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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Közgyűlés

Újjáépítés

Megépülhet Szekszárdon a
2007 óta tervezett légimentőbázis. A megyeszékhely közgyűlése legutóbbi ülésén hozzájárult
ahhoz, hogy a korábban e célra az MNV Zrt-nek átadott terület a légimentést működtető
Készenléti Rendőrség kezelésébe kerüljön.
→ 3. oldal

Az előzetes terveknek megfelelően halad a helyreállítás a
Herman Ottó utcai gázrobbanás helyszínén, ahol tavaszra fejeződhet be a munka. a
helyreállítás után – a beépített
anyagoknak köszönhetően – az
épület Szekszárd egyik legbiztonságosabb épülete lesz.

→ 6. oldal

XVII. MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKNAP
2020. január 17., péntek
Szekszárd

→ Részletes program a 15. oldalon
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Az átláthatóságot biztosítanák

FOTÓ: KISS ALBERT

NÉVNAP–TÁR
Január 12. (vasárnap) – Ernő, Ernesztina, Tatjána

A következő öt évben a korábbi három helyett öt bizottságban folyik majd az előkészítő munka. Erről is döntött
december 23-i rendes ülésén a szekszárdi közgyűlés,
amely Gyurkovics Jánost
(Fidesz-KDNP) választotta alpolgármesternek.
FOTÓ: KISS ALBERT

Először ülésezett a közgyűlésnek az épülő új városi
uszoda műszaki kivitelezési
folyamatainak ellenőrzésére
létrehozott eseti bizottsága.
Az épület jelenleg 40 százalékos
készültségi állapotban van, így
kérdés, hogy a módosított átadási határidőre megfelelő minőségben megvalósulhat-e a közpénzből finanszírozott beruházás.
A megbeszélésen elhangzott,
a helyszíni bejáráson látottak
alapján az épület szerkezetileg
ugyan késznek tekinthető, de a
kivitelező (Aquaplus Kft.) és alvállalkozói által elvégzett munka nem minden esetben megfelelő színvonalú. Az alépítmény
szigetelése kulcsfontosságú lesz
a használhatóság szempontjából, mert a vízszint alatti épületrészekben a vízszivárgások
okát a födém és az oldalsó bur-

kolatok elkészülte után lehet
megállapítani.
Ezt követően – a kivitelezői
kapacitáshiány ellenére – elkezdődhetnek a gépészeti szerelések. Mindkét vízjogi létesítési
engedély – az uszodatechnológiára és az energiaellátásra külön kellett megkérni – beadásra
került, így ez nem lehet akadálya a projekt befejezésének.
A Bomba Gábor (ÉSZ) elnök
vezette eseti bizottság egyöntetű
véleménye szerint több kérdésben
is ki kell kérni a lebonyolító szervezet, az állami tulajdonú Beruházási, Műszaki-fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zrt.
(BMSK) állásfoglalását. Többek
között arra várnak választ, hogy a
határidőcsúszás milyen következményekkel jár a város számára,
hiszen a 600 millió forintot meghaladó tao-keretet június 30-ig
lehet felhasználni.
SZV

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA

Ernő: ófelnémet eredetű; jelentése: komoly, határozott.
Ernesztina: német-latin eredetű; jelentése: komoly, határozott.
Tatjána: latin-orosz-német-magyar eredetű; jelentése: Tatius családjához tartozó.

Január 12.
(vasárnap)

derült | köd
max. 7o , min. -3o

Január 13. (hétfő) – Veronika, Vera

Január 13.
(hétfő)

pára | köd
max. 5o , min. -3o

Január 14.
(kedd)

köd
max. 5o , min. -3o

Január 15. (szerda) – Lóránt, Lóránd

Január 15.
(szerda)

pára
max. 5o , min. -4o

Január 16. (csütörtök) – Gusztáv

Január 16.
(csütörtök)

gyengén felhős
max. 6o , min. -3o

Január 17.
(péntek)

gyengén felhős
max. 6o , min. -2o

Január 18.
(szombat)

közepesen felhős
max. 7o , min. -1o

Veronika: 1.) görög-latin eredetű; jelentése: győzelmet hozó;
2.) latin-görög eredetű; jelentése: igaz + ikon.
Vera: 1.) a Veronika becézőjéből önállósult;
2.) szláv eredetű; jelentése: hit.

Január 14. (kedd) – Bódog

Bódog: magyar eredetű; jelentése: boldog, gazdag.
Lóránt: germán eredetű; jelentése: dicsőség + merész.
Lóránd: a Lóránt régies változata.
Gusztáv: skandináv-német eredetű; jelentése: a gótok támasza.

Január 17. (péntek) – Antal, Antónia
Antal: latin eredetű; eredeti jelentése ismeretlen. Női párja az Antónia.
Antónia: latin eredetű; jelentése: herceg, fejedelem, elöljáró.

Január 18. (szombat) – Piroska
Piroska: a latin Prisca névből származik, eredeti jelentése: régi, ősi, tiszteletreméltó.

Forrás: idokep.hu/szekszard

Az alpolgármester-választás
előterjesztésében egy névnek
hagytak helyet, a személyéről
a közgyűlésen rántották le a
leplet. Ács Rezső polgármester munkáját képviselőtársa,
Gyurkovics János segíti az önkormányzati ciklusban. Az új
tisztségviselő Ács Rezső előtt letette esküjét (képünkön). Az alpolgármester javadalmazásáról
is döntött a testület, amelyet a
polgármesteri illetmény hetven
százalékában állapítottak meg.
Napirenden szerepelt a Szervezeti és Működési Szabályzat
(SZMSZ) módosítása. A rendeletmódosítás javaslatot tett a
korábbi három mellett két új bizottság létrehozására. Az ötből
háromba – közöttük a legjelentősebb hatáskörrel rendelkező
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A Közgyűlés elé terjesztendő
javaslat alapján külső szakértő
bevonásával vizsgálják az önkormányzati többségi tulajdonú
cégek, valamint az önkormányzat gazdálkodását, feladatainak
átvilágítását a 2014–2019-es
időszakot felölelően.
Emellett ezen cégek vezetőit
felhívják arra, hogy a Bizottság részére tegyék elérhetővé a
2020-as évre vonatkozó üzleti
tervet és cash flow-t, valamint
a 2018. és a 2019. évi mérleget.
A Bizottság támogatta a Szent
György Lovagrend és a Csapó

Dániel iskola közterület-használati díj mellőzése iránti kérelmét. Nem támogatták viszont a
Médiszolgáltatás-támogató és
Vagyonkezelő Alap és az Alisca
Bau Zrt. közterület-használati
díjának elengedését. A Bizottság
döntése szerint az utóbbiból befolyó 115 ezer forintos összeget
a gázrobbanás károsultjainak
támogatására fordítják.
Emellett – egy decemberi baleset nyomán – döntés született
arról, hogy úgynevezett gomba
tükröt helyeznek ki a Bor utca
és az Árnyék utca kereszteződésében.
Az ülésen megválasztották
Illés Tamást (ÉSZ) a Bizottság
alelnökének, melynek jegyzőkönyv hitelesítői megbízását
Mezei László kapta meg. A bizottság ezzel teljessé vált. S.V.

Gyurkovics Jánost választották alpolgármesternek

gazdasági és városfejlesztésibe
– nem került fideszes képviselő. Utóbbiak kifogásolták ezt,
és kifejtették, soha nem volt
ilyen aránytalan a kisebbségi
frakció részvétele a bizottsági
munkában. A testület azonban
az eredeti javaslatot fogadta
el. A pénzügyi bizottság vezetője Máté Péter, a gazdaságié

Bomba Gábor, az oktatás, sport
és ifjúsági bizottság elnöke
Murvai Árpád, a kultúra, civil
szervezetek, városmarketing
bizottságé Csötönyi László, a
szociális, egészségügyi, környezeti és fenntarthatósági bizottságé Zaják Rita lett.
A képviselő-testület egyhangúan szavazta meg, hogy nem

Megépülhet a szekszárdi légimentőbázis
Megépülhet Szekszárdon
a 2007 óta tervezett légimentőbázis, a Készenléti
Rendőrség jelezte a projekt
befejezésének szándékát az
önkormányzatnak.
A szekszárdi önkormányzat
tájékoztatása szerint a tolnai
megyeszékhely közgyűlése legutóbbi ülésén hozzájárult ahhoz, hogy a korábban e célra a
Magyar Nemzeti Vagyonkezelő
Zrt-nek átadott terület a Készenléti Rendőrség kezelésébe
kerüljön.
A légimentőbázis létesítését
2007-ben az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) Légimentő
Kht. kezdeményezte Szekszárdon. A város önkormányzata
2011-ben a kijelölt területet ál-

FOTÓ: OMSZ

Határozati javaslatot fogadott el az önkormányzati
cégek átlátható működése
érdekében hétfői ülésén a
Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság.

Szorít a határidő
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lami tulajdonba adta, az OMSZ
azonban 2016-ban elállt a leszálló és a hangár megépítésétől.
Ács Rezső, Szekszárd polgármestere előterjesztésében emlékeztetett arra, hogy a légi mentés repüléshez tartozó feladatait

a Készenléti Rendőrség vette át.
Arról is beszámolt, hogy a szervezet 2019 októberében kifejezte szándékát a szekszárdi bázis
megvalósítására, amelynek létesítési engedélyét a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium Repü-

emelik a parkolási és a temetői
díjakat, valamint a vásári, piaci
vendéglátók és árusok díját. A
Garay Élménypince bérbeadása
kapcsán arról született határozati javaslat, hogy a fenntartási időszak végéig a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. üzemeltetésében marad a pince, a gazdasági társaság beszámolót készít
üzemeltetési költségeiről és bevételeiről.
A közgyűlés elbírálta a Tolna
Megyei Illyés Gyula Könyvtár
igazgatói beosztására kiírt pályázatot: egyhangú szavazással
ismét Liebhauser János lett a
könyvtár vezetője. Egy régóta
húzódó ügy végére is pontot
tettek a politikusok, tizenhárom év után végre megépülhet
a szekszárdi légimentő bázis (a
témáról lentebb olvashat részletesen).
A képviselők megtárgyalták a
képviselők tiszteletdíjával kapcsolatos önkormányzati rendelet módosítását is. A képviselői
díj alapja a minimálbér, a bizottsági elnökök havi tiszteletdíja ennek a kétszáz százaléka.

SZV
lőtéri és Légiforgalmi Hatósági
Főosztálya 2021 márciusáig
meghosszabbította.
A rendőrség december 31-én
azt közölte, hogy a szolgálatnak
a múlt év végén kilenc használt,
de jó állapotú mentőhelikoptert
adott át a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai
és Vagyonkezelő Zrt., és megkezdődött új légimentőbázisok
építésének, illetve a meglévők
felújításának, korszerűsítésének
a tervezése.
Ez évtől a Magyar Légimentő Nonprofit Kft. tulajdonosi
jogait a Készenléti Rendőrség
gyakorolja, a légi mentés egészségügyi, szakmai irányítását továbbra is az OMSZ főigazgatója
végzi. Ma Magyarországon hét
légimentőbázis működik: Miskolcon, Debrecenben, Szentesen, Budaörsön, Balatonfüreden,
Sármelléken és Pécsen.  MTI
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Csaknem kétmilliárd forint támogatást kap fejlesztéseihez
a szekszárdi önkormányzat a
miniszterelnökség keretéből,
a Paksi Ipari Park Nonprofit
Kft-n keresztül – jelentette be a
paksi atomerőmű két új blokkjának tervezéséért, megépítéséért és üzembe helyezéséért
felelős tárca nélküli miniszter,
illetve Szekszárd polgármestere december végén tartott
sajtótájékoztatóján.
Süli János miniszter hangsúlyozta: a Paks II. projekt megvalósításában fontos szerepet
szánnak Szekszárdnak. Közös
érdek, hogy a város és a régió is
fejlődjön. Azt mondta, a tolnai
megyeszékhelyen épülő, iparterületi útnak köszönhetően az
ott működő vállalkozások kön�nyebben jutnak el majd Paksra.
Szekszárdon a tervek szerint
kétszáz lakás is épül magántőke
bevonásával – tette hozzá.

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap

Dr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

„A”
1250 Ft

Január 13.

Január 14.

Január 15.

Január 16.

Január 17.

Frankfurti
leves

Kertészleves

Magyaros
burgonyaleves

Grízgaluska
leves

Karfiolleves

Ízes
derelye

Budapest
ragu,
párolt rizs

Sült csirkecomb,
franciasaláta,
párolt bulgur

Szárazbab
főzelék,
vagdalt

Bolognai
spagetti,
trappista sajt

Frankfurti
leves

Kertészleves

Magyaros
burgonyaleves

Grízgaluska
leves

Karfiolleves

Roston sült
csirkemell,
olívás
tésztasaláta

Rakott
karfiol

Rántott halfilé,
párolt rizs,
tartármártás

Csülök pékné
módra,
savanyúság

„B”
Trappista sajt
1250 Ft
rántva,
csiperkés
párolt rizs,
tartármártás

Napi
ajánlat
1150 Ft

Fitness
ajánlat
1350 Ft

verőérbetegség vizsgálata,
kezelése
visszérbetegség vizsgálata,
kezelése
szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése
Rendelés: péntekenként

Dr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos

Lenmagvas
Lenmagvas
Lenmagvas
Lenmagvas
Lenmagvas
pulykamell
pulykamell
pulykamell
pulykamell
pulykamell
rántva,
rántva,
rántva,
rántva,
rántva,
rizibizi,
rizibizi,
rizibizi,
rizibizi,
rizibizi,
coleslaw saláta coleslaw saláta coleslaw saláta coleslaw saláta coleslaw saláta
Roston sült
csirkemell,
görög saláta

Roston sült
csirkemell,
görög saláta

Roston sült
csirkemell,
görög saláta

Roston sült
csirkemell,
görög saláta

Roston sült
csirkemell,
görög saláta

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
EMLŐ ULTRAHANG
Has, kismedence, nyaki,
lágyrész, pajzsmirigy, carotis,
ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Dr. Ember Ágoston
általános sebészet,
proctológia
Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,
sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő
10:00–14:00 óráig

ugyanitt egy bölcsődét is kialakítanak. A Szabó D. utcában
háziorvosi rendelőt, az Ybl M.
utcában új orvosi ügyeleti központot alakítanak ki. Felújítják
a Keselyűsi utat, körforgalmat
is építenek a Tolnatejnél, és –
innen kiindulva –megkezdik a
várost elkerülő út nyomvonalának feltárását. 
SZV

Az óév utolsó napjának éjszakáján ezúttal is sokan gondolták
úgy, hogy a megyeszékhely főterén, közös ünnepléssel várják a
szilvesztert. Tíz órától folyamatosan érkeztek a párok, kisebb-nagyobb társaságok a Béla király
térre, ahol DJ Kindl Gábor retro
diszkója hazai- és világslágerekkel
turbózta fel a hangulatot.
Éjfélkor aztán az addigra több
száz fősre „hízott”, önfeledten

táncoló-bulizó közönség közösen számolt vissza az est házigazdájával és Ács Rezső polgármes-

terrel, majd a pezsgők durranása
és a koccintások után közösen
elénekelték a Himnuszt.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
E-mail: info@spirit-center.hu
Bejelentkezés: 06–74/501–080
H–P.: 08:00–21:00 óráig

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos
ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés
és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész,
pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata
Rendelés:
minden második hétfőn

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész,
klinikai főorvos
plasztikai műtétek, botox,
ajakfeltöltés, anyajegylevétel
Rendelés: keddenként

VÉRVÉTEL (hétfő, szerda,
péntek) reggel 07:00 órától
• Általános állapotfelmérés
• Daganatszűrések
• Diabetes csomagok
• Pajzsmirigy csomagok
• Prosztataszűrés
• Allergia csomagok
• Kismamáknak cukorterhelés
Synlab hivatalos partner

(04900)

(04919)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

Ács Rezső polgármester (FideszKDNP) elmondta: a támogatást
oktatási-nevelési, egészségügyi
és gazdaságfejlesztési projektek
önerejéhez használják fel. A fejlesztések keretében többek között iskolaépületek (Baka, Dienes) energetikai korszerűsítését
végzik el, felújítják és bővítik
a szőlőhegyi óvoda épületét, s

Spirit
Egészség
Centrum

január 13-tól január 17-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.
MENÜ

Több százan gyűltek össze a
december 31-én a Béla király
téren, hogy – a hideg idő ellenére – immár hagyományosan „utcabállal” búcsúztassák
az óévet, és köszöntsék az új
esztendőt.

FOTÓK: KISS ALBERT

A Magyar Borszakírók Köre
negyedik alkalommal értékelte
azokat a hazai fehér és vörös borokat, amelyeket tagjai az elmúlt
évben kóstoltak, és tapasztalataik alapján ezekből összeállították a legjobbaknak ítélt „Super
12” listájukat.
Az erre felkerültekből kiválasztottak egyet-egyet a Magyar
Bor Nagydíj 2019 nyerteseiként,
amelyek ezúttal a hegymagasi
Szászi Birtok Szigligeti Kabócás
Olaszrizling 2015 és a villányi
Tiffán’s Pincészet Grande Selection 2015 borai lettek.
A legjobb 12 vörösbor közé
négy szekszárdi pincészet egyegy 2016-os tétele is bekerült: az
Eszterbauer Borászat Tüke Bikavére, a Heimann Családi Birtok
Barbárja, a Mészáros Pál Borház
és Pince Ohmerops és a Vesztergombi Pincészet Turul bora.
A díjak ünnepélyes átadását
január 25-én a debreceni Déri
Múzeumban tartják. 
MTI

Örömünnep köszöntötte a 2020-as évet a Béla király téren

Kétmilliárdos támogatás a fejlesztésekhez

FOTÓ: KADARKA.NET

Négyen a12-ben
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Családi körben ünnepeltek
Kilenc család, a gyerekekkel
együtt közel ötvenen búcsúztatták a 2019-es esztendőt a
Tolna Megyei Civil Információs Centrum épületében.
Az immáron második alkalommal szervezett zenés-táncos
programot mozgalmas játékok,
tesztek színesítettek, de akadt
benne „Az egy perc és nyersz”
televíziós játék mintájára létrehívott ügyességi feladat is. A
játékokban a felnőttek és gyerekek egyaránt kivették részüket,
közösen, egymást erősítve.
Ételekből sem volt hiány:
szendvicsek, különféle édessós (apró)sütemények és egyéb

finomságok kerültek az asztalokra, hogy senki se maradjon
éhes.
A 2017-ben az „Év Megyei
Önkéntese” címet elnyert Janó
Attiláné által szervezett rendezvény célja volt, hogy a gyermekek „találkozzanak” a közösség
erejével, s észrevegyék, hogy
egy cél érdekében milyen nagy
dolgokra képesek, ha figyelnek,
ügyelnek a másikra, egymásra.
A családok éjfélkor a Béla király téren számolták vissza az
időt és koccintottak az Újévre.
Az óévbúcsúztatón külön beszélgetős sarkokat is kialakítottak, de gondot fordítottak a
díszítésre, fényekre is. Gy. L.

A város első embere rövid
újévi köszöntőjében azt kívánta, hogy éppolyan vidáman
kezdődjön a 2020-as esztendő,
mint ahogy befejeződött az
óév.
Ács Rezső az összetartozás, az
összefogás fontosságát hangsúlyozta, majd a Városi Örömünnep minden résztvevőjének azt
kívánta, hogy a családjában, a
magánéletében és a munkájában is legyen sikeres, életét kísérje egészség.
A Béla király téri rendezvényen természetesen nem maradhatott el a színpompás tűzijáték sem.
SZV

Kölyökszilveszter a Babitsban

FOTÓ: SZV

Misi Bohóc és a Tücsök Zenés
Színpad is szilveszteri műsort
adott a gyerekeknek a Babits
Mihály Kulturális Központban
december 30-án. Lehetett kézműveskedni, és érdekes játékok
is voltak a Márványteremben,
ahol a szülők és a nagyszülők

mellett önkéntesek is támogatták a bulit. Mintegy nyolcvan
gyereket vártak a Téli Játszóház
keretében harmadik alkalommal
megrendezett Kölyökszilveszterre – mondta el Kovács Zsuzsanna, a Babits Mihály Kulturális
Központ igazgatóhelyettese.
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Tavaszra fejeződhet be a helyreállítás

többek között falakat, födémeket,
álmennyezeteket és közüzemi vezetékeket bontottak el. Összesen
mintegy 400 köbméternyi anyagot vittek ki kézi erővel, munkagépekkel ugyanis még most sem
lehet megközelíteni az épületet.
A számítások szerint január
végére elkészülnek a segédfalak
és a födémek. Onnantól számítva újabb egy hónapba telik, mire
a beton megszilárdul, elvégzik
a szakértői vizsgálatokat, illet-

Segítség a rászorulóknak
A jótékonykodásban és faültetésben is aktív 7100 A Városod Egyesület tagjai karácsonyt megelőzően sem voltak
szűkmarkúak a rászorulókkal.
Tagjaik ezúttal a szekszárdi
hajléktalanszállón jártak, ahová családi, baráti körben ös�szegyűjtött meleg holmikkal
– takarókkal, kabátokkal, pulóverekkel, cipőkkel – érkeztek,
FOTÓ: SZV

hogy szebbé tegyék a lakók ünnepét.
Az egyesület az intézményvezetővel egyeztetve értesült
arról, jól jön számukra a ruhaadomány a téli hónapokra, s
ezért azonnal cselekedtek. Aki
hasonlóképpen adakozna, bátran megteheti, hiszen a meleg
holmikra nagy szükség van a
téli hónapokban. 
Gy. L.

ve visszabontják a zsaluzatot. A
várakozások szerint február végére adhatják át a területet a lakóknak, illetve a szakkivitelezést
végzőknek.
A Herman Ottó utca 5. szám
alatti épületbe az állványzat eltávolítását követően szinte azonnal
be lehet majd költözni. A 3-as
számú épületben – ahol a robbanás történt – viszont az összes
nyílászárót cserélni kell. Azt a
három lakást leszámítva, melyek

Sikeres cipősdoboz akció

Keszthelyi: „Az év vállalkozója díj a csapat elismerése”
„A tradíciók őrzése mellett az
innovatív szemlélet, valamint
rengeteg munka” – Keszthelyi
Szabolcs szerint ez a titka annak, hogy a Keszthelyiné és
Társai Bt. családi cégből a megye meghatározó vendéglátó
vállalkozásává vált az elmúlt
közel három évtized alatt. A
most elnyert „Az év vállalkozója” díj szerinte a család és a
munkatársak sikere is.
Mint arról lapunk tavalyi utolsó
számában már beszámoltunk, a
Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége hagyományos
decemberi ünnepségén adták át
„Az év vállalkozója” díjakat. A
fővárosban megtartott eseményen 19 megye mintegy száz
vállalkozója részesült az elismerésben. A négy Tolna megyei
díjazott cégvezető között volt a
szekszárdi Keszthelyi Szabolcs,
a Keszthelyiné és Társai Bt. ügyvezetője is.
Szabolcs már egészen fiatalon
találkozott a „vendéglátós léttel”,
hiszen édesanyja a Gemenc Hotel üzletvezetője volt, édesapja
pedig – válását követően – Németkéren működtetett jól menő
kocsmát. „A két hely a két véglet
volt, de jó lehetőség a tapasztalatszerzésre” – emlékszik vissza
a cégvezető.
A 90-es évek elején aztán privatizálták a hotelt, édesanyja és
akkori párja, Csorba László is
az utcára került. Nehéz időszak
volt, amelyben a vendéglátós
végzettséget szerzett nővére,
Vanda lépett először. A család

első vállalkozójaként kezdte
üzemeltetni a főiskola büféjét.
Amikor aztán 1993-ban elnyerték az intézmény éttermének
üzemeltetési jogát, megalakult a
Keszthelyiné és Társai Bt. A Repeta Étterem a gyerekétkeztetés
mellett a városban az elsők között kínált menüt. Az évek múlásával egyre több rendezvényt,
bált, lakodalmat bonyolítottak
le a megrendelők legnagyobb
megelégedésére. Igazi családi
vállalkozás volt, a munkából
mindenki kivette a részét.
Keszthelyi Szabolcs 1996-ban
érettségizett a vendéglátó iskolában, majd a következő év elején a vállalkozás – saját tőkéje és
hitel felhasználásával – megvásárolta a Szász Sörözőt, amelynek üzletvezetője lett. „Igyekeztem a család tapasztalt tagjaitól
ellesni a szakma csínját-bínját”
– mondja „Az év vállalkozója”
díj nyertese, aki édesapja halála
előtt másfél évet vele is együtt
dolgozhatott.

A Szász Söröző egy jó nevű
hely volt, csakhogy a ’90-es
évek első felében jöttek-mentek a bérlők… Keszthelyiék
visszatértek az alapokhoz: jó
konyhával és minőségi sörökkel várták a vendégeket, no és
az akkoriban „éledező” szekszárdi pincészetek boraival. A
szomszédos ingatlan megvásárlását követően – a városban
hiánypótló módon – 2003-ban
megnyitották a Belvárosi Kávéházat. A vállalkozásnak az évtized második felében már 35
munkatársa volt, amikor 16 év
után, 2009 elején vissza kellett
adniuk a főiskola éttermének
üzemeltetési jogát.
Jelentős érvágás volt ez a
cégnek, de ekkor is előre „menekültek”. A kitelepülős rendezvények –népszerű idegen
szóval catering – kiszolgálására kibérelték a Mezőgazdasági
Rt. konyháját. „Nehéz időszak
volt, hiszen édesanyám és élettársa visszavonultak, testvé-
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A Babits Mihály Kulturális
Központ hatodik alkalommal
szervezte meg jótékonysági
akcióját, mely évről évre egyre népszerűbb.
Zsikó Zoltán, a kulturális központ
ügyvezető igazgatója 465 darab
ajándékkal teli dobozt adott át a
karácsonyt megelőző héten Tolácziné Varga Zsuzsannának, a Humánszolgáltató Központ igazgatójának a Babits karácsonyfájánál.

A csomagokat a Család- és
Gyermekjóléti Szolgálat, Családsegítő és Gyermekjóléti Központ,
Családok Átmeneti Otthona és a
Hajléktalansegítő Szolgálat által
pártfogolt gyerekek kapták meg.
A Humánszolgáltató Központ
még az ünnepek előtt szétosztotta a csomagokat, így azok
december 24-én már a családok
karácsonyfái alatt várták, hogy a
kis gyerekkezek kicsomagolják
őket. 
SZV
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A remények szerint tavaszra
fejeződhet be a gázrobbanással
érintett Herman Ottó utcai társasházak helyreállítási munkája
– mondta el Ács Rezső december 19-én, a helyszínen megtartott sajtótájékoztatón. Szekszárd
polgármestere tudatta, az elvégzett munka a statikai vizsgálat
alapján elkészült terveket figyelembe véve valósult meg. A helyreállítási munka kapcsán hangsúlyozta, komoly kihívásról volt
szó. Mint mondta, büszkeségre
ad okot az a mérnöki megoldás,
melynek köszönhetően az épület
megmenthető és ismét használatba vehető lesz.
Korcsmár István, a helyreállítást végző Alisca Bau Építőipari
Zrt. vezérigazgatója a részletekről megosztotta: befejezték
a szükséges bontási munkákat,

FOTÓ: KISS ALBERT

Az előzetes terveknek megfelelően halad a helyreállítás a
Herman Ottó utcai gázrobbanás helyszínén, ahol tavaszra
fejeződhet be a munka.

a legsúlyosabban károsodtak – és
ahol a mennyezetet, illetve a padlót is bontani kellett – március végére visszaköltözhetnek a lakók.
Korcsmár István hangsúlyozta, a helyreállítás után – a beépített anyagoknak köszönhetően
– az épület Szekszárd egyik legbiztonságosabb épülete lesz, a
ház még az eredetinél is sokkal
stabilabbá válik.
A héten lapunk kérdésére elmondta, a munka a sajtótájékoztatón előre jelzetteknek megfelelően halad.
Boros Brigitta, a Tolna Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság
szóvivője kérdésünkre tudatta,
lezajlott a tűzvizsgálat, ennek
eredményét azonban csak az
érintettekkel közölhetik, amit
meg is tettek.
Mint azt megírtuk, a Herman
Ottó utca 3. szám alatti társasházban október 8-án bekövetkezett robbanásban öten sérültek
meg, közülük ketten súlyosan,
hárman könnyen. A tűzoltók
száz embert „menekítettek ki” a
helyszínről és összesen 29 lakás
lakóinak kellett elhagyniuk az
otthonukat tartósan.
S.V.
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Az 1993-ban alapított Keszthelyiné és Társai Bt. neve
egybeforrt a vendéglátással,
meghatározó szerepet tölt be
Tolna megyében a rendezvényszervezés és a catering területén is. A családi vállalkozás
tulajdonosa és üzemeltetője a
Szász Étteremnek, a Belvárosi Kávéháznak és a Belvárosi
Vendégháznak, az ipari park-

reim, Vanda és Orsi szülési
szabadságra mentek” – emlékszik vissza a három gyermekes
családapa, akinek felesége biztosítja a nyugodt hátteret. Elhivatottsággal, kitartó munkával
azonban ezen is túlléptek, és
2011-ben megnyitották a Belvárosi Vendégházat – szintén
az elsők között a megyeszékhelyen. Visszatérése után nővére átvette a catering területét,
melynek „kiszolgálására” 2015ben konyhát és raktárt hoztak
létre az ipari parkban.
A cégvezető úgy tartja, ahhoz,
hogy egy éttermet bő két évtizeden át sikeresen üzemeltessen, a
rengeteg munka mellett innovatív szemlélet is kell. „Nyitottnak
kell lenni az újra, hogy miközben
őrizzük a tradíciókat, kövessük
a gasztronómiai trendeket is.”
Keszthelyi Szabolcs az elmúlt
év végén elnyert díjat nem saját sikereként éli meg. „Ez nem
egy egyszemélyes show, hanem
igazi csapatmunka eredménye,
amelyhez az üzletvezetőktől a
szakácsokon és felszolgálókon át
a kézilányokig mindenki hozzájárult” – vallja.
Büszke rá, hogy a 2006-ban
alapított Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület aktív tagjai – a hétköznapok konkurenciáján túllépve
– együtt alakították a városi
nagyrendezvények gasztronómiai arculatát, és munkájukkal
tevékenyen hozzájárultak például a Szekszárdi Szüreti Napok
és a Pünkösdi Hal- és Vadünnep
sikeréhez. 
- fl ban pedig egy a „külső” rendezvényeiket kiszolgáló konyhát és
raktárt építettek fel.
A cég ügyvezetője, Keszthelyi
Szabolcs (alsó képünkön Varga
Mihály pénzügyminisztertől és
Tolnay Tibor VOSZ-elnöktől
veszi át elismerését) nevéhez
fűződik a Vendéglátók Kerekasztala Szekszárdért Egyesület alapítása is.
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Az élet, mint csigaház – vásznon és fotón

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13.
Telefon: +36–74/510–134

Egy festő és egy fotós, egy úr
és egy hölgy. Két ember, akik
a világunkban tapasztaltakat teljesen más technikával
„rögzítik”.

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:

25 év alatti, építőiparban jártas
• szakembereket,
• valamint építőipari segédmunkásokat,

• csőszerelőket,
• villanyszerelőket

kiemelt
kiemelt bérezéssel.
bérezéssel.

(04912)

Jelentkezni a gyorsszerviz77@gmail.com e-mail
címre küldött önéletrajzzal lehet.
Érdeklődni a 06–30/268–0777 telefonszámon.

MUSTÁRMAG CSALÁDI BÖLCSŐDE HÁLÓZAT
ÚJONNAN NYÍLT MUSTÁRMAG III. CSOPORTJÁBA KORLÁTOZOTT SZÁMBAN SZERETETTEL
VÁRJA AZ 1–3 ÉVES GYEREKEKET!

(04909)

hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Keresünk
Keresünk szekszárdi
szekszárdi munkavégzésre
munkavégzésre

DIVAT

7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8.

Minden csütörtökön a bölcsőde megnyitja kapuját
az érdeklődő szülők és gyerekek előtt 10:00 – 11:00 óráig.

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők
Előzetes bejelentkezés szükséges!
Csausity Éva bölcsőde vezető: +36–30/368–0510.
(04907)

Szekszárd Tartsay u. 20. • Nyitva tartás: H. – P. 07:00 – 17:00 óráig
www.mustarmagnapkozi.5mp.eu • Facebook: Mustármag Családi Bölcsőde
E-mail: evimustarmag@citromail.hu

Még van lehetősége intenzíven
szakmát szerezni a KISOSZNÁL
• Élelmiszer-,
vegyi áru eladó
• Boltvezető
• Vendéglátó eladó
• Szakács
• Pincér
• Cukrász

34 341 05
35 341 01
34 811 05
34 811 04
34 811 03
34 811 01

• Konyhai kisegítő
221 811 01
• Tisztítási-technológiai 32 853 03
szakmunkás
• Logisztikai és
54 941 11
szállítmányozási ügyintéző
• Kézápoló és
32 815 01
műköröm építő

A fenti képzések 10–12 jelentkező esetén folyamatosan indulnak.
A képzések díjáról, időtartamáról érdeklődjön munkatársainknál:
• személyesen: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21., 23-as iroda
• telefonon: 74/312–847, 06–30/637–00–71
• e-mailben: kisosztolna@gmail.com
Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000230/2014 (04921)

CR7 (Cristiano Ronaldo)
férﬁ fehérneműk
(04918)

A festő az időt múltba visszatekintően ábrázolja, élményeit saját benyomásaival veti vászonra.
A fotós ezzel szemben előkészül
a jövőre, majd elkapja a jelenben azt a vonulatot, amit közvetíteni akar. Ám akad, amikor
e két személy elképzelése szinkronban van, együtt dolgoznak,
közös értéket hoznak létre.
Biszák László és Alexandra
Manea ilyen emberek. A Gyuláról származó, rövid kecskeméti kitérő után immár harminc
esztendeje Szekszárdon alkotó
László saját bevallása szerint
mindig is festő szeretett volna lenni. Fontos volt számára,
hogy örömet okozzon családjának, közönségének és önmagának. Az első festékeket még
Cseh Gábor hozta neki Pestről... Olyanféle dolgot szeretett
volna magának kitalálni, amelyet „nyugdíjas magányában” is
űzhet – mesélte az Idő-Tér-Kép
címet viselő, Alexandra Maneával közös kiállítása megnyitóján, január 8-án a kulturális
központ Bakta Galériájába. Itt
került szóba egy szatyor cipő-

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
FOTÓK: KISS ALBERT

vel kialakított, az ember életét
kifejező kompozíciósor is. E
lábbelis gondolatfutam az idő
múlását jelzi: vannak, akik lemaradnak – ezt egy-egy cipő
lepotyogása érzékelteti. Aztán
már csak egy lábnyom tűnik fel

csigával, végül csak egy csiga
marad. A festő erre mosolyogva megjegyzi: „reméljük, azért
a humor és az alkotások által
maradandóbbá válun”.
A csiga motívum a Németországban született, de már régóta

hazánkban élő Alexandránál is
feltűnik, aki az íjászat mellett
rendszeresen fotóz. Leginkább
a Gemencben, ahol gépével a
természet által „felkínált” jelenetet próbál lencsevégre kapni.
Számára azért izgalmas a csiga-téma, hiszen annak háza az
életünket meghatározó aranymetszés arányosság mértéke
szerint épül fel. Akárcsak a
hang haladása, amely szerinte
a csigaházhoz hasonlóan tágul,
amíg az univerzumban eggyé
nem válik. Véleménye szerint
az ember is ilyen: spirálisan
építi önmagát, s az időt, mint
korlátot saját magának hozza
létre. Hiszen, minduntalan időben vagyunk korlátolva...
A két művész a múlttól a jelenen át, a jövőt feltárva próbálja a környezetből befelé,
az ember lelke mélyére, majd
újra a környezetbe visszahúzni a szemlélőket, ezzel segítve
hozzá egy másik látásmódhoz
a gondolkodókat. „Útitársként” pedig a már említett
csigaház-gondolat kalauzolja
a művészetkedvelőket.
A tárlatot – amely február elejéig látható – Szabó Ferenc ajánlotta az érdeklődők figyelmébe,
a megnyitón Orbán György
előadóművésztől szavalt felvételről. 
Gy. L.

Ragtime muzsikával „hangoltak” az új esztendőre
Az idén negyvenéves Budapest
Ragtime Band adott újévi koncertet a Babits Mihály Kulturális Központ Színháztermében.
Ragtime, dixieland és jazz muzsika szólalt meg a vidám hangulatú műsorban. A Budapest
Ragtime Band 1980-ban alakult,
főiskolát illetve Zeneakadémiát
végzett művészekből. A zenekar
célja a ragtime muzsika hagyományainak ápolása mellett több
tradicionális amerikai zenei műfaj bemutatása, életben tartása. A
Gayer Ferenc nagybőgős vezette
együttes – Széki József xilofon,

ének, Kovács Ferenc trombita,
hegedű, ének, Csárics Sándor
trombita, Kiss Bálint harsona,
Novák Péter klarinét, szaxofon,
Weszely János dob és Stein Ferenc zongora – tradicionális jazzt,
vidám feldolgozásokat is játszik,
mindent a ragtime stílusában.
Szekszárdon is többször jártak már – ezt megelőzően a tavalyi Pünkösdi Hal- és Vadünnepen is hallhattuk őket –, ez
az újévi koncertjük sem az első
volt itt. Koncertjük meglepetés
vendége Nagy Kristóf (Bozont)
énekes volt, aki Frank Sinatra-örökzöldeket énekelt. SZV

FOTÓ: SZV

Téli vásár
január 10-től

Női- és férfi
csizmák,
bakancsok 20%
ESTRELLA
női cipők 30%
engedménnyel!
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A Magyar Államkincstár az általa fejlesztett Játék-Kincstár
alkalmazáshoz kapcsolódóan
országjáró pénzügyi vetélkedősorozattal szólítja meg a
fiatalokat.
Ezen megyénként és a fővárosban azok a diákcsapatok vehetnek részt, amelyek az első,
online fordulóban a legjobb
eredményt érték el. A Tolna
megyei döntőre január 9-én,
csütörtökön került sor Szekszárdon, s az esemény fővédnöke Fehérvári Tamás, a Tolna
Megyei Önkormányzat elnöke
volt.
A lakosság pénzügyi tudatosságának fejlesztése kiemelt
célkitűzés. Az erre szolgáló
kormányzati stratégia külön
hangsúlyt helyez a különféle
korosztályok elérésére, ahol az
egyik legfontosabb csoportot a
fiatalok jelentik. Ehhez kapcsolódóan a Magyar Államkincstár idén továbbfejlesztette a Játék-Kincstár elnevezésű on-line
játékát.

Jégdiszkóban korizhattak

A játék célja kettős: egyrészt a
fiatalok pénzügyi ismereteinek
bővítése és a pénzügyi kultúra
fejlesztése, másrészt a Magyar Államkincstár pénzügyi szolgáltatásainak megismertetése – hangsúlyozta dr. Borbély László András
pénzforgalmi elnökhelyettes.
A Magyar Államkincstár
2019 novembere és 2020 decembere között versenyre hívta
az ország középiskolásait, akik
először a megújult, okostelefonon vagy interneten elérhető

A hagyományokhoz hűen december 27-én ismét Jégdiszkónak adott otthont a Szekszárdi
Műjégpálya. A karácsonyi ünnepeket követően idén is sokan
húztak korcsolyát, és buliztak
a jégen. A szervező Szekszárdi Sportközpont Nkft. ezúttal
kombinált belépővel várta a

vendégeket, vagyis a délutáni
közönség korcsolyázásra vásárolt jegyekkel akár 23:00 óráig
korizhattak a legújabb (diszkó)
slágerek dallamára.
Jégpályák Éjszakája jégdiszkóval felpörgetve a Szekszárdi
Műjégpályán január 18-án,
szombaton 18:00–23:00 óráig.

játékban tehetik próbára tudásukat. Közülük az öt legjobb
csapat a megyeszékhelyeken
megrendezésre kerülő a 2.
forduló keretében játékos, élő
vetélkedőkön mérkőzhet meg
egymással.
A Tolna megyei döntőben a
Szekszárdi Garay János Gimnázium „Garays Lányok” csapata
bizonyult a legjobbnak, megelőzve a paksi ESZI és a bonyhádi Perczel Mór Szakképző Iskola
gárdáját. 
SZV

Köszönet a csomagokért
„Az Értelmi Fejlődésükben
Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete
(ÉFOÉSZ) nevében köszönjük
a Babits Mihály Általános Iskola diákjainak a csodálatosan becsomagolt karácsonyi
szeretet-dobozokat” – olvasható a szerkesztőségünkbe
eljuttatott köszönő levélben.

FOTÓ: KISS ALBERT
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Istenes versek
megzenésítve

Időpont: 2020. január 12. (vasárnap) 17:00 óra
Helyszín: Szekszárdi Evangélikus templom (Luther tér 1.)
A pécsi evangélikus gyülekezet Svigruha Band együttesének
műsora.
Minden érdeklődőt szeretettel
várnak a koncertre, majd az azt
követő szeretetvendégségre.

Dr. Garay Zoltánné, a szervezet
elnöke hozzátette, már harmadik alkalommal részesültek
az iskola által készített meglepetésekben, amelynek tanulói
igazán példát mutatnak a másság elfogadásában. A dobozok
árulkodtak arról, hogy nagy
gondossággal és szeretettel készítették össze az ajándékokat.
A szervezet támogatottjai nagy
örömmel és boldogsággal vitték
haza a csomagokat.

„Köszönet a szervezőknek,
a diákoknak és a szülőknek! A
Babits iskola diákjai gondoskodtak arról, hogy az ÉFOÉSZ
gyerekei is önfeledten ünnepelhessenek” – zárta sorait dr. Garay Zoltánné.

FOTÓ: BEKÜLDÖTT FOTÓ

A Tolna Megyei Önkormányzat, elismerve a civil szféra
megyénk közéletében betöltött
kiemelkedő szerepét, illetve a
civilek támogatását, minden
évben „Az Év Tolna Megyei
Civil Szervezete” és a „Bazsonyi Arany Mecénás díjak”-kal
köszöni meg e tevékenységet.
Javasolni lehet azon Tolna
megyei civil szervezeteket, amelyeket a bíróság nyilvántartásba
vett. Nem javasolhatók a közalapítványok. A javaslatot 2020.
január 17-ig, zárt borítékban,
postán vagy személyesen lehet
benyújtani a következő címre:
Tolna Megyei Önkormányzati
Hivatal (7100 Szekszárd, Szent
István tér 11–13.). A borítékra
írják rá: „Az Év Tolna Megyei
Civil Szervezete díj” vagy „Bazsonyi Arny Mecénás díj”.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre várhatóan 2020. február
3-án kerül sor. A pályázattal kapcsolatos részletekről Ótós Réka
kommunikációs és civil referens
ad további tájékoztatást a 06–
74/505–617-es telefonszámon.

Pénzügyi tudásukat tesztelték a diákok

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Díjak civileknek
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Szekszárdi
Vásár
Országos Állat- és
Kirakodóvásár, Autóvásár

2020. ÉVI
VÁSÁRNAPTÁR
JANUÁR ....................... 12., 26.
FEBRUÁR ....................... 9., 23.
MÁRCIUS ....................... 8., 22.
ÁPRILIS ................................ 26.
MÁJUS ......................... 10., 24.
JÚNIUS ......................... 14., 28.
JÚLIUS .......................... 12., 26.
AUGUSZTUS .................. 9., 23.
SZEPTEMBER .............. 13., 27.
OKTÓBER .................... 11., 25.
NOVEMBER .................. 8., 22.
DECEMBER .................. 13., 20.

December 15-ei rejtvényünk megfejtése: Ligeti Miklós, Anonymus.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szabó Gáborné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését január 16-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM
A mai vasárnap Urunk megkeresztelkedésének ünnepe van. Jézus keresztségekor történelmi valósággá
válik. Az epifánia Isten megjelenése,
működése Krisztus emberi mivoltában. Krisztus láthatóvá válik a világban. Epifánia, az Úr megjelenésének eseményeit foglalja magába:
a vízkeresztkor ünnepelt eseményt,
a királyok hódolatát, akik Jézusban
felismerték a várt Messiást; Jézus
megkeresztelkedését a Jordán folyóban; valamint a Kánai menyegző
csodáját, amely Krisztus működésének első jele volt. A karácsony Istennek az emberi lét egyszerűségében
való rejtőzését, az epifánia az emberi életben való megnyilvánulását
mutatja – mondta egy homíliájában
XVI. Benedek pápa.

Miért keresztelkedett meg Jézus,
hiszen nem volt szüksége sem bűnbánatra, sem megtérésre? Még mások
vétkeit is inkább vezekléssel vállalhatta magára, mégis beállt a bűnbánattartók sorába és utolsónak ő is felvette
a keresztséget. A magyarázatot erre
ott kell megtalálnunk, ahol az evangélium hangsúlyozottan mutat erre rá.
Ahogyan Jézus a búcsúbeszédében az utolsó intelmeit mondja tanítványainak világosan, érthetően,
a tanítványok is így értékelik: „Most
nyíltan beszélsz, mi pedig felfogtuk
és megértettük, hogy nincsen arra
szükséged, hogy valaki téged kérdezzen vagy tanítson.” Úgy történt
ez a Jordán partján is Keresztelő
Szent János esetében. Amikor Jézus
feljött a vízből az Atya tanúságté-

tele kísérte őt. Ezzel mutatkozott be
Jánosnak, hogy meggyőződjék kilétéről és tanúságtétele világos legyen.
Jézus azok közé sorolja magát, akik
bűnösségük tudatában fel akarják venni a bűnbánat keresztségét. Nem tartja
távol magától a bűnösöket. „Nem szégyelli, hogy testvéreinek hívja őket...”
Elfogad minket. Szenvedésünkkel,
ínségünkkel, vétkeinkkel, életünkkel és
halálunkkal. Komolyan vesz minket,
beáll a sorba és én követhetem őt bátran. Léphetek a lábai nyomába, mai
szóhasználattal élve szolidaritást vállal
velem. Odaviszi bűneimet a megtérés
keresztségéhez, azaz felveszi a küzdelmet a bűnnel szemben. Ez a küzdelem
tölti majd be ezután egész életét.
Úgy kellene viselkednünk egymással, ahogyan Jézus viselkedett

velünk. Ne ítéljük és kárhoztassuk
egymást, hanem próbáljuk meg felemelni! Ahogyan Ő a mi vétkeinket
vállára vette, úgy tegyük mi is ezt
egymás vétkeivel! Jézus tettére Izaiás
jövendölése illik: „A megroppant nádat össze nem töri, a pislogó mécsest
el nem oltja...” Mi se törjünk pálcát
mások felett! A Jordán áldása Jézus.
A vízszentelés szertartásában így
könyörgünk: „áraszd erre a megtisztulás sokféle módját jelképező
vízre áldásodat.” Ezt jeleníti meg
ma nekünk a szentelt víz és a közeli
napokban az otthonokba elvitt szenteltvíz általi áldás. Tanúságtételre
buzdít és Krisztusba öltözni ad lehetőséget. Fogadjuk el ezt a felkínált
kegyelmet!
Kárász Gábor káplán


Az Ifjúsági Unió Szekszárd
egyesület január 18-án immár 21. alkalommal szervezi meg a hagyománnyá vált
Bartina teljesítménytúrát.
Az ország minden részéből –
sőt a határon túlról is – érkező
természetjárók négy különböző
távon indulhatnak: az akár kisgyermekes családok számára
is teljesíthető 5 km-es Bartina
Light mellett a már megszokott
17, 30 és 42 km-es etapon túrázhatnak.
A rendező Ifjúsági Unió számos újítást vezetett be az idei
évben. Mint azt Farkas Péter
főszervezőtől megtudtuk, 2000
főben maximálták az indulók

létszámát, amit az előnevezés
során 28 nap alatt el is értek. A
teltház következménye, hogy
az eddigi évekkel ellentétben
nem lesz lehetőség helyszíni
nevezésre! A szervezők ezúton
kérik, hogy csak érvényes nevezéssel érkezzenek a versenyközpontba!
A nevezettek 35 százaléka
szekszárdi, a 18 év alatti fiatalok aránya 15 %-ot meghaladó.
Számukra és a fogyatékossággal
élőknek kedvezményes indulást
biztosítottak az Alisca Bau Zrt.
támogatásával.
Ami változatlan: a túra során
frissítőpontokon almát, nápolyit,
Petrits féle vaníliás mézest adnak a teljesítőknek, két helyen
szekszárdi vörösborból készülő
forralt bor és meleg tea várja a
túrázókat, akik a célban hagymás zsíros kenyérrel pótolhatják a kalóriákat. A szintidőn
belül teljesítőknek bronz jelvény
és oklevél jár.

SPORTHÍREK
Asztalitenisz. Kettős szekszárdi siker született a Hungarian
Mini Cadet Open (U11, U13,
U15) asztalitenisz versenyen,
az újonc fiúk mezőnyében.
A Budapesten megrendezett
nemzetközi viadalon a szekszárdi Kizakisz Nikolaosz
(Yorgos SE) és a BVSC-s Cseri
Ádám alkotta magyar „A” válogatott az U13-as fiú csapatversenyében francia gárdákat
megelőzve diadalmaskodott,
így 2018 és 2019 után harmadik alkalommal bizonyult a
korosztály legjobbjának a rangos versenyen.

FOTÓ: SZV

Teltház a 21. Bartina túrán

Kizakisz egyéniben a 3. kiemelt volt a 32-es főtáblán,
ahol szettet sem veszítve jutott
ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411-912

a legjobb négy közé. Az elődöntőben egy kacifántos nevű
gallal (Champauzas Duparay)
mérkőzött, és nyert 3:0-ra,
majd a fináléban az első helyen
kiemelt – ugyancsak francia –
Trascu ellen is játszmavesztés
nélkül győzött, így a hétvége
során másodszor is a dobogó
legfelső fokára állhatott.
Íjászat. 2019-ben december
28-án zajlott a fennállása 20.
évfordulóját ünneplő Alisca
Nyilai Íjász Egyesület saját
rendezésű versenye, mely az
Alisca Évbúcsúztató Terem 3D
nevet kapta. A palánki Csapó
Dániel középiskola tornacsarnoka teljesen megtelt versenyzőkkel.
A szekszárdi dobogósok,
aranyérmesek: Barta Viktória, Dudás József, Harka Zoltán, Juhász Márton, Laluja
Sára, Lehőcz Bulcsú, Müller
György, Varga György, Wehovszky Kíra Tícia. Ezüstérmesek: Andrékovics Balázs,
Földinszki Kitti, Müller Olivér,
Szedmák Fanni, Török Hanna
Vanda, Török István Szilárd.
Bronzérmesek: Barta Nikolett,
Harka Kristóf, Szeitl Milán.

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
HELYE:

Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.
RENDELÉSI IDŐ:

kedd 15:30 órától

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

ÁLLÁSHIRDETÉS

Ha olcsón és szakszerűen
javíttatni szeretne, a

BEJELENTKEZÉS:

Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(04813)

06–20/443–7603

(04908)

(04901)

NÉMETH KAROSSZÉRIÁST
keresse!

7100 Szekszárd
(Csatár), Vitéz u. 4.
Telefon:
06–74/314–111
Mobil:
06–30/929–3036

KSC: remek sorozatban a DVTK elleni rangadó előtt
is dobott. Az ő jó játékukra és
kőkemény védekezésre lesz
szükség vasárnap délután (kezdés 16:00 órakor) a Diósgyőr
elleni rangadón is. 
- fl -

Ihletett formában kosárlabdázott az elmúlt hetekben az
Atomerőmű KSC Szekszárd
NB I-es női kosárlabda csapata, amely legutóbbi három
mérkőzésén is 90 pont körüli
dobott ponttal nyerte.
Djokics Zseljko vezetőedző
együttese még december elején,
a Németországban lejátszott
Európa Kupa mérkőzésen lépett
rá a ponterős támadójáték „ösvényére”, amikor – elsősorban a
centerek, McCall és Ruzicskova
vezérletével – 90–63-ra győzött
a Keltern vendégeként.
A jó sorozat aztán idehaza is
folytatódott, hiszen a magyar
bajnokságban előbb a Cegléd
(97–52), majd a rivális Győr
is fejet hajtott Studerék előtt
(102–69). Mindkét találkozón
öt szekszárdi is kétszámjegyű
eredménnyel zárt: az előbbin a
centerek (McCall, Krnjics), míg
a Rába-partiak ellen – ahol a
bűvös százat is átlépték az atomosok – a bedobók (Dojkics,
Marshall) vitték a prímet. Érdekesség, hogy a tavaly még a
zöld-fehéreket erősítő, idény
közben Szekszárdra érkezett
Sara Krnjics 15 ponttal keserítette korábbi kenyéradóját.

Sorsoltak a Magyar
Kupában

Ebbe a sorba illett a 2019-es
esztendő utolsó mérkőzése is,
amelyen a KSC a Vasas Akadémia együttesére „számolt
rá” (86–61). A kiütés végül elmaradt, mert bár az utolsó negyed elején már 82–42 állt az
eredményjelzőn, a folytatásban
„behúzták a féket” az addig
brillírozó szekszárdiak, így a
szimpatikus vendégek kozmetikáztak az eredményen…
A zalaegerszegi és a legutóbbi,
pécsi vendégjáték alkalmával az
atomosok azt is megmutatták,
igazi csapatként tudnak küzdeni, és hátrányból is képesek fel-

állni. Mindkét találkozón a második negyed volt a mélypont
– már tíz ponttal is vezettek az
ellenfelek –, és a harmadik 10
perc volt a felemelkedés. A zalaiak ellen egy 23–8-as, kedden
a PEAC otthonában egy 30–12es periódussal fordított a KSC,
és nyert végül biztosan.
A győzelmekből oroszlánrészt vállalt a sérülése után
egyre jobb formába lendülő Ty
Marshall (képünkön). Az amerikai bedobó mellett Pécsett
Kiss Virág is kiemelkedőt nyújtott: a fiatal center úgy jutott 16
pontig, hogy közte négy triplát

Dobogón teleltek a Fekete Gólyák
Az NB II-es női kézilabda bajnokság dél-nyugati csoportjának második helyén zárta a
2019/2020-as pontvadászat
őszi idényét a Szekszárdi
FGKC együttese.

Dr. Pere Tímea

www.anhurtemetkezes.hu
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FOTÓ: FIBA
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(04922)

Tabajdi Ferenc vezetőedző
gárdája utolsó decemberi találkozóján fölényes, 41–13-as
győzelmet aratott a szomszédvár Tolna otthonában. A siker
– melyből Nagy Szilvia és Fehér Tímea egyaránt 11 góllal
vette ki a részét – egyben azt
is jelentette, hogy a Fekete Gólyák kilenc győzelemmel és két
vereséggel a tabella második
helyén zárták az őszi idényt.

FOTÓ: FGKC/BEKE KÁROLY
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A két vereség még októberben „csúszott be”: előbb Nemesvámoson hagyott két pontot az FGKC (26–21), majd

hazai pályán az NB I-es Siófok
bajnokesélyes U22-es gárdája
bizonyult jobbnak a szekszárdiaknál (32–35). Miután azon-

Március 5. és 7. között Pécsen kerül megrendezésre
a női kosárlabda Magyar
Kupa nyolcas döntője,
amelynek negyeddöntőjében
az Atomerőmű KSC Szekszárd az NKE-FCSM Csatával mérkőzik.
Az MK-döntőn az alapszakasz első felének első
nyolc helyezett csapata vehet
részt, a Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetségének
székházában megtartott
sorsolás alapján a további
párosítások: TFSE-MTK–
PEAC-Pécs, DVTK–Sopron
és Győr–Zalaegerszeg.
A Lauber Dezső Sportcsarnokban március 5-én a
negyeddöntőket, egy nappal
később a két elődöntőt, míg
március 7-én a bronzmec�cset és finálét rendezik.

ban a riválisok közül nagy csatában a PEAC-ot (29–28) és a
Veszprémet (27–25) is legyőzte
a Tabajdi-csapat, a dobogón telelhetnek a Gólyák.
A dél-nyugati csoportban a
legkevesebb gólt a szekszárdiak
kapták (241), akiknek játékosai
összesen 337 alkalommal vették be az ellenfelek kapuját. A
házi góllövőlistát Fehér Tímea
(képünkön) vezeti 91 találattal, őt Nagy Szilvia (81) és az
egy mérkőzéssel kevesebbet
játszott Reisch Gabriella (51)
követi, de a fiatal Bíró Fanni is
31 gólig jutott.
Az FGKC egy hónap múlva,
február 9-én (vasárnap) a szekszárdi városi sportcsarnokban,
a sereghajtó Tungsram ellen
folytatja a pontvadászatot. SZV
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AGÓRA MOZI
Január 12., vasárnap
15:00 | Jégvarázs 2.
17:00 | Macskák
19:30 | T
 őrbe ejtve
Január 13., hétfő
– január 15., szerda
17:00 | Macskák
19:30 | T
 őrbe ejtve

Január 16., csütörtök
17:00 | J udy
19:30 | Az átok háza
Január 17., péntek
– január 18., szombat
15:00 | C
 lara – Egy tündéri
kaland
17:00 | J udy
19:30 | Az átok háza

Babaklub

Felhívás

Mazsola Könyvtári Babaklub
várja az érdeklődőket az Illyés
Gyula Megyei Könyvtár Gyermekkönyvtárában (Szekszárd,
Augusz I. u. 5.).
A sorozat heti rendszerességgel, hétfőnként 10:00 órától
várja a 0-3 éves korú gyerekeket és szüleiket.
Január 13-án Póczik Lili tart
előadást a környezettudatos
háztartásról.

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége, a Tolna
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszervezete, valamint a
Szekszárdi Nyugdíjas Polgári
Egyesület értesíti tagjait, hogy
egész napos fürdést szervez
ebéddel egybekötve 2020. január 28-án Székesfehérvárra.
Jelentkezés mindhárom
szervezetnél január 24-ig lehetséges.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2020. január 13. (hétfő) 16:30
– Parászta terem
A kor kihívásai a tűzvédelemben
Előadó: Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság.
A Magyar Rákellenes Liga
rendezvénye.
2020. január 13. (hétfő) 17:30
– Művészetek Háza
Művészettörténeti
Szabadegyetem
A modern művészet „evangélistái” a 19. és 20. század
határán. Előadó: Dr. Aknai
Tamás, művészettörténész.
Jegyárak: 1.000,- Ft, nyugdíjas/diák: 500,- Ft.
2020. január 18. (szombat)
16:00 – Színházterem
Maroknyi székely
A „Maroknyi székely - Otthon az ötödik hazában” című
dokumentumfilm vetítése. A
film után beszélgetés, közön-

Műanyag
ajtó-ablak

ségtalálkozó Kindl Gáborral, a
film forgatókönyvíró-rendezőjével. A nézők háttéranyagokat
és néhány olyan filmrészletet is
láthatnak, ami a bemutató idején kimaradt a filmből.
Jegyár: 1.000 Ft.
2020. január 20. (hétfő) 19:00
– Rendezvényterem
Mengele bőröndje
Pódium bérlet. Gyurkovics
Tamás: Mengele bőröndje – Josef M. két halála. Spirit Színház
(Budapest) előadása, monodráma 2 részben.
Jegyár: 2.000,- Ft.
KIÁLLÍTÁS
• Idő-Tér-Kép
Alexandra Manea és Biszák
László kiállítása a Bakta galériában. A tárlat megtekinthető
2020. február 1-ig, hétköznap
8:00 és 20:00 óra között, szombaton 8:00 és 18:00 óra között.
A belépés díjtalan.

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS

Dr. NEMES ADRIENN
reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

45% kedvezménnyel

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari
függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS
ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Az akció 2020. január 1–31-ig tart.
(04904)

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és
vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás. (04906)

Szemüvegek szakszerű készítése
és javítása.

MATÓK OPTIKA

Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu
(04905)
Telefon: 74/511-808
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XVII. Mészöly Miklós Emléknap – 2020. január 17.
• 10:30 | Filmvetítés – portréfilm
a 2019. évi Mészöly Miklós-díjas Szvoren Edináról
• 11:20 | Szünet
• 11:40 | A Mészöly Miklós Emlékplakett átadása. A plakettet
átadja Ács Rezső polgármester.
A Mészöly Miklós-díj átadása.
A díjat átadja Szörényi László
irodalomtörténész, a Mészöly
Miklós Egyesület elnöke. Laudál Szkárosi Endre irodalomtörténész, a Mészöly Miklós
Egyesület alelnöke.
Az ünnepségen közreműködnek a Mészöly Miklós vers- és
prózamondó verseny díjazottjai; Hájas Kristóf és Szabados
Balázs (zongora négykezes);
Kedves Benedek János és Lozsányi Tamás (klarinét orgonakísérettel). Moderátor: Orbán
György.

• 13:00 | Mészöly Miklós emléktáblájának megkoszorúzása.
Helyszín: az író szülőháza (Bezerédj u. 2.). Közreműködik
Jankovics Zoltán, a 2019. évi
Mészöly Miklós Emlékplakett
kitüntetettje.
• 15:00 | Az irodalmi jelenidő
délutánja az Irodalom Háza –
Mészöly Miklós Emlékházban
(Babits u. 15.)
Beszélgetés a Mészöly Miklós-díjassal. Vezetik: Szörényi
László, a Mészöly Miklós Egyesület elnöke és Szkárosi Endre,
a Mészöly Miklós Egyesület alelnöke.
Beszélgetés a Mészöly Miklós emlékplakett kitüntetettjével. Vezeti: Németh Judit
előadóművész, nyugalmazott
könyvtárigazgató.
Alaine tombolája.

Értesítés a januári vízmérő leolvasásról

2020. január 22. (szerda)
08:00–12:00 óráig
Dienes V. u. 2., 4., 6., 8., 10., 12., 14.,
16., 18., 20.; Semmelweis u. 2–3.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata és a Mészöly
Miklós Egyesület tisztelettel
meghívja az érdeklődőket
2020. január 17-én, pénteken
a XVII. Mészöly Miklós Emléknap rendezvényeire.

A Mészöly Miklós Emléknap előrendezvénye:
Wosinsky Mór Megyei Múzeum (Szent István tér 26.)
2020. január 16 (csütörtök)
• 13:00 Mészöly Miklós író,
drámaíró születésének 99. évfordulójára vers- és prózamondó verseny fiatalok számára.
• 16:00 Polcz Alaine-ről készült utolsó portréfilm vetítése

Tisztelt Ügyfelünk!
Tájékoztatjuk, hogy az E.R.Ö.V.
Víziközmű Zrt. az alábbi Szekszárdi társasházakban vízmérő
leolvasást és ellenőrzést végez
a mellékelt olvasási ütemezés
szerint.
A Szolgáltató kérése, hogy a
tájékoztatóban megadott időpontban biztosítsák a lakásba
történő bejutást és a vízmérő(k)
hozzáférhetőségét a leolvasás
elősegítése érdekében.
Együttműködését köszönjük!
2020. január 13. (hétfő)
08:00–12:00 óráig
Alkotmány u. 1–6.; 8–13.; 15.,
17., 19.; 31.; 33–34.; 36., 38–
39.; 41., 43., 45., 47.
2020. január 13. (hétfő)
12:00–16:00 óráig
Bottyán-hegyi ltp. 1., 3., 5., 7.,
9., 11., 13., 15., 17., 19.
2020. január 14. (kedd)
08:00–12:00 óráig
Wosinsky ltp. 8–29.
SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ – Művészetek
Háza (Szent István tér 28.)
PROGRAM:
• 09:30 | Köszöntők
Ács Rezső, Szekszárd Megyei
Jogú Város polgármestere és
Szörényi László irodalomtörténész, a Mészöly Miklós Egyesület elnöke
• 09:50 | Darida Veronika: Báb
vagy színház?
• 10:10 | Márton László: Majdnem színpad. Mészöly Miklós
dramaturgiája

2020. január 14. (kedd)
12:00–16:00 óráig
Bajcsy-Zs. E. u. 1., 3., 5., 9–11.;
Wosinsky ltp. 30–32., 35–37.
2020. január 15. (szerda)
08:00–12:00 óráig
Holub J. u. 1–4.; Mészáros L. u.
1., 3., 5., 7., 11.
2020. január 15. (szerda)
12:00–16:00 óráig
Arany J. u. 4., 13., 23.; Jókai u.
2., 4., 6., 8., 10., 12., 14., 16.,
18., 20., 22.; Perczel M. u. 1., 3.;
Mikes u. 1., 3., 5., 7., 9., 11., 24.;
Találka tér 4.

2020. január 17. (péntek)
08:00–12:00 óráig
Hunyadi u. 1–3., 6., 10., 12.;
Luther tér 3., 5.; Tartsay ltp.
37–46.
2020. január 20. (hétfő)
08:00–12:00 óráig
Kölcsey ltp. 1–14., 26–27.
2020. január 20. (hétfő)
12:00–16:00 óráig
Csokonai u. 3., 5., 7., 9., 11., 13.;
Kinizsi u. 18.; Szent I. tér 18.;
Tinódi utca 10–13.; Toldi utca
1–5., 8., 10.

2020. január 22. (szerda)
12:00–16:00 óráig
Bartina u. 3.; Erkel F. u. 6., 8.; Jedlik Á. u. 1–8.; Létay M. u. 9–10.;
Liszt F. tér 2.; Palánki út 3.; Pollack M. ltp. 1–10., 22., 26., 28., 32.
2020. január 23. (csütörtök)
08:00–12:00 óráig
Csalogány u. 1–14.; Csatári u.
1., 3., 47–52.; Dr. Hirling Á. u.
1., 3., 5., 7., 9., 11., 13., 15.

2020. január 16. (csütörtök)
08:00–12:00 óráig
Tartsay ltp. 1–6., 7–9., 10–36.

2020. január 21. (kedd)
08:00–12:00 óráig
Kőrösi Cs. S. u. 4., 6., 8., 10–14.,
16., 18., 39., 41.

2020. január 23. (csütörtök)
12:00–16:00 óráig
Árnyas u. 3.; Árok u. 1., 3., 5.;
Csalogány u. 15–24.; Dr. Nagy I.
u. 8.; Dr. Tóth L. u. 9.; Fagyöngy u.
7.; Magyar S. u. 5.; Otthon u. 37.

2020. január 16. (csütörtök)
12:00–16:00 óráig
Csaba u. 13–14.; Mátyás király u.
6., 8., 16., 18.; Tartsay ltp. 47–54.

2020. január 21. (kedd)
12:00–16:00 óráig
Herman O. u. 1–7., 12., 27., 29.,
31., 33., 35., 37.

2020. január 24. (péntek)
08:00–12:00 óráig
Szent-Gy. A. u. 2., 4., 6.; Wesselényi u. 2–13.

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • 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.
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(04899)

(04916)

SZEKSZÁRDON a VÁROSKÖZPONTBAN ÚJ ÉPÍTÉSŰ tégla
lakás fedett gépkocsi beállóval eladó magánszemélytől.
A lakás csendes, zárt udvarban található panorámás
kilátással, 2. emeleti, napfényes, világos, azonnal költözhető, 68 m2-es, erkélyes,
3 szobás.

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
Érdeklődni egész nap:
30/813–9124

Fűtés: BAXI kombi kondenzációs gázkazán, padlófűtés.

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

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • Tel.: 74/413–004
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780

(04902)

Egyes jégkorcsolyák,
síkabátok, sínadrágok és sícipők
10–50% engedménnyel

Sí és snowboard

KÖLCSÖNZÉS
VB SPORT

Új cím: Szekszárd, Mátyás király u 4/c. • tel.: 20/9269–535
(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara)

(04898)

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

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

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

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

(04910)

Vérvétel akár beutaló és sorban állás nélkül! | Vállalom gyermekek és felnőttek vérvételét!
| NYITVA TARTÁS | H., Sz., P. • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS |
mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
Biró Aranka Vérvételi Pont Vezető

• Inzulinrezisztencia

vizsgálati csomag
• Pajzsmirigy-kivizsgálás
• Menedzserlabor

• Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási

csomagok

• PSA-szűrés

• Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
• Laktózérzékenység

genetikai szűrése

(04913)

