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Rendkívüli helyzet buszon, boltban, iskolában
A veszélyhelyzettel járó kor-
látozások, miként a járvány 
maga, valamilyen formában 
mindenkit érintenek. Utá-
najártunk, milyen változtatá-
sokkal jár együtt a védekezés 
Szekszárdon.

Vöröss Endre

„Szekszárdon a reggeli idő-
szakban négy, este tizenkét 
helyi mentesítő járatot indí-
tunk a normál menetrendben 
meghirdetett járatokon felül” 
– áll a Volánbusz Zrt. lapunk-
hoz eljuttatott állásfoglalásá-
ban. „A járatsűrítéseket szóló 
típusú (értsd nem csuklós – a 
szerk.) járművekkel végezzük. 
Az utasok a járatok közleke-
déséről a volanbusz.hu oldalon 
tájékozódhatnak. A járatsűrí-
tés végrehajtásához szükséges 
személyi és tárgyi feltételek 
rendelkezésre állnak társasá-
gunknál. Emellett folyamato-
san figyelemmel kísérjük az 
utasforgalmat, és amennyiben 
szükséges, további változtatá-
sokat vezetünk be.” 

Persze felmerül a kérdés, 
hogy ha jelentősen csökken az 
utasforgalom, várható-e járatrit-
kítás. A Volánbusz Zrt. szerint 
erről egyelőre nincs szó. Mint 
írják, a november 10-én éjfél-
től életbe lépett korlátozásoktól 

függetlenül fenntartják az erede-
tileg meghirdetett menetrendet 
a késő esti, éjszakai és hajnali 
időszakban is, hogy eljussanak 
munkahelyükre, illetve onnan 
otthonukba a forgalomban iga-
zoltan utazók.

A maszkviselési kötelezett-
ség november 11-től kiterjed 
az állomások és megállóhelyek 
teljes területére is. A járműve-
ket és az autóbusz-állomásokat 
fokozottan fertőtlenítik. Frissen 
bevezetett intézkedés ugyanak-
kor, hogy az egészségügyi in-

tézmény által kiállított igazolás 
a MÁV-csoport járatain, így a 
buszokon is díjmentes utazásra 
jogosít.

A Volánbusz végezetül arra 
kéri utasait, hogy láz és meghű-
léses tünetek esetén ne vegyék 
igénybe a közösségi közleke-
dést, illetve részesítsék előnyben 

az elektronikus jegy- és bérlet-
váltási lehetőségeket.

A boltokat is hatványozottan 
érintik a szigorítások. A Spar 
Magyarország Kereskedelmi 
Kft. megkeresésünkre közölte: a 
november 10-i kormányrende-
let értelmében legkésőbb 19:00 
órakor bezárnak. Ez alól csak a 
Spar express jelent kivételt, mely 
a befogadó benzinkút nyitva tar-
tásához igazodva várja vásárlóit. 
Maczelka Márk kommunikációs 
vezető kérdésre válaszolva hoz-
zátette: a tavaszihoz hasonló pá-

nikvásárlást nem tapasztalnak, 
igen népszerű ugyanakkor az 
online vásárlás lehetősége.

Ezen szolgáltatási körét bőví-
ti a Tesco-Global Zrt. is. Varga 
Eszter, a cég külső kommuni-
kációs menedzsere felhívta a 
figyelmet: a november 12-én 
elindított Tesco Doboz Webáru-

házuknak köszönhetően még 
több ember intézheti online a 
bevásárlást. Két szekszárdi egy-
ségük jellemzően 06:00 – 19:00 
óra között várja vásárlóit, koráb-
bi nyitás nincsen napirenden, 
ahogy a Sparnál sem. A Tesco 
sajtóosztálya hozzátette: az áru-
házlánc – köszönetként mun-
katársai rendkívüli helyzetben 
nyújtott kiemelkedő munkájáért 
– minden dolgozójának bruttó 
40.000,- Ft bónuszt biztosít.

Bezártak a középiskolák is. 
„A Tolna Megyei Szakképzési 
Centrumhoz (TMSzC) tartozó 
három szekszárdi iskolában no-
vember 11-től a közismereti és 
szakmai elméleti tanórákat, va-
lamint a jelenlétet nem igénylő 
szakmai gyakorlati oktatást on-
line módon tartják meg” – tájé-
koztatta lapunkat Berekméryné 
Hargitai Éva kommunikáci-
ós előadó. Az iskolaépületek 
ugyanakkor nem zártak be, az 
oktatók használhatják az infra-
struktúrát. A jelenlétet igénylő 
szakmai gyakorlati oktatás tan-
műhelyben, illetve gazdasági 
környezetben történik, lehető-
ség szerint heti tömbösítésben, 
kis létszámú csoportokban. 

Természetesen figyelembe 
veszik a hatályos járványügyi 
előírásokat, és szigorúan be-
tartják az egészség megőrzését 
célzó intézkedéseket.
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Covid-19: új adatok a szekszárdi kórházból
Nyolcvanegy koronavírusos, 
illetve fertőzésgyanús beteg 
feküdt a szekszárdi kórház-
ban és hetvenöt kórházi dol-
gozó kapta el a vírust a no-
vember 11-i adatok szerint. 
Négy beteg van lélegeztőgé-
pen – derül ki a Tolna Megyei 
Balassa János  Kórház lapunk-
nak küldött válaszából.

Farkas Melinda

Októberben már egyszer rész-
letes adatokat közöltünk a 
szekszárdi kórházban fekvő 

koronavírusos betegekről. No-
vemberben újabb adatkéréssel 
fordultunk a kórház felé. A dr. 
Németh Csaba megbízásából kö-
zölt november 11-i adatok sze-
rint összesen 81 fertőzésgyanús 
és igazolt pozitív beteg fekszik az 
intézményben, közülük 10 bete-
get az intenzív osztályon ápol-
nak. Az intézmény összes CO-
VID-kapacitásának 40 százaléka 
foglalt. A koronavírus-fertőzés-
sel ápolt betegek közül 6 személy 
légzéstámogatásra, 4 beteg pedig 
gépi lélegeztetésre szorult. Arra 
a kérdésünkre nem kaptunk vá-

laszt, hogy eddig hány beteg halt 
meg a szekszárdi kórházban ko-
ronavírus miatt.

Arra is kíváncsiak voltunk, 
hány egészségügyi dolgozót 
kellett eddig átvezényelni Szek-
szárdra. A válasz szerint más 
kórházakból jelenleg 50 mun-
katárs dolgozik a tolnai megye-
székhely járványkórházában, 
6 orvos és 44 szakdolgozó. A 
szekszárdi kórház 1551 dolgozó-
jából 75 munkatárs lett igazoltan 
koronavírus-fertőzött, megbete-
gedésük nem volt súlyos. A kon-
taktkutatások adatai alapján a 

COVID-pozitív dolgozók több-
sége nem a kórházban kapta el a 
fertőzést – írta az intézmény.

Mint arról beszámoltunk, 
október 20-án összesen 94 fer-
tőzésgyanús és igazoltan pozitív 
beteget ápoltak a kórházban, 
közülük 13-an szorultak léle-
geztetésre. Ez azt jelenti, hogy 
november 11-én kevesebb volt 
az itt ápolt koronavírusos beteg. 
Október 20-ig viszont még csak 
31 kórházi dolgozó volt igazol-
tan koronavírus-fertőzött, vagy-
is számuk három hét alatt két és 
félszeresére nőtt.
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Szolgáltatások, amelyek nem végezhetők másfél méterről
Időpontra érkező vendégek, fertőtlenített eszközök, dobozolt ebéd

A járvány miatti szigorításo-
kat tudomásul veszik a gaz-
dasági élet szereplői, de a 
visszaesés, a válság: tény. Fő-
leg azok a szolgáltatók van-
nak bajban, akik munkájuk 
során közvetlen kapcsolatba 
kerülnek a kuncsaftokkal. Egy 
fodrászt, egy kozmetikust és 
egy étteremtulajdonost kér-
deztünk a tapasztalatairól.

Wessely Gábor

A koronavírus-járvány miatti 
korlátozó intézkedéseket a gaz-
dasági élet szereplői megértik, 
ám ettől függetlenül tény, hogy 
szinte mindenütt jelentős a visz-
szaesés. Csak az élelmiszer – és 
gyógyszergyártás, illetve – for-
galmazás területén normálisak, 
szokásosak az adatok az év vé-
géhez közeledve. Nagy bajban 
vannak azok a szolgáltatók, 
akik munkájuk során közvetlen 
kapcsolatba kerülnek a kun-
csaftokkal. Egy fodrászt, egy 
kozmetikust és egy étteremtu-
lajdonost kérdeztünk az eddigi 
tapasztalatokról és a pillanatnyi 
helyzetről. 

Vizdár Zsoltné mesterfodrász 
1976-ban kezdte a szakmát. A 
járvány első, tavaszi hulláma 
idején két hétre bezárt, aztán 
óvatosan kezdett ismét vendé-
geket fogadni. A fertőtlenítést 
eleve fontosnak tartotta, ez szá-
mára nem okozott nehézséget. 
A maszkhasználattal viszont 
akad egy kis bibi, amikor a fül 
körüli részekhez kell hozzáférni 

a fodrászollóval vagy ha szakáll-
igazításra érkezik valaki. 

– A rutin és a stabil vendég-
kör átsegít a problémás idő-
szakokon – mondja. – Nekem 
tavaly is volt egy nagy kihagyá-
som egy közlekedési baleset mi-
att. De visszatértem, számítanak 
rám. Jártam a Mérey utcai idő-
sotthonba is. Szeretettel fogad-
tak mindig, csak most oda se 
lehet bemenni. Itt, a szalonban 
egymagam dolgozom, a kun-
csaft egyedül érkezik időpontra, 
gyakorlatilag kizárt a fertőzés 
lehetősége. Aki jön, tartós frizu-
rát kér. Most erről szól az élet. 
A spájzolásról, minden téren. 
Úgyhogy összességében nálam 
is jelentős a bevételkiesés. Éves 
szinten valahol ötven százalék 
körül áll majd meg.

Ambrus Viktória kozmeti-
kus mester 1984-től dolgozik a 
szakmájában. Tavasszal két hó-
napra bezárt, elsősorban azért, 
hogy idős édesanyjának nehogy 

hazavigye a fertőzést. A kozme-
tikus minden páciens után fer-
tőtlenít, nem gond számára a 
szájmaszk viselése, de azt nem 

tudja megtenni, hogy ne érjen 
a vendég arcához. Hisz a leg-
többen azért érkeznek: az arc 
kezelésére, sminkelésre.

‒ Május közepén nyitottam 
ki újra – mondja. ‒ Természe-
tesen jöttek a szépülni vágyók, 
mert problémáik adódtak a 
kozmetika kezelés nélküli hó-
napok során. Időpontra érkez-
nek, fertőtlenített üzletben, fer-
tőtlenített eszközökkel segítek 
a gondjaikon, de olyan hosz-
szú kezem nincs, hogy másfél 
méterről végezzem a munkát. 
Vigyázunk egymásra, de per-
sze érződik a félelem. Azt gon-
dolom, hogy az éves forgalom 

körülbelül a tavalyi 60–70 szá-
zaléka lesz. Most ennek is örü-
lök. A kevés is valami. Tavasz-
szal borzalmas érzés volt, hogy 
nem dolgozhatok.   

Kajtár Margit harminc éve in-
dította vállalkozását. Eredetileg 
mestercukrász, de ma már ét-
teremtulajdonosként is ismert. 
Mindkét szakmáját folytatja, 
úgyhogy erről is, arról is van-
nak tapasztalatai. Öten viszik a 
vállalkozást – köztük Monostori 
Kornélia üzletvezető-helyettes 
–, családias a légkör. A tavaszi 
szigorításokkor nagyobb volt 
a riadalom. Amikor az éttermi 
szolgáltatásban át kellett állni az 
elvitelre, ötven százalékos visz-
szaesésünk lett. Most ugyanez 
az intézkedés – a helybeni fo-
gyasztás tiltása ‒ negyvenszáza-
lékos csökkenéshez vezetett. A 
cukrászda forgalma majdnem 
nulla, kilencven százalékkal ke-
vesebb a szokásosnál. 

– A ballagásokra, esküvőkre 
már fél évvel, egy évvel koráb-
ban lefoglalják a helyet – mond-
ja Kajtár Margit. – Most üres 
az előfoglalási naptár. Nyáron, 
a korlátozások feloldásakor 
két nagyobbacska esküvőnk 
volt, semmi több. A rendezvé-
nyek száma éves szinten 80–90 
százalékkal esett vissza. De 
úgy vagyok vele, hogy amíg a 
kormányzati támogatással ki-
egészítve tudok bért fizetni a 
dolgozóknak, nem zárok be. 
Én már meg tudnék élni, ne-
kem anyagi szempontból nem 
létszükséglet ez a birkózás, 
de egyrészt szeretem csinálni, 
másrészt tudom, hogy számí-
tanak rám az alkalmazottak és 
a vendégek is. Fertőtlenítünk, 
maszkban dolgozunk, hárman 
jöhetnek be egyszerre az elvihe-
tő ebédért, házhoz is szállítunk, 
a kártyás fizetést is bevezettük. 
Nagyon remélem, hogy kará-
csonyra enyhül a szigor, mert 
szoktunk bejglit és apró sütemé-
nyeket sütni, s ha az a bevétel is 
elmaradna, az már tényleg nem 
esne jól. Szóval megyünk előre, 
ahogy tudunk, nem adjuk fel!

Monostori Kornéliától vehetik át az elvihető ebédetMonostori Kornéliától vehetik át az elvihető ebédet

Vizdár Zsoltnétól tartós frizurát kérnek a vendégekVizdár Zsoltnétól tartós frizurát kérnek a vendégek

Ambrus Viktóriára már nagyon Ambrus Viktóriára már nagyon 
vártak a szépülni vágyókvártak a szépülni vágyók
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

(05753)

(05795)

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 14:00 óráig 
e-mailben : rendeles@diaketkeztetes.net

telefonon: 06–20/210–8961

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

Tel.: 74/314–580 • web: www.diaketkeztetes.net

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

MENÜ November 23. November 24. November 25. November 26. November 27. November 28.

„A”
1.350,- Ft

Bableves gazdagon Paradicsomleves Májgombócleves Tejfölös zöldbableves Lengyeles
árpagyöngyleves

Tejfölös zöldborsóleves
vajasgaluskával 400,-

Rizsfelfújt,
erdeigyümölcs öntet

Csirkehússal rakott
brokkoli

Tejfölös burgonya-
főzelék, sült kolbász

Rántott jércemell,
párolt rizs, savanyúság

Rakott burgonya,
savanyúság Trappista sajt rántva,

kukoricás jázmin rizs,
tartármártás

1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Bableves gazdagon Paradicsomleves Májgombócleves Tejfölös zöldbableves Lengyeles
árpagyöngyleves

Rántott karfiol,
majonézes burgonya-

saláta

Mézes-mustáros
csirkecombfilé,

karottás rizs

Aranygaluska,
vaníliasodó

Pásztortarhonya,
savanyúság

Fokhagymás sertésja-
va, currys rizs,

savanyúság

Füstölt sajttal töltött
sertésborda rántva, 

szezámmagos burgonya-
gerezdek, savanyúság

1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Trappista sajt rántva,
csiperkés jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt rántva,
csiperkés jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt rántva,
csiperkés jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt rántva,
csiperkés jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt rántva,
csiperkés jázmin rizs,

tartármártás

Csülökpörkölt, 
sós burgonya,

savanyúság
1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Vastagon sült 
sertésjava, borsmártás 

párolt kuszkusz

Vastagon sült 
sertésjava, borsmártás 

párolt kuszkusz

Vastagon sült 
sertésjava, borsmártás 

párolt kuszkusz

Vastagon sült 
sertésjava, borsmártás 

párolt kuszkusz

Vastagon sült 
sertésjava, borsmártás 

párolt kuszkusz

Gundelpalacsinta
(2 db) 750,-

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

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

(05794)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05792)

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

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(05793)

(05788)
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Energetikai Technikum és KollégiumEnergetikai Technikum és Kollégium
9. ÉVFOLYAMON választható ágazatok és szakmák a 2021/22-es tanévben:9. ÉVFOLYAMON választható ágazatok és szakmák a 2021/22-es tanévben:

További információkért kövessenek minket az alábbi oldalakon: 
 www.eszi.hu
 facebook.com/eszi.hu

 instagram.com/eszigram
 YouTube.com/c/eszipaks1

(05807)

Elektronika és elektrotechnika
»»  Elektronikai technikus
»» Erősáramú elektrotechnikus 
Gépészet
»» Gépésztechnikus
»» Gépgyártás-technológiai technikus 
Specializált gép- és járműgyártás
»» Mechatronikai technikus

Környezetvédelem és vízügy
»» Környezetvédelmi technikus
Informatika és távközlés
» » Szoftverfejlesztő és -tesztelő 
»»  Informatikai rendszer- és alkalmazás-

üzemeltető technikus
Gazdálkodás és menedzsment
» » Pénzügyi-számviteli ügyintéző
»» Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  

FELVÉTELI
Központi írásbeli felvételi vizsga: 2021. január 23. (szombat) 10:00 óra

Szóbeli meghallgatás: 2021. február 26. (péntek) 13:00 óra

Az élet megváltozott. Szinte minden 
területen. Első és legfontosabb lett a 
biztonság. Éppen ezért üdítő színfoltja 
a jelennek, ha minőséget, élményt, 
kapunk „biztonságba csomagolva”.

A Horog Étterem lelkes csapata nem 
nyugszik bele abba, hogy megállt az élet. 
Keresték annak a lehetőségét, hogy a 
megszorított helyzetben, mégis hogyan 
tudnának a vendégeiknek, családoknak, 
cégeknek alternatív megoldást kínálni. 
Három különböző lehetőséggel várják 
vendégeiket, nem csak a veszélyhelyzet 
időszakára, hanem azt követően is. 

A „pop up store” egy pár éve nálunk 
is megjelent újfajta szolgáltatás. Tulaj-
donképpen egy ideiglenes és spontán 
üzlet, ami váratlanul felbukkan a vá-
rosok különböző pontjain. Ezt tükrözi 
maga a név is. Ezen boltokra jellemző 
a családias hangulat, ahol az emberek 
beszélgetnek egymással, miközben vá-
sárolnak.

A pop up Lajvér bor és ajándéküzlet 
december 1-jén, kedden nyílik a Tinódi 
u. 9. szám, alatt az Analit Utazási Iro-

dában és a tervek szerint december 31-
ig lesz nyitva, a hét minden napján. 
További részletekről a 74/510–633-as 
telefonszámon érdeklődhet.

A boltban többek között szert tehet 
élmény- és ajándékutalványokra, mint 
például terepjárós tesztvezetésre a bor-
birtokon, különböző „Horog ajándék-

utalványokra” vagy akár egy borvidéki 
sétarepülésre. Minden termék és szol-
gáltatás szép kártyával is fizethető.

Kiránduljon el Szálkára családjával és 
barátaival, sétáljon a tó körül, élvezze a 
csodálatos kilátást, túrázzon a környező 
erdőkben és vigye haza a Horog élményt! 

S ha ötletet keres még a szeretet ünnepére, 
válasszon változatos ajándékutalványaink 
közül, amik vendéglátásra, szállásra vagy 
borkostolásra is felhasználhatóak.

Képzelje el, ahogy az igazán vad alap-
anyagok keverednek a klasszikus street 
food fogásokkal és a Horog étterem ha-
gyományos ízvilágával. Mindez egy négy 
keréken guruló Vonóhorog Foodtruckon...

Már látványnak is különleges és vonzó. 
Céges és családi rendezvényekre kínáljuk 
foodtruck szolgáltatásunkat, egyéni hely-
színre is elmegyünk, egyéni igényeket is 
megvalósítunk. Már most foglaljon idő-
pontot a nagy érdeklődésre való tekintettel 
nemcsak decemberre, hanem érdemes 
januárra és februárra előre gondolkodni! 
Örömmel segítünk abban, hogy az Ön által 
megálmodott helyszínen tudja megköszön-
ni Partnereinek és Munkatársainak az idei 
esztendőben nyújtott segítséget és munkát.

Ezenkívül minden hétvégén átélhető a 
„vonóhorog hangulat” a Mausz-kápolnánál!

Ajándékozzon élményt, vigye haza az ízeket!

Adventi Pop up üzlet – 
Lajvér Borok és ajándékok

Ajándékozzon élményt!
Rendeljen házhoz éttermet

– Vonóhorog Foodtruck!

Rendelésfelvétel:
 www.horogetterem.hu
 www.lajverwine
 www.horog-foodtruck.hu

  vonohorogfoodtruck/
 horogetterem/

 06–30/315–3567
 info@horogetterem.hu

(05804)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2020. november 1–30-ig tart.
 (05802)

TÁMASZ ALAPÍTVÁNY
DÉL-DUNÁNTÚLI

REGIONÁLIS
DISZPÉCSERSZOLGÁLAT

72/233–169
Hajléktalan embereket segítő szolgálat

(utcai segítségnyújtás, elhelyezés,
adományközvetítés, információ stb.)

Hívható: 0–24 óráig • 20/975–2385
diszpecser@tamaszalapitvany.hu

(05799)

LAKÁSOK, CSALÁDI HÁZAK, TÁRSASHÁZAK, INTÉZMÉNYEK
TELJESKÖRŰ ÉPÜLETGÉPÉSZETI KIVITELEZÉSE.

Alapelvünk:  A vevő centrikusság, vagyis a megrendelői igények mindenekelőtti kielégítése.

7150 Bonyhád, Buda Nagy Antal u. 46.7150 Bonyhád, Buda Nagy Antal u. 46.
ELÉRHETŐSÉGÜNK: ELÉRHETŐSÉGÜNK: Telephely: 74/450–786

Jakab Zoltán: 20/512–7755 •  Takács Árpád: 30/959–5712

(05798)
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Matteo pizza & pasta
Minden nap nyitva vagyunk!

Kiszállítás késő estig!

(05812)

#### KÉRD ÉS VIDD, HÍVJ ÉS VISSZÜK! ####
Szekszárd, Tinódi u. 1. • Nyitva: H.–P. 11:30–14:00
Szekszárd, Garay tér 1. • Nyitva: H.–P. 11:30–14:30
Kiszállítási igényt kérjük, munkanapokon 08:00–11:00 óra 
között a 06–20/404–0550-es telefonszámon jelezni.
Kiszállítás: Szekszárdon, min. 1.350,- Ft-tól, általunk biztosított csomagolásban,
11:00 óra után a rendelések alapján összeállított optimális útvonalon.

Hétvégi Poharas Halászcsárda és egyéb ajánlataink elérhetők 
a facebook.com/poharasfaloda oldalon.

Kínálat Nov. 23.
(hétfő)

Nov. 24.
(kedd)

Nov. 25.
(szerda)

Nov. 26.
(csütörtök)

Nov. 27.
(péntek)

Levesek
650,- Ft

Húsgomóc 
leves tésztával, 
zöldségekkel
Sárgaborsó-
krémleves 

sonkacsíkokkal 
és pirított 

hagymával

Őszi zöldséges-
sajtos csirkeragu 

leves
Tejfölös erdei 
gombaleves
Sárgaborsó-
krémleves 

sonkacsíkokkal és 
pirított hagymával

Pincegulyás
csipetkével

Őszi zöldséges-
sajtos csirkeragu 

leves 
Fahéjas szilva-

krémleves 
mandulával

Jókai bableves
Zöldfűszeres 
sertésragu 

leves
Sült paprikás 

burgonyakrém-
leves pirított 

kenyérkockával

Újházi
csirkeleves

Sült paprikás 
burgonyakrém-

leves pirított 
kenyérkockával

Poharas
harcsahalászlé

tésztával
(+150,- Ft)

Főételek
1.250,- Ft

Rántott csirke-
mell sajtos 
rizi-bizivel

Magyaros krumpli-
főzelék kolbász-

hússal töltött 
szűzpecsenyével 
vagy csirkemell 

csíkokkal

Pikáns vadas 
sertéstokány 

tésztával

Töltött
csirkecomb 

petrezselymes 
törtburgonyával

Túrós csusza 
(990,- Ft)

Rántott sajt 
párolt rizzsel, 

tartármártással
H.–P.: Grill Hamburger hasábburgonyával: Marha (+100,- Ft); Csirke, Sajt (csak kiszállítás vagy Tinódi u.)
H.–P.: Francia saláta fűszeres csirkemell csíkokkal vagy kolbászhússal töltött szűzpecsenyével (+100,- Ft)
K.–P.: Grillfűszeres csirkemell vajas zöldségekkel és rántott hagymakarikákkal (+100,- Ft)

Desszert
750,- Ft H.–Sze.: Aranygaluska vanília öntettel Cs.–P.: Poharas szekszárdi tál

Szabadon
össze-

állítható 
menü

Kis menü Leves + zóna adag főétel 1.190,- Ft

2 fogásos menü Leves + Desszert
Leves + Főétel

1.350,- Ft
1.490,- Ft

3 fogásos menü Leves + Főétel + Desszert 1.990,- Ft
Az árak magyar forintban értendők és az ÁFA-t tartalmazzák! 

A menü változtatás jogát fenntartjuk! Kérj egy pohárral! (05811)

Kedves vendégeink, törzsvendégeink!Kedves vendégeink, törzsvendégeink!
A kormányrendeletre való tekintettel a tavaszihoz hasonlóan

a Diófa Étterem és Panzió Szekszárd Diófa Étterem és Panzió Szekszárd és a  Diófa Csárda HarcDiófa Csárda Harc
november 11-től 1 hónapra bezár.

MINDKÉT ÉTTERMÜNKBŐL LEHETŐSÉG VAN ÉTEL ELVITELRE!!!MINDKÉT ÉTTERMÜNKBŐL LEHETŐSÉG VAN ÉTEL ELVITELRE!!!
Szekszárdról a kiszállítást újraindítjuk.

Rendelésfelvétel 08:00 – 18:00 óra között.Rendelésfelvétel 08:00 – 18:00 óra között.
06–20/929–6229 • 06–20/267–156706–20/929–6229 • 06–20/267–1567

Kiszállítás min. 3.000,- Ft-tól.
A kiszállítás díja: 30,- Ft/km • Kiszállítás: 11:00 – 19:00 óra között.

Megértésüket köszönjük! Jó egészséget mindenkinek!!!Megértésüket köszönjük! Jó egészséget mindenkinek!!!

(05808)

NYITVA VAGYUNK!!!NYITVA VAGYUNK!!!
MENÜ MINDEN NAP A HONLAPUNKON ÉS 

FACEBOOK OLDALUNKON!
ELŐRENDELÉST IS LEHET LEADNI ÍGY AMIKOR MEGÉRKEZEL MÁR 

A PÉNZTÁRNÁL ÖSSZEKÉSZÍTVE VEHETED ÁT FINOM EBÉDED!

ELŐRENDELÉS LEADÁS:ELŐRENDELÉS LEADÁS:
  06–70/384–0077

  info@corsogrill.hu
  facebook.com/corsogrill

FACEBOOK OLDALUNKON ÜZENETBEN

AJÁNDÉK MELEG TEÁVAL VÁRUNK
MINDENKIT, ELVITELES DOBOZOK ÉS
MŰANYAG EVŐESZKÖZ FÉL ÁRON 

AJÁNDÉK SZATYOR ELVITELES ÉTELEIDHEZ

SZEKSZÁRD, KISKORZÓ TÉR 1.SZEKSZÁRD, KISKORZÓ TÉR 1.
WWW.CORSOGRILL.HUWWW.CORSOGRILL.HU
NYITVA: hétfő – péntek 11:00-tól 17:00-igNYITVA: hétfő – péntek 11:00-tól 17:00-ig

SZÉPKÁRTYA, BANKKÁRTYA ELFOGADÓHELY

(05809)
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Olaszország ízei

Pizza  Tészta  Saláta
Vegye igénybe kiszállítási szolgáltatásunkat!

ONLINE: www.toscana-etterem.hu

06–74/411–789

(05810)

HÁZHOZ

SZÁLLÍTUNK

7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 42.
Nyitva: 09:00 – 19:00 óra között

  06–30/4949–407 
  info@mezesmadzag.com

  MezesmadzagPeksegcukraszdakavezo

• Friss, saját készítésű cukrász süteménynek, torták.
• Cukor-, glutén-,tojás- és tejmentes változatokban is.
• Szerdán pitét sütünk, pénteken házi rétest.
• Sós és édes apró sütemények.
•  Egyedi formatortákat is készítünk, Ön kigondolja, 

mi elkészítjük.
• Nyomtatunk egyedi ostyalapot, akár torta nélkül is. 
• Reggelente friss szendvicsek, kávék, üdítők.

Üzletünkben jelenleg elvitelre lehet vásárolni,
de szívesen előre összekészítjük a termékeket,

csak telefonálni kell, akár be sem kell jönni,
szívesen kiadjuk az utcára. 

SZÉP és bankkártyákat továbbra is 
elfogadjuk.

(05810)

Ezúton tájékoztatjuk önöket, hogy 
a Dumaszínház – Történjen bármi 
– Kőhalmi Zoltán önálló előadása 
című esemény új időpontja 2021. 
február 25. 18:00 óra. Az előadás 
helyszíne a Babits Mihály Kulturális 
Központ Színházterme. Amennyiben 
megfelel az időpont, a belépőjegyük 
automatikusan érvényes az új előa-
dásra, azzal egyéb teendőjük nincsen. 

Ha az új időpont nem felelne meg, 
kérjük, az ugyfelszolgalatvidek@
dumaszinhaz.hu e-mail címre jelez-
zék visszaváltási igényüket november 
22-ig. Amennyiben az InterTicket 
valamelyik partnerirodájában vásá-
rolta a jegyét, úgy november 22-ig az 
alábbi űrlapon jelezheti visszatérítési 
igényét: https://www.jegy.hu/jegy-
irodaivisszavaltas. 

Új időpontÚj időpont MEGHÍVÓ

ONLINE előadássorozat a Tolna Megyei Tudományos Ismeretterjesztő 
Egyesület rendezésében:

PROGRAMOK:
2020. november 27. (péntek)
•  08:00 óra – A Nap gyermekei (történetek az oszétok Nart eposzából)

Előadó: Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (PTE KPVK tanszékvezető egyetemi 
tanár, Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtörténeti és Jogi Néprajzi Kutatócso-
port elnöke)

•  10:00 óra – A honfoglaláskori viseletek üzenete
Előadó: Dr. Szabó Géza PhD régész (főmuzeológus, Wosinsky Múzeum, 
Szekszárd)

•  18:00 óra – Jogszokások nyomában Magyarországon és Oszétiában: 
a „falu füstje” és „a vének tanácsa”
Előadó: Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra (Tárkány Szücs Ernő Jogi Kultúrtör-
téneti és Jogi Néprajzi Kutatócsoport elnöke)

2020. november 28. (szombat)
•  09:00 óra – A Csontos-szurdik rejtélye

Előadó: Dr. Szabó Géza PhD régész (főmuzeológus, Wosinsky Mór Megyei 
Múzeum, Szekszárd)

•  10:00 óra – Szekszárdi szurdikok időlabirintusában
Előadó: Prof. Dr. Nagy Janka Teodóra, a TIT Tolna Megyei Egyesületé-
nek elnöke

További részletek a TIT Tolna Megyei Egyesületének honlapján
és facebook oldalán!

@tolnatit Tolna Megyei Tudományos
Ismeretterjesztő Egyesület
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A Vesztergombi Pince lett Magyarország Legszebb Birtoka
A Vesztergombi Pincét vá-
lasztották meg Magyarország 
Legszebb Birtokának a szőlé-
szet-borászat kategóriában.

Steiner Viktor

Az Agrotrend Csoport az idén 
negyedik alkalommal hirdette 
meg a Magyarország Legszebb 
Birtoka pályázatot. A nyolc 
kategóriában kiírt megméret-
tetésen olyan „birtokokat” ke-
restek és ismertek el, melyek 
a kiírás szempontjai szerint is 
értékelhető szépséggel, prakti-
kummal és technikai paramé-
terekkel rendelkeznek. A címet 
– minden kategóriában – olyan 
birtok nyerheti el, mely techni-
kailag jól felszerelt, működése 
praktikus, jó képet mutat a 
hazai mezőgazdaságról, illetve 
agrárszakmailag jól felépített. 
A pályázat egyik érdekessége, 
hogy a borászat akár a birtoko-
sa tudta nélkül is jelöltté válhat. 
A birtokokat ugyanis nem csak 
maguk a tulajdonosok, hanem 
bárki jelölheti az erre szolgáló 
online felületen egy rövid in-
doklás feltöltésével. Innentől 
azonban már egy szakmai zsűri 
hozza meg a döntéseket. 

A döntőbe ezúttal is minden 
kategóriában három birtok ke-
rült. A különböző szakembe-
rekből álló zsűri ezt követően 

személyesen is felkereste a ver-
senyben lévő helyeket, melyeket 
szerteágazó szempontrendszer 
szerint értékeltek. Többek kö-
zött figyelték az épített környe-
zetet, a vizuális szépséget, az 
innováció meglétét, a technikai 
felszereltséget, valamint azt, 
hogy az adott birtok figyelem-
mel van-e a környezetvédelmi 
szempontokra, és fenntartható 
gazdálkodást folytat-e. A kate-
gória győztesét, illetve a máso-
dik és harmadik helyezettet a 
zsűri által a helyszíni bejárások 
során adott pontok alapján vá-
lasztották ki.

A díjakat hagyományosan egy 
nagyszabású gálaest keretében 
adják át. 

Az idén a szőlészet-borá-
szat kategória három döntőse 
közül kettő is szekszárdi volt. 
Szekszárdról a Bodri Pincészet 
és a Vesztergombi Pince ke-
rült döntőbe, rajtuk kívül még 
a Somlói borvidéken található 
Tornai Pincészet volt döntős. A 
szakmai zsűri döntése nyomán 
a kategória nyertese a Veszter-
gombi Pince lett, mely ezzel a 
szőlészet-borászat kategóriában 
elnyerte a Magyarország Leg-
szebb Birtoka 2020 címet. 

Vesztergombi Csaba borász 
elmondta, a verseny szervezői-
től értesültek arról, hogy a pin-
cészetet is jelölték a nívós díjra. 
Hozzátette, a szakmai zsűri a 
helyszíni bejáráson igen széles-

körű szempontrendszer alapján 
végezte munkáját. Talán ez az 
összetett értékelési módszer is 
az oka, hogy részletes indoklást 
nem kaptak a szervezőktől arra 
vonatkozóan, mi alapján nyerte 
el a pincészet a díjat. A borász 
szerint Szekszárdnak minden 
adottsága megvan ahhoz, hogy 
pincészetei a borversenyeken 
és a mostanihoz hasonló pá-
lyázatokon is sikereket érjenek 
el. Kiemelte, Szekszárd csillaga 
felfelé ível, amit a borturisták 
számából is érezni. Hozzáfűzte, 
véleménye szerint a közelmúlt-
ban történt generációváltás is 
hozzájárul a sikerekhez, ugyanis 
a fiatalabb korosztály talán job-
ban érti a „borvilágot”. 

Ezzel Szekszárdról – a Mé-
száros Pince sikere után – már 
a második borászat nyerte el a 
Magyarország Legszebb Birtoka 
címet.

Mint arról nemrég beszámol-
tunk, a Bor és Piac szaklap által 
meghirdetett Magyarország Leg-
szebb Szőlőbirtoka 2020 verseny 
is a szekszárdiak fölényes sikerét 
hozta. A három kategóriában 
meghirdetett pályázaton a kilenc 
kiosztott díjból hatot nyertek el a 
borvidéki borászatok. A Veszter-
gombi Pince ott második lett a 
középkategóriában, míg a Bodri 
Pincészet első helyen végzett a 
nagybirtok kategóriában.

Faültetéssel tisztelegtek a szociális munkások előtt
Cseresznyefát ültettek el a 
szociális munka napja alkal-
mából múlt hét kedden a 
Családok Átmeneti Otthona 
kertjében.

Steiner Viktor

A szociális munka napját no-
vember 12-én ünneplik világ-
szerte. Szekszárdon az alkalom-
hoz kötődő ünnepséget a RÉV 
Szenvedélybeteg-segítő Szolgá-
lat, a Szekszárdi Kábítószerügyi 
Egyeztető Fórum (KEF), illetve 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház Pszichiátriai Osztálya 

és a PTE KPVK Szociális Ta-
nulmányok Tanszéke szervezte 
meg közösen a Humán Szol-
gáltató Központhoz tartozó 
Családok Átmeneti Otthona 
kertjében. A program részeként 
Tolácziné Varga Zsuzsanna, a 
szolgáltató központ intézmény-
vezetője, illetve dr. Varga István 
PhD, a PTE KPVK egyetemi ad-
junktusa egy – a Tolna Megyei 
Balassa János Kórház Pszichiát-
riai Osztályától adományként 
kapott – cseresznyefát ültetett 
el. A szervezők a faültetéssel a 
szociális munkások tevékeny-
ségének fontosságát kívánták 

jelezni, és azt, hogy az olyan 
intézmények, mint a Családok 
Átmeneti Otthona nem mű-
ködhetnének szociális szakem-
berek nélkül. A faültetés emlék-
tábla elhelyezésével zárult.

Zaják Rita önkormányzati 
képviselő, a KEF elnöke köszön-
tőjében arról szólt, bízik benne, 
hogy a szociális munkások nem 
csak ezen az egy napon, hanem 
az év mind a 365 napján meg-
kapják azt az elismerést, amit 
megérdemelnek.

Prof. Dr. habil Nagy Janka Teo-
dóra, a PTE KPVK tanára, tan-
székvezetője többek között arról 

beszélt: a szociális munka napja 
jó alkalom arra, hogy felhívja a 
közvélemény figyelmét azokra, 
akik az elesettekért, a rászoruló-
kért – a gyermekekért, az időse-
kért, a fogyatékkal élő emberekért 
és a pszichiátriai és szenvedély-
betegekért – dolgoznak. Arra is 
ráirányította a figyelmet, hogy 
„a COVID-19 járvány időszaká-
ban a szociális munkások napi 
tevékenységük során jóval többet 
vállalnak, mint ami egy szakma 
művelőitől elvárható”.

A rendezvény végén a szerve-
zők képviseletében Zaják Rita 
oklevelet nyújtott át szakmai 
munkája elismeréseként Nagy 
Janka Teodórának, valamint To-
lácziné Varga Zsuzsannának.
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November 15-ei rejtvényünk megfejtése: Robert Louis Stevenson, A kincses sziget.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kapás Péter. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését november 26-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„…Isten titkos bölcsessé-
gét szóljuk, azt az elrejtett 
bölcsességet, amelyet Isten 
öröktől fogva elrendelt a mi 
dicsőségünkre. Ezt e világ fe-
jedelmei közül senki sem is-
merte fel, mert ha felismerték 
volna, a dicsőség Urát nem 
feszítették volna meg… Amit 
szem nem látott, fül nem hal-
lott, és ember szíve meg sem 
sejtett, azt készítette el Isten 
az őt szeretőknek.”
 (1Korinthus 2:6–9)

Teremtő Istenünk titkos bölcsessé-
gét, a mennyei kincset csak azok 
értékelhetik, akik megismerik. 
Akik nem ismerik „a Krisztus tit-

kát” (Kol 4:3) és nem törődnek vele, 
számukra nem is lesz az kézzel fog-
ható segítség, vigasz és támasz. A 
mennyei áldás megtapasztalása 
csak azoké, akik megismerik Jézust, 
Isten titkos bölcsességét.

A trópusi őserdők szegény és 
beteg bennszülött lakosain a ha-
jótöröttek ládaszámra megtalált 
kincsei sem segíthetnek, mivel nem 
ismerik és nem tudják felhasználni. 
Számukra – értékes kincs helyett – 
legfeljebb csak „kirakósjáték” vagy 
dísz. Pedig a megtalált kincs sokak 
életét meggyógyíthatná, jobbá te-
hetné, ha ismernék!

Miképpen ismerhetjük meg az 
Örökkévaló Atya számunkra is 
készített mennyei kincsét? „Lakva 

ismerszik meg az ember” – tartja 
a mondás. Csak úgy ismerhetünk 
meg valakit igazán, ha életközös-
séget vállalunk vele. Sőt, ha szere-
tetközösségben élünk vele. Ezért 
hangzik így a mennyei üzenet: 
„…Isten az őt szeretőknek” készí-
tette el az emberi elképzelésünket 
felülmúló, boldog, örök országot. 
Azoknak készítette el, akik felis-
merik és elfogadják Isten szerete-
tét, és e mennyei szeretet viszonzá-
sára szánják oda életük hátralevő 
részét.

Krisztusban hívő emberekként 
boldogan csodáljuk minden nap, 
hogy Megváltó Urunk kínhalált 
vállalt értünk és helyettünk, hogy 
bűneink büntetését magára vállal-

va kegyelmet, bocsánatot és örök 
életet ajándékozzon a bűnbánó 
bűnösnek. Krisztus titkának meg-
ismerése önmagunk megismerésé-
vel kezdődik. Hozzá képest isten-
telen, célt tévesztett életünk ítéletet 
érdemel. De „abban nyilvánult 
meg Isten irántunk való szeretete, 
hogy egyszülött Fiát küldte el Isten 
a világba, hogy éljünk őáltala. …ő 
szeretett minket, és elküldte a Fiát 
engesztelő áldozatul bűneinkért. 
Mi tehát szeressük őt, mert ő előbb 
szeretett minket.” A Krisztus titka 
a vele szeretetkapcsolatban élő hí-
vők számára nyilvánvaló, boldog 
bizonyosságot, örök életet hoz.

 Fodor Péter
 baptista lelkipásztor

Leáll a vasút

A koronavírus-járvány miatt, 
tekintettel a kormány által ki-
hirdetett veszélyhelyzetre, 2020. 
november 12-től határozatlan 
ideig nem látogatható Pörbö-
lyön a Gemenc Zrt. Ökotu-
risztikai Központja, továbbá a 
társaság szálláshelyei nem fogad-
nak vendégeket. 

Nem közlekednek a Gemen-
ci Állami Erdei Vasút szerelvé-
nyei sem.

Info: www.gemenczrt.hu 

Véradás
Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátó és 
a GoldSoli Szolárium 2020. de-
cember 3-án (csütörtök) 08:00 
– 17:00 óra között ismételten 
megrendezi a hagyományos 
GoldSolis véradónapot. 

Helyszín: Szekszárdi Terüle-
ti Vérellátó (Béri B. Á. u. 5–7., a 
Kórház műtőblokkja feletti épület).

Személyigazolványt, lakcím-
kártyát, TAJ-kártyát hozzanak 
magukkal! A vért adók Gold- 
Soli bérletet kapnak, a Szekszár-
di Területi Vérellátótól pedig a 
szekszárdi borászok által fel-
ajánlott jó minőségű bort.  
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Rosszul lehet játszani, de lélektelenül soha 
Edzőt váltott a Szekszárdi 
UFC NB III-ban szereplő lab-
darúgócsapata: Dienes Pál 
helyét a Pécsi MSC egykori ki-
váló középpályása, Turi Zsolt 
vette át.

Balázs László

Nem ment a megyeszékhely 
együttesének a Középcsoport-
ban. A koronavírus-járvány 
miatt befejeződött előző, csonka 
szezonban 19 mérkőzésen mind-
össze négy győzelmet aratott, 
a jelenleg is zajló 2020/2021-es 
bajnokságban pedig 15 meccs-
ből hármat nyert Dienes Pállal 
a csapat. Emellett a Magyar Ku-
pában sem sikerült maradandót 
alkotni: az országos főtábla első 
fordulójában 2019-ben a Lipót, 
idén pedig a megyei I. osztályú 
Csácsbozsok-Nemesapáti SE bú-
csúztatta Fejeséket.

Aki csak egy kicsit is jártas 
a dél-dunántúli régió futballjá-
ban, annak nem ismeretlen az 
új szakvezető. Turi Zsolt tagja 
volt a Garami József vezetésével 
1986-ban bajnoki ezüstérmet, 
1990-ben Magyar Kupát nyerő 
Pécsi MSC-nek. Edzőként a leg-
jobb eredménye a Szentlőrinc-
cel a 2018/2019-es évadban 
nyert bajnoki ezüstérem az NB 
III-ban. 

– Mennyire érte váratlanul, 
hogy ön lett a vezetőedző?

– Nem ért váratlanul, néhány 
héttel ezelőtt már beszéltünk a 
váltás lehetőségéről, de mivel élő 
szerződésem volt a PMFC-vel, 
nem csak rajtam múlott, hogy 
ennek a nagy múltú klubnak a 
vezetőedzője legyek – mondta 
Turi Zsolt. – Nagyon korrektek 
voltak velem a PMFC-nél, lehe-
tőséget biztosítottak a váltásra, 
amit ezúton is szeretnék meg-
köszönni a baranyai klubnak!

– Fontolóra vette a dolgot vagy 
azonnal igent mondott?

– Sok mindent fontolóra kel-
lett vennem a döntésem előtt, de 
miután elhárultak az akadályok, 
szívesen vállaltam a feladatot.

– Figyelemmel kísérte az UFC 
NB III-as szereplését? Tudta, 
hová kerül?

– Igen, folyamatosan képben 
voltam a csapat szereplésével 
kapcsolatban, láttam a mecs-
csekről készült összefoglalókat. 
Jól indult a szezon, de utána 
valahogy nem akartak jönni az 
eredmények, így a csapat lassan 
visszacsúszott a kieső pozíció-
ba.

– Miben kell változtatni, hogy a 
siker útjára lépjenek?

– Eggyel több gólt kell sze-
reznünk, mint amennyit ka-
punk. Ezzel a taktikával bizto-
san hamar elkerülünk a kieső 
helyről.

– Edzőként hogyan jellemezné 
magát? Megvan a kialakult 
elképzelése, hogy mit szeretne 
játszatni, vagy a keret össze-
tételéhez szabja a taktikát és a 
felállást?

– Mindenképpen a kreatív, 
bátor támadófutballt képvi-
selem. Minden csapatom így 
futballozott, és sikeres volt ez-
zel a játékkal. Mivel azonban a 
keretet nem én raktam össze, 
így arra is figyelnem kell, hogy 
a meglévő játékosok milyen ké-
pességűek, milyen stílusban fut-
balloztak eddig, mert badarság 
lenne az egészet felforgatni ilyen 
rövid idő alatt.

– Hogy látja, a klubnál az el-
várások összhangban vannak a 
valósággal?

– A keret összetétele és a já-
tékosok képességei sokkal job-
bak, mint azt a helyezés mutat-
ja. A vezetőség elvárása reális, 
hiszen a biztos bennmaradás a 
cél, amit teljesíteni kell és fo-
gunk is.

– Milyen tervei vannak a csa-
pattal?

– Rövid távon tudatosabb és 
eredményesebb játékot szeret-
nék kialakítani, amivel minél 
több pontot tudunk összegyűj-
teni az őszi mérkőzéseken.

– Télen lehet változás a játékos-
keretben?

– Erről egyelőre korai be-
szélni, a szezonzárás után lehet 
majd gondolkodni, hogy kell-e 
erősíteni.

– Le kell venni a terhet a játéko-
sok válláról vagy ellenkezőleg, 
az a jobb, ha tisztában vannak 
azzal, mit jelentenek a klubnak 
a hátralévő bajnoki meccsek?

– Szerintem mindenki tisz-
tában van azzal, hogy csak 
csapatként tudunk kilábalni 
a nehéz helyzetből, ami nem 
teheti görcsössé a játékunkat, 
de sokkal felelősségteljesebben 
kell futballoznunk. Azt egy 
mérkőzésen sem engedhetjük 
meg magunknak, hogy ellen-
felünk jobban akarja a sikert, 
és többet tegyen érte, mint mi. 
Mert rosszul játszani lehet, ez-
benne van a pakliban, de lélek-
telenül soha. 
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A keret összetétele és a já-
tékosok képességei sokkal 
jobbak, mint azt a helyezés 
mutatja. A vezetőség elvá-
rása reális, hiszen a biztos 
bennmaradás a cél, amit 
teljesíteni kell és fogunk is.
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Egyre népszerűbb a taekwondo Szekszárdon
Üde színfolt a küzdősportok 
szekszárdi palettáján a teak- 
wondo, amely 2012-ben lett 
választható sportág a város-
ban a gyerekek számára. A 
sportág népszerűsége év-
ről-évre nőtt, ma már a juni-
or korosztályban is vannak 
versenyzőik.

Bálint Görgy

Rácz Petra oktató-edző nyolc 
évvel ezelőtt érkezett Szekszárd-
ra. Az időközben megalakult 
Alisca Teakwondo Sportegye-
sületben kezdetben szabadidős 
jelleggel foglalkozott gyerekek-
kel, ám ahogy a létszám nőtt, 
egyre több tanítvány érdeklő-
dött a versenyzés, a komolyabb 
eredmények elérésének lehető-
sége iránt. 

Ma már ott tartanak, hogy 
a szekszárdi teakwondosok a 
tavalyi országos bajnokságon 
az utánpótlás korosztályokban 
három bajnoki címet és további 
három dobogós helyezést is sze-
reztek. De ennél is lényegesebb, 
hogy megvetette a lábát a 2000 
-ben olimpiai sportággá vált 
küzdősport a városban: a kü-

lönböző korcsoportokban több 
mint ötven versenyző látogatja 
ma már a klub edzéseit, ame-
lyeket egyedül Rácz Petra már 
nem is tudna megtartani kellő 
alapossággal és igényességgel. 
Már van két segítője is Kovács 
Tamás és a nemrégen belépő 
Müller Zoltán személyében. Az 
előbbi a küzdelem, az utóbbi a 
formagyakorlatok kategóriában 
tart edzéseket.

Őket is, mint valamennyi küz-
dősportot negatívan érintette a 
világjárvány idei első hulláma, 
több hónapon át csak online 
edzések zajlottak. Májustól az-
tán előbb szabadtéren, majd 
a szekszárdi sportcsarnokban 
gyakoroltak, ahol végül otthonra 
is leltek a kettes edzőteremben. 
Álmuk, hogy saját edzőterem-
be költözhessenek, de annak 
is nagyon örülnének, ha közös 
összefogással létrejönne a kö-
zel jövőben a városban egy, az 
összes küzdősportot kiszolgáló 
edzésközpont, amiről bizonyos 
fórumokon már esett szó.

Felettébb jóleső érzéssel fo-
gadta a klub a bejelentést, hogy 
idén több támogatást kapnak 
működésre a várostól. Az ön-

kormányzat Oktatás, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága (OKSI) ezzel 
jelezte feléjük, hogy valóban 
elismeri azt a munkát, amit az 
elmúlt években a sportág meg-
honosítása érdekében tettek. 

Úgy tűnik, hogy annak, hogy 
Szekszárd megjelent a hazai teak- 
wondo-térképen, Budapesten 
is örülnek, hiszen a szekszárdi 
klubvezetőt beválasztották a 
sportág országos szövetségének 
elnökségébe, amelyben, mint 
mondja, a vidéki klubok érdekét 
fogja képviselni.

Rácz Petra ezúttal is megerő-
sítette az eddigi klubfilozófiát: a 

tavalyi, országosan is kiemelke-
dő eredményekből nem követ-
kezik, hogy a szekszárdi klub 
fokozatosan amolyan verseny-
sportistállóvá szeretne válni az 
elkövetkezendő években. „To-
vábbra is várjuk azokat is edzé-
seinkre, akiket ez a küzdősport 
fogott meg, és pusztán egy álta-
luk eltervezett szintre szeretné-
nek eljutni, nem többre. Persze, 
ma már készen állunk arra is, 
hogy az ennél többre vágyókat 
felkészítsük a versenyekre, és 
eljutassuk arra a szintre, amire 
adottságaik, szorgalmuk, sport-
ági elkötelezettségük alapján  
épesek – mondta Rácz Petra, 
akinek a nevéhez fűződik az 
idén februárban Szekszárdon 
megtartott I. Küzdősport Expo, 
amelyen jó néhány sportág 
megmutathatta magát a nagy-
közönségnek, és amelyen a dísz- 
vendég Erdei Zsolt, egykori 
profi ökölvívó világbajnokunk 
volt. „Örültem, hogy jól sike-
rült ez a rendezvény. Már a jövő 
évi folytatást tervezem áprilisra 
vagy a májusra, és gondolko-
zunk egy újabb közönségvonzó 
sztárvendég meghívásán is!” – 
tette hozzá a főszervező.

Teljes kapacitással üzemel a sportcsarnok
A szabadidős célból spor-
tolók és a nézők előtt zárva 
van, de a különböző létesít-
ményekből kiszorult verseny-
sportolóknak helyet biztosít 
a sportcsarnok, vagyis teljes 
kapacitással üzemel – közölte 
lapunkkal Malomsoki Kriszti-
án, a Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. ügyvezető igazgatója.

Farkas Melinda

A veszélyhelyzet miatt múlt 
szerdától a nagyközönség előtt a 
sportcsarnokokat is zárva kell tar-
tani, de a versenyszerűen sporto-
lók edzhetnek, és a bajnokságok 
is folytatódnak, vagyis a szek-
szárdi csarnokban nem állt meg 
a munka. Sőt, olyan csapatoknak 

is helyet biztosítanak, amelyek 
korábban iskolákban edzettek.

– A jelenlegi előírások szerint 
a sportcsarnokot csak a verseny-
sportolók használhatják. A sport-
vezetőknek felajánlottuk, hogy a 
korábban máshol (pl. iskolában) 
edző, de versenyengedéllyel ren-
delkező utánpótláscsapataikat is 
behozhatják a csarnokba. Ezzel 
többen éltek is, így teljes kapa-
citással üzemel a sportcsarnok 
– közölte lapunk kérdésére Ma-
lomsoki Krisztián. Mint írta, je-
lenleg a kézilabda, asztalitenisz, 
labdarúgás, kosárlabda, úszás, 
atlétika, vízilabda, kajak-kenu, 
triatlon versenyzők edzenek, de 
még várják a küzdősportolók 
igazolásait is ahhoz, hogy ők is 
megtarthassák foglalkozásaikat.

– Mindent megteszünk an-
nak érdekében, hogy az edzé-
sek biztonságos körülmények 
között megvalósulhassanak. 
A múlt héten a jelenlegi leg-
modernebb ózonos eljárással a 
sportcsarnok teljes területét (öl-
tözők, irodák, termek, mosdók, 
folyosók) fertőtlenítettük, és 
napi szintű fertőtlenítő takarí-
tásokat is végzünk – közölte az 
igazgató. Malomsoki elmondá-
sa szerint az egyik ellenzéki párt 
szekszárdi országgyűlési képvi-
selőjétől kaptak nagyobb meny-
nyiségű maszkot és fertőtlenítő 
folyadékot, sajnos azonban a 
polgármester úrtól egyelőre 
semmilyen eszközbeli támo-
gatás nem érkezett. A sport-
csarnok területén – a sportolás 

időtartamát kivéve – kötelező 
a maszkhasználat, több helyre 
kézfertőtlenítőket szereltek fel. 

A versenyekre csak zártkapus 
mérkőzés keretében kerülhet sor, 
emiatt a felnőtt labdarúgó mér-
kőzések idején a meccs előtt más-
fél órával, illetve utána fél órával 
a külső helyszínek, például az 
atlétikai pálya nem használható. 
Ezekről az alkalmakról a honla-
punkon és a Facebook oldalun-
kon tájékoztatjuk az érdeklődő-
ket – közölte Malomsoki.

Mivel a járványveszély ide-
je alatt is fontos a rendszeres 
mozgás, Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának Okta-
tási, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
(OKSI) kezdeményezésére a sza-
badtéri futópályát hétköznap este 
7 óráig kivilágítják, így fél 5-től 
7-ig azt a szabadidősport kedve-
lői egyéni edzésre használhatják.
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Végéhez közelít a Mészöly-ta-
nya felújítása. A Porkoláb- 
völgyben található épület, 
mely bővíti Szekszárd turisz-
tikai kínálatát, a jövő évben a 
Mészöly-centenárium rendez-
vényeinek egyik helyszíne lesz.

Steiner Viktor

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
közreműködésével megvalósuló 
kulturális és turisztikai célú – 
Mészöly-tanya Szekszárdi Alko-
tóház elnevezésű – projekt mun-
katerületét 2019 nyarán adták át. 
A mára megsemmisült eredeti 
tanya helyén mostanra tető alá 
került az új, cserépfedéses épület, 
elkészült a homlokzati szigetelés, 
és a nyílászárókat is beépítették. 
Jelenleg az elektromos hálózat 
kialakításánál, a vakolási és bur-
kolási munkánál tartanak, illetve 
folyamatban van az épület mellett 
kialakítandó színpad építése. Még 
ebben a hónapban megtörténik 
a kiállítási és egyéb megjelenítő 
eszközök installációja, és a tervek 
szerint év végéig lezárul a projekt. 

A Mészöly-tanya kialakításá-
val olyan kulturális turisztikai 
célú attrakció jön létre, mely 
szervesen kapcsolódik a város 
programkínálatához, ezáltal nö-
veli Szekszárd és a térség turisz-
tikai vonzerejét. Az „emlékház” 
jellegű épület kiváló helyszíne 
lehet az olyan különféle rendez-
vényeknek, mint a rendhagyó 
irodalomórák, irodalmi talál-
kozók, alkotótáborok.

A Terület- és Településfej-
lesztési Operatív Program 35 
millió forintos vissza nem térí-
tendő támogatásával – melynek 
kedvezményezettje a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft. – kialakítan-
dó Mészöly-tanya 2021-ben a 
Mészöly-centenárium rendez-
vényeinek egyik helyszíne lesz.

Az 1921-ben Szekszárdon szü-
letett Mészöly Miklós emlékét 
több rendezvény is őrzi a me-
gyeszékhelyen. A minden évben 
a Kossuth-díjas író születésnap-
ján, január 19-én megtartandó 
Mészöly-emléknap részeként 
itt adják át a Mészöly Miklós 
Egyesület által 2004-ben – az új 
szellemű irodalom támogatása 
érdekében – alapított Mészöly 
Miklós-díjat. Az emléknap szer-
vezéséről az egyesület Szekszárd 
várossal, illetve A PAD Irodalmi,  
Művészeti és Kulturális Egye-
sülettel közösen gondoskodik. 
Ugyancsak a két egyesület és a 
város szervezésében hirdetik 
meg 2013-tól a Szekszárdi Ma-
gasiskola íróakadémiát, melynek 
részeként minden év júliusának 
második hetében íróiskolát ren-
deznek az Irodalom Háza – Mé-
szöly Miklós Emlékmúzeumban. 

Sűrített Pannónia
Mészöly Miklós a Szekszárdhoz 
tartozó Porkoláb-völgyben, 
özvegy édesanyja párjának ta-
nyájában, az egykori Willax-ta-
nyában írta meg – más, helyi 
ihletettségű munkái mellett 
– két nagyszerű regényét, Az 

atléta halálát és a Saulust. A 
Mészöly-tanya igazi értéke ma 
is az, ami egykor Mészöly Mik-
lósnak is fontos lehetett: a hely 
szelleme. Az ő szavával a „sűrí-
tett Pannónia”. Igazi alkotóhely, 
ahol az évszázados kultúra, a 
természeti táj és a borok érzé-
ki öröme úgy válik egységgé, 
ahogy a szekszárdi bikavért al-
kotó borok összeforrnak.

„Mészöly 100”
– rajzpályázatot hirdetnek
„Mészöly 100” címmel rajz-
pályázatot hirdetett Mészöly 
Miklós születésének 100. évfor-
dulója alkalmából általános is-
kolás tanulók részére a Wosins-
ky Mór Megyei Múzeum és az 
Illyés Gyula Megyei Könyvtár. 
Pályázni lehet az író bármely 
meséjének illusztrálásával sza-
badon választott technikával. A 
pályázat kiírói a javasolt techni-
kák között említik a temperát, 

a vízfestéket, a viaszkarcolást, a 
monotípiát, a papírmetszést és 
a zsírkrétát A/3-as méretben, 
kasírozás nélkül.

Az 1. helyezett 6.000,- a 2. 
helyezett 5.000,- a 3. helyezett 
4.000,- a 4. helyezett 3.000,- Fo-
rint értékű ajándékutalványt és 
ajándékkönyvet nyer. 

A rajz hátulján kérik feltün-
tetni a nevet, az évfolyamot, az 
iskola nevét, illetve a mese cí-
mét és a pályázó elérhetőségét. 

Ünnepélyes eredményhirde-
tés és kiállításmegnyitó: 2021. 
január 18. (hétfő) 14:00 óra, 
Vármegyeháza (7100 Szekszárd, 
Béla király tér 1.).

Átadás előttÁtadás előtt
a Mészöly-tanyaa Mészöly-tanya

A beküldési határidő:
2021. január 4. (hétfő)

Cím: Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtár,

7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 51.

Közlemény
A Polgármesteri Hivatalban a 
koronavírus terjedésének meg-
akadályozása, ezzel egyidejűleg 
a Polgármesteri Hivatal és az ön-
kormányzat működőképességé-
nek megőrzése érdekében 2020. 
november 23. napjától az alábbi 
korlátozó intézkedések kerülnek 
bevezetésre: 

1.) A személyes jelenlétet nem 
igénylő ügyeket kizárólag telefo-
non, elektronikus úton, vagy postai 
úton intézzük. A személyes jelenlé-
tet igénylő ügyintézés esetén – ki-

véve az előre meghirdetett napokra 
szóló térítési díjbefizetések – kizáró-
lag előzetes időpontegyeztetés alap-
ján fogadjuk tisztelt ügyfeleinket.

A foglalható időpontok érdeké-
ben szíveskedjenek felvenni a kap-
csolatot az érintett ügyintézővel a 
Polgármesteri Hivatal központi te-
lefonszámán: 74/504–100 vagy köz-
vetlenül a https://szekszard.hu/hu/
polgarmesteri-hivatal/elerhetoseg 
oldalon megtalálható elektronikus 
vagy telefonos elérhetőségeken. 

2.) A személyesen behozott levelek 
kizárólag a portaszolgálatnál kihelye-
zett gyűjtőláda útján nyújthatók be.

3.) Kérjük, hogy az ügyfélka-
puval rendelkező állampolgárok 

elsősorban az online ügyintézési 
lehetőségeket vegyék igénybe. A 
leggyakoribb ügykörökben elér-
hető az elektronikus ügyintézés az 
Önkormányzati Hivatali Portálon, 
amely a https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon érhető el (a beje-
lentkezés ügyfélkapu regisztrációval, 
elektronikus személyi igazolvánnyal, 
vagy telefonos azonosítással törté-
nik). Ennek linkje Szekszárd Város 
weboldalán is megtalálható https://
szekszard.hu/hu/polgarmesteri-hi-
vatal/ugyintezes/elektronikus-ugy-
intezes/elektronikus-ugyintezes. 

Továbbá valamennyi ügyben 
lehetőség van a kérelem benyújtá-
sára ún. e-papír szolgáltatás hasz-

nálatával (https://epapir.gov.hu, a 
bejelentkezéshez szintén ügyfélka-
pus azonosítás szükséges). Az ügy-
félkapuval nem rendelkező ügyfe-
lek számos ügyben postai úton is 
leadhatják kérelmüket. 

4.) Lehetőség van az adók, díjak, 
illetékek elektronikus úton történő 
rendezésére. Ehhez az Önkormány-
zati Hivatali Portál https://e-on-
kormanyzat.gov.hu weboldalán az 
érintett önkormányzat kiválasztását 
követően a bal oldali menüsorban 
található „Adók, díjak, illetékek 
befizetése” menüre kell kattintani, 
és követni az utasításokat. 

 dr. Gábor Ferenc
 jegyző 
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SZEKSZÁRDI

Elérhetőségek, fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Tájékoztatjuk a Polgármesteri Hivatal tisztelt ügyfeleit,
hogy a hivatalt 2020. szeptember 7. napjától

szájat és orrot eltakaró maszkban szíveskedjenek felkeresni!

Értesítés vízmérő leolvasásáról
Tisztelt Felhasználónk! Tájékoz-
tatjuk, hogy az E.R.Ö.V. Víziköz-
mű Zrt. az alábbi szekszárdi csa-
ládi házakban vízmérő leolvasást 
és ellenőrzést végez a mellékelt 
olvasási ütemezés szerint.

A Szolgáltató kérése, hogy 
a vízmérők leolvasását végző 
munkatársak könnyebb tájéko-
zódása érdekében a házszámot 
jól láthatóan tüntessék fel a fel-
használási helyen. 

A tájékoztatóban megadott 
időpontban – 08:00–16:00 óra 
között – biztosítsák az ingatlanra 
történő bejutást. Az 58/2013. (II. 
27.) Korm. rendelet a víziköz-
mű-szolgáltatásról szóló 2011. 
évi CCIX. tv. 61. § (8) bekezdése 

alapján a felhasználó köteles a 
víziközmű-szolgáltatóval, illet-
ve a fogyasztásmérő leolvasását 
végző személlyel együttműköd-
ni, a fogyasztásmérőhöz való 
hozzáférést biztosítani. Együtt-
működését köszönjük!

2020. december 01. (kedd)
Balparászta, Bartók B. u., Bika-
vér u., Dr. Berze N. J. u., Előhe-
gyi u., Ezerjó u., Illyés Gy. u., 
Kodály Z. u., Parászta u., Prés-
ház u., Rizling u., Székely B. u., 
Szüret u., Tanya u., Zöldkert u.

2020. december 02. (szerda)
Bakony u., Csapó D. u., Esze T. 
u., Fürt u., Jelky A. u., Kadarka 
köz, Kadarka u., Leopold L. u., 

Mecsek u., Muskotály u., Újfa-
lussy u., Vak Bottyán u.
2020. december 03. (csütörtök)
Akácfa u., Bükk u., Dorogi köz, 
Cserfa u., Cserhát u., Fürdőház 
u., Hársfa u., Klapka u., Kossuth 
L. u., Nefelejcs u., Nefelejcs köz, 
Pince u., Vendel I. u.
2020. december 04. (péntek)

Anna major, Kendergyár, Nagy-
palánk, Ózsák puszta, Palánk, Pa-
lánki út, Sió u., Szentmiklósi út.

2020. december 07. (hétfő)
Bezerédj u., Csonka u., Dózsa 
Gy. u., Garay tér, Garay udvar, 
Kiskorzó tér, Lisz F. tér, Szent L. 
u., Széchenyi u., Táncsics köz, 
Táncsics u., Tinódi u. 1–9., Vö-
rösmarty u.

2020. december 08. (kedd)
Bátaszéki út, Béri Balogh Á. u., 
Csatári u., Ebes u., Ebes puszta, 
Görögszó.

2020. december 9. (szerda)
Alkony u., Aranytó u., Avar u., 
Barát J. u., Béke útja, Bern u., 
Bogyiszlói u., Búzavirág u., Csar-
nok u., Csengey D. u., Epreskert 
u., Halas u., Ipari park, Jácint u., 
Keselyűsi út, Orgona u., Páskum 
u., Sport u., Wopfing u.
2020. december 10. (csütörtök)
Augusz I. u., Bajcsy-Zsilinszky 
 E. u., Hunyadi u., Kinizsi u., 
1–2., Kölcsey u., Mészáros Lá-
zár u., Sárvíz u., Tartsay u., Wo-
sinsky u.
2020. december 11. (csütörtök)
Faddi völgy, Gárdonyi G. u., 
Jedlik Á. u., Roboz Z. u., Selyem 
u., Tolnai L. u., Zápor u.  (05797)

Közlemény
TISZTELT TÁVHŐSZOLGÁLTA-
TÁST IGÉNYBE VEVŐ SZEKSZÁR-
DI POLGÁROK!

Önkormányzatunk több for-
rásból értesült, hogy a korábbi 
távhőszolgáltató cég által a tár-
saságra engedményezett követe-
lések kezelésével megbízott tár-
saság fizetési felszólítást küldött 
a távhőszolgáltatást igénybe vevő 
szekszárdi ingatlantulajdonosok 
részére a társaságuknál nyilván-
tartott elmaradt fizetési kötele-
zettség és kamatai, valamint a 
kezelési költség tárgyában.

Tájékoztatjuk önöket, hogy a 
rendelkezésünkre álló informáci-
ók alapján a GLOBAL FAKTOR 
Zrt. által kibocsátott fizetési fel-
szólítások a 2015. augusztusát 
megelőzően távhőszolgáltatást 
biztosító ALFA-NOVA Kft. részé-
ről nyilvántartott tartozások vo-
natkozásában kerültek kiállításra. 

A kibocsátott fizetési felszó-
lítások alapját képező esetkörök 
feltérképezése, így az ezzel kap-
csolatos jogi álláspont kialakítása 
céljából kérjük a távhőszolgál-
tatást igénybe vevő szekszárdi 

lakosság segítségét az alábbiak 
szerint:

Kérjük a tisztelt fogyasztókat, 
hogy a GLOBAL FAKTOR Zrt. 
által kiküldött fizetési felszólítá-
sok mindkét oldalának másolati 
példányát november 23. napjáig 
szíveskedjenek továbbítani a Szek-
szárdi Távhőszolgáltató Nonprofit 
Kft. részére az alábbi módon:

1.) E-mailben a kozpont@
szektavho.hu címre, kérjük az 
ügyfeleket, hogy a készpénz- 
utalási megbízás mindkét oldalát 
szkenneljék be vagy

2.) A fizetési felszólítás mind-
két oldalát fénymásolatban a 
Szekszárdi Távhőszolgáltatási 
Kft. 7100 Szekszárd, Sárvíz u. 
4. sz. alatti telephelyére kérjük, 
juttassák el. 

Tájékoztatjuk a fogyasztókat, 
hogy a jelenlegi távhőszolgáltató 
gazdasági társaság, a Szekszárdi 
Távhőszolgáltató Nonprofit 
Kft. által kibocsátott számlák 
jogszerűségét jelen eljárás sem-
milyen módon nem befolyásol-
ja, azok szabályszerű teljesíté-
séről határidőre gondoskodni 
szíveskedjenek.

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

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

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

GYORSSZERVIZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás-
elhárítás!

(05791)

(05787)

(05803)

+36–70/366–4768

AZNAPI CSOMAG-AZNAPI CSOMAG-
SZÁLLÍTÁSSZÁLLÍTÁS

BUDAPESTRE – BUDAPESTRE – 
BUDAPESTRŐL,BUDAPESTRŐL,

AKÁRAKÁR
CSOMAG-CSOMAG-

PONTRÓL ISPONTRÓL IS

(05806)

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

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

(05790)


