételre 
vasárnap 09:00 órától a Duna 
Televízió által közvetített ünnepi 
istentisztelet keretében, amikor is 
az otthononként megterített asztal 
mellett, de lelki közösségben vehet-
jük Urunk vacsoráját magunkhoz. 
Éljünk ezzel a lehetőséggel! 

Beiratkozás
A szekszárdi Városi Bölcsőde 
értesíti az érdekelt szülőket, 
hogy bölcsődei beiratkozást 
hirdet a 2020/2021-es nevelé-
si-gondozási évre.

Bölcsődébe azon gyermekek 
vehetők fel, akiknek szülei, ne-
velői munkavégzésük, munka-
erő- piaci részvételt elősegítő 
programban, képzésben való 
részvételük, betegségük vagy 
egyéb ok miatt gyermekük nap-
közbeni ellátásáról nem tudnak 
gondoskodni, és igazolni tudják, 
hogy ők és gyermekük (gyerme-
keik) szekszárdi lakhellyel, vagy 
tartózkodási hellyel rendelkez-
nek, és életvitelszerűen Szekszár-
don tartózkodnak.

A járvány miatt kialakult 
veszélyhelyzetre tekintet-
tel a beiratkozás elektronikus 
úton történik, 2020. április 20. 
és április 30. között. A kére-
lem letölthető a www.eszter-
lanc-bolcsode.hu honlapról 
(felveteli-kerelem-2020.pdf), azt 
kitöltve, aláírva várjuk vissza a 
szekszard@eszterlanc-bolcso-
de.hu e-mail címre. Érdeklődni 
a 74/512–061-es telefonon lehet.

Értesítjük a szülőket, hogy az 
április 23–24-re tervezett nyílt 
nap elmarad a járványhelyzet 
miatt!
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Kiadja: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata • felelős kiadó: Ács Rezső polgármester • főszerkesztő: Fekete László 
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, 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.: +36–74/412–765.
VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

NÉVNAP–TÁR
Április 12. (vasárnap) – Gyula, Baldvin 
Gyula: bolgár-török-magyar eredetű; jelentése: magyar méltóságnév.
Baldvin: germán eredetű név, jelentése: merész + barát.

Április 13. (hétfő) – Ida, Márton
Ida: germán eredetű; jelentése: tevékeny, serény.
Márton: a latin Martinus név rövidült, magyar alakja, a jelentése Marshoz 
tartozó és az istenség városvédelmező funkciójából következően harcos/
hadakozó.
Április 14. (kedd) – Tibor
Tibor: latin-magyar eredetű; jelentése: Tiburi.
Április 15. (szerda) – Anasztázia, Tas
Anasztázia: görög eredetű; jelentése: a feltámadott.
Tas: török-magyar eredetű; jelentése: kő; jóllakott, megtelt.
Április 16. (csütörtök) – Csongor, Joachim
Csongor: török-magyar eredetű; jelentése: vadászmadár.
Joachim: héber eredetű; jelentése: Jahve felkelt.

Április 17. (péntek) – Rudolf, Kiara
Rudolf: német eredetű; jelentése: dicső farkas.
Kiara: olasz eredetű; jelentése: világos, fényes, ragyogó, híres, kitűnő, jeles.

Április 18. (szombat) – Andrea, Ilma
Andrea: görög-latin eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Ilma: Vörösmarty Mihály névalkotása az Ilona és a Vilma nevekből; jelentése: 
levegő, ég, világ.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 12.
(vasárnap)

Április 13.
(hétfő)

Április 14.
(kedd)

Április 15.
(szerda)

Április 16.
(csütörtök)

Április 17.
(péntek)

Április 18.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | szeles nap 
max. 20o , min. 5o

erősen felhős | hidegfront erős 
széllel
max. 23o , min. 8o

zápor | kb. 2 mm eső | viharos szél
max. 11o , min. 3o

derült
max. 19o , min. 4o

derült
max. 21o , min. 5o

gyengén felhős
max. 23o , min. 6o

Fogadóórák
A koronavírus-járvány miatt 
elrendelt veszélyhelyzet idején 
a polgármestert, a jegyzőt és az 
önkormányzati képviselőket te-
lefonon, illetve elektronikus le-
vélben (e-mail) kereshetik meg 
kérdéseikkel, problémáikkal.

•  Ács Rezső polgármester
E-mail: polgarmester@szek-
szard.hu

•  Dr. Molnár Kata jegyző
E-mail: jegyzo@szekszard.hu 
és a „hivatali kapu” szolgálta-
tással (www.szekszard.hu)

•  Gyurkovics János alpolgár-
mester (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754

•  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, oksi@
szekszard.hu

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

• Máté Péter képviselő 10. vk.
E-mail: matepetersandor@
gmail.com

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

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

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

A Babits Mihály Kulturális
Központ közleménye:

Kedves Vendégeink!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ és 
telephelyei, azaz a Művészetek 
Háza, a Placc Ifjúsági Közös-
ségi Tér és a Tourinform Iroda 
a járványügyi helyzetre való te-
kintettel, 2020. április 1. napjától 
határozatlan ideig zárva tartanak.

Információ elmaradt/elmara-
dó előadásaink eddig meglévő 
új időpontjairól:
•  Dr. Mérő László március 18-ra 

tervezett előadását 2020. szep-
tember 23-án tartjuk meg;

•  Péter Szabó Szilvia március 20-ra 
tervezett NOXTALGIA Unplug-
ged című koncertje 2020. októ-
ber 29-én kerül megrendezésre;

•  a Budapest Klezmer Band márci-
us 21-re tervezett koncertjét 2020. 
augusztus 27-én kerül pótlásra;

•  Koncz Zsuzsa április 27-re ter-
vezett koncertje 2020. novem-
ber 23-ára került áthelyezésre;

•  az április 29-re tervezett Kettőske-
reszt vagy amit akartok – Dom-
bóvári István önálló estjét 2020. 
szeptember 29-én tartjuk meg;

•  Pál Ferenc május 5-re tervezett 
előadása 2020. október 8-án ke-
rül megrendezésre;

•  a május 19-re tervezett Élj szív-
ből! című Dr. Csernus Imre 
előadást 2020. október 14-én 
kerül pótlásra.
A felsoroltakon kívüli további 

előadások egyelőre nem rendel-
keznek új időponttal, így ezekről 
a későbbiekben áll módunkban 
tájékoztatást adni.

A már megváltott jegyek termé-
szetesen minden további teendő 
nélkül érvényesek az új időpontra. 
Amennyiben az új időpont nem 
megfelelő, a jegyek árát visszaté-
rítjük, erről bővebb információ 
honlapunkon olvasható, illetve a 
06–74/529–610-es telefonszámon 
vagy a jegyvisszavaltas@szekszar-
dagora.hu e-mail címen kérhető.

Megértésüket és türelmüket 
köszönjük! Bízunk benne, hogy a 
fenti intézkedésekkel hozzájárul-
hatunk a jelenlegi helyzet súlyos-
bodásának elkerüléséhez.

Jó egészséget kívánunk, vigyáz-
zanak magukra!

gyengén felhős 
max. 15o , min. 2o
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PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(05182)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(05181)

AUTÓPatyolatAUTÓPatyolat
KÉZI AUTÓMOSÓ!KÉZI AUTÓMOSÓ!

Külso-belso Külso-belso takarítástakarítás
megrendelése eseténmegrendelése esetén

ajándék ózongenerátorosajándék ózongenerátoros
belso fertotlenítést végzünkbelso fertotlenítést végzünk

Telefon: +36–74/511–090Telefon: +36–74/511–090
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

| NYITVA | hétfő – péntek: 08:00 – 17:00 óráig

Külso-belso takarításKülso-belso takarítás

megrendelése eseténmegrendelése esetén

ajándék ózongenerátorosajándék ózongenerátoros
belsotér fertotlenítéstbelsotér fertotlenítést  végzünkvégzünk

`̀̀̀

`̀̀̀ `̀̀̀

`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀
✓✓  Külso mosásKülso mosás
✓ ✓ Belso takarításBelso takarítás

✓ ✓ KárpittisztításKárpittisztítás
✓  ✓  KlímafertotlenítésKlímafertotlenítés`̀̀̀

(05186)

KŐ
L O H N E R
G Á B O R

GRÁNIT
MÁRVÁNY
MÉSZKŐ

MŰHELY:
7100 Szekszárd,
Remete u. 1.
Tel.: 74/411–759,
+36–30/937–9225

BEMUTATÓPARK:
7100 Szekszárd,
Rózsamáj u. 1. 
(Újvárosi temető mellett)

• Sírkőkészítés
• Konyha-fürdőszoba munkalapok
• Épületkő: párkányok, lépcsők, lábazatok

www.ko-farago.hu
lohnerg@gmail.com

Nagy tapasztalattal, Nagy tapasztalattal, 
már 40 évemár 40 éve

a szakmában.a szakmában.

(05188)

DKC Ungheria K� . tolnai te-
lephelyére önálló munkavég-
zésre alkalmas munkatársakat 
keres az alábbi munkakörök 
betöltésére:

•  gépkezelő (hajlító gépek);
•  porfestő, festő;
• hegesztő (inox);
•  betaníto�  csomagoló.

AMIT ELVÁRUNK:
• pontos munkavégzés,
• 18. betöltö�  életév,
• szakmunkás bizonyítvány,
• 1–2 műszak vállalása.

AMIT NYÚJTUNK:
• azonnali munkakezdés,
•  ú� költség térítés (bérlet-

támogatás vagy 15,-Ft/km),
• versenyképes jövedelem,
• rendszeres havi jutalom,
• teljesítménybérezés (csomagoló)
•  órabér (gépkezelő, festő, por-

festő, inox hegesztő),
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.

ELŐNY:
• targoncavezetői engedély,
•  hasonló területen szerze�  

tapasztalat.

JELENTKEZÉS:
önéletrajzzal az ildiko.balone@dkcungheria.com e-mail címre 

vagy személyesen a 7130 Tolna, Belterület 970/110 ala� . (05184)

Ebéd, vacsora
elvitelre és kiszállítva

10:00–18:00 óráig

Napi menü
hé� őtől

vasárnapig

Diófa Étterem Diófa Étterem ajánlataajánlata
Étlapunkat megtekinthe�  a

www.diofae� eremespanzio.hu  weboldalon
20 km-es körzetben a kiszállítás ingyenes

 06–20/267–15–67 •  Diófa É� erem és Panzió

(05189)

Mi a webjogsi?Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz vezető 
úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb rugalmasságot, 

gyorsaságot és kényelmet biztosítja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon a Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es telefonszámot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!

Balog István oktató (05185)


