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→ 9. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Doni áttörés
Iskolásokkal, szekszárdi pol-
gárokkal telt meg január 11-
én délelőtt a Szent István téri 
II. világháborús emlékmű 
környéke a Doni áttörés 76. 
évfordulója alkalmából meg-
tartott kegyeleti megemléke-
zésen.
 → 3. oldal

Jótékonykodtak
Ismét jótékonysági céllal bá-
loztak Szekszárdon a rotary-
sták. A kulturális központban 
január 12-én tartott est bevé-
telét hagyományosan a hátrá-
nyos helyzetű, tehetséges fia-
talok támogatására fordítja a 
klub.
 → 5. oldal

FOTÓ: KISS ALBERT
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Helyszín: Szekszárd, Művészetek Háza
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Csökkent a lakástüzek száma a megyében
Folyamatosan csökken, de 
még így is magas a lakástü-
zek száma Tolna megyében 
– hívta fel a figyelmet a Tolna 
Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság.

Mint azt a katasztrófavéde-
lemtől megtudtuk, a legtöbb 
tűzeset 2016-ban történt, ak-
kor 176 lakástűzhöz vonultak 
a megye tűzoltói. 2017-ben 
164 eset történt, míg a tava-
lyi adat 134. Az idei évben 
január közepéig összesen 11 
alkalommal keletkezett tűz la-
kásban/házban Tolna megyé-
ben. Lakástűzből azonban egy 
is sok, ezért azok megelőzése 
érdekében a katasztrófavéde-
lem az alábbiakra hívja fel a 
figyelmet.

A tűzvizsgálati eljárások ta-
pasztalataiból megállapítható, 
hogy a legtöbb lakástűz em-
beri mulasztásra, gondatlan-
ságra, vagy szándékosságra 
vezethető vissza. A lakások-
ban, személyi ingatlanokban 
leggyakrabban a konyhai te-
vékenységek (sütés, főzés) so-
rán. A sütésnél fellobbanó, 
égő olajat vízzel próbálják ol-
tani az emberek. A megoldás, 
hogy egy fedővel kell letakarni 

az edényt és megvárni, amíg a 
tűz magától elalszik. A legide-
álisabb megoldás az lenne, ha 
tartanánk otthon olyan tűzoltó 
készüléket, amellyel a konyhá-
ban/lakásban keletkező kisebb 
tűz megfékezhető. Ilyen lehet 
például egy 3 kg-os ABC por-
ral oltó készülék.

A lakásokban a fűtő- és 
az elektromos berendezések 
meghibásodásából eredő tü-
zek is nagy számban fordulnak 
elő. Fontos, hogy elektromos 
hősugárzót vagy a gázzal mű-

ködő fűtőberendezést úgy he-
lyezzük el a lakótérben, hogy 
éghető anyag kellő távolság-
ban legyen a fűtőtestektől. A 
gázkonvektoron ne szárítsunk 
ruhákat.

Az elektromos hálózatokat 
gyakran túlterhelik a lakók a 
nagy fogyasztású eszközökkel. 
Ez ellen az elektromos hálózat 
megfelelő karbantartásával, 
felülvizsgálatával tudunk leg-
jobban védekezni. Elektromos 
zárlat során is keletkezhet la-
kástűz. Ezt megelőzhetjük, ha 

a készülékeket használat után 
nemcsak készenléti állapotba 
helyezzük, de leválasztjuk a 
hálózatról, hosszabb távollét 
esetén pedig kihúzzuk a kon-
nektorból. Elektromos tüzet ne 
oltsunk vízzel, csak az erre al-
kalmas tűzoltó készülékekkel.

Veszélyforrást jelent a zárt 
térben történő dohányzás is. 
Az ágyban, fotelban, kanapén 
nem ajánlatos rágyújtani, mert 
a kézből kihulló égő cigaretta 
vagy akár a parázs is tűzesetet 
eredményezhet.

Mi a teendő lakástűz esetén?
A tűz észlelése során a leg-

fontosabb a gyors helyzet-
felismerés. Ha látunk esélyt 
a tűz megfékezésére, akkor 
azt azonnal kezdjük meg, ha 
nincs lehetőségünk, akkor az 
első dolgunk a tűzoltók és a 
lakóépület többi lakójának ér-
tesítése legyen.

A tűzoltóságot a központi 
segélyhívón, vagyis a 112-es 
hívószámon keresztül lehet 
értesíteni. Tűz esetén fontos, 
hogy a magasházakban kiépí-
tett liftet, felvonót ne használ-
juk. A lakóépületből történő 
menekülést mindig a lépcső-
házon keresztül oldjuk meg!

   Forrás: TMKI

NÉVNAP–TÁR
Január 20. (vasárnap) – Fábián, Sebestyén
Fábián: latin eredetű; jelentése: a Fabius nemzetséghez tartozó. 
Sebestyén: görög-latin eredetű; jelentése: Sebastia városából való; magasztos, 
felséges.

Január 21. (hétfő) – Ágnes, Agnéta
Ágnes: görög eredetű; jelentése: szent, tiszta, szemérmes, érintetlen, szűzies,
tartózkodó, bárány.
Agnéta: az Ágnes kicsinyített formájából származik.

Január 22. (kedd) – Vince, Artúr
Vince: latin eredetű név, jelentése: győztes.
Artúr: kelta-angol eredetű név, jelentése: erős, mint a szikla, medve.

Január 23. (szerda) – Zelma, Rajmund, Emerencia
Zelma: héber-latin eredetű név, jelentése: Sion békéje, az Istenség védelme alatt álló.
Rajmund: német eredetű név, jelentése: okos, védő.
Emerencia: latin eredetű név, jelentése: érdemekben gazdag.

Január 24. (csütörtök) – Timót, Xénia
Timót: görög-latin eredetű név, jelentése: isten becsülője.
Xénia: görög eredetű név, jelentése: vendég, vendégszerető.

Január 25. (péntek) – Pál, Henrik
Pál: latin eredetű név, jelentése: kicsi, kis termetű férfi.
Henrik: német eredetű név, jelentése: körülkerített birtokán uralkodó.

Január 26. (szombat) – Vanda, Paula
Vanda: lengyel-német eredetű név, jelentése: vad nő.
Paula: latin eredetű név, jelentése: kis, szerény.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Január 20.
(vasárnap)

Január 21.
(hétfő)

Január 22.
(kedd)

Január 23.
(szerda)

Január 24.
(csütörtök)

Január 25.
(péntek)

Január 26.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

havazás | kb. 1 cm hó 
max. 1o , min. -4o

közepesen felhős
max. 3o , min. -5o

havazás | kb. 3 cm hó | melegfront
max. 0o , min. -6o

hószállingózás | kb. 1 cm hó |  
szeles nap
max. 2o , min. -4o

hószállingózás
max. 2o , min. -4o

hószállingózás
max. 1o , min. -5o

hózápor
max. 1o , min. -6o
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A jeges Doni-pokol magyar hőseire emlékeztek Szekszárdon
Iskolásokkal, szekszárdi pol-
gárokkal telt meg január 11-
én délelőtt a II. világháborús 
emlékmű környéke a Doni 
áttörés 76. évfordulója alkal-
mából megtartott kegyeleti 
megemlékezésen.

Mintha az időjárás is a történe-
lem a magyarok számára ezen 
tragikus eseményének felidézé-
sét hivatott volna szolgálni. Az 
időről időre feltámadó szélben 
érzett csípős hideg azonban csu-
pán apró ízelítőt adott a résztve-
vőknek abból a jeges pokolból, 
ami a haza hőseire várt 1943. 
január 12-én a Don-kanyarnál.

A magyar katonák a -30 fo-
kos hidegben, felkészületlenül, 
megfelelő ellátás és támogatás 
nélkül, gyakran használhatatlan 
technikával szálltak szembe a 
modernebb felszereléssel har-
coló, sztálingrádi győzelemtől 
fellelkesült szovjetekkel, akik 
pillanatok alatt felmorzsolták a 
kétségbeesett magyar csapatokat 
– mondta Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere megemlékező 
beszédében. Hozzátette, a csa-
ládjuktól messzire került magyar 
katonáknak nem volt esélye.

Mint azt a városvezető részle-
tezte, a 200 ezer honvédből kö-

zel 50 ezren elestek és nagyjából 
ugyanennyien megsebesültek, 
további közel 30 ezren pedig 
hadifogságba estek. Utóbbiak 
közül csak kevesen láthatták 
viszont szeretett szülőföldjüket. 
A tolnai hadosztályból 4502 
katona és munkaszolgálatos 
vesztette életét a harcokban, 
közülük 172 volt szekszárdi – 
mondta Ács Rezső. Hozzáfűzte, 
mintegy 250 szekszárdi család 
vesztette el valamely hozzátar-
tozóját a Donnál, vagy az oda, 
illetve visszafelé vezető úton.

Mint a polgármester fogalma-
zott, az ő leszármazottaik több-
sége ma is köztünk él és viszi 
tovább az elpusztított, eltűnt, 

vagy lelkileg, fizikailag tönkre-
tett szülők, dédszülők, ükszülők 
emlékét. A családok sebei bár 
mára talán jobbára begyógyul-
tak, egy-egy kép a falon, vagy a 
családi fotóalbumban még min-
dig figyelmeztet, egy háborúnak 
soha nincsenek győztesei – zár-
ta le beszédét Ács Rezső.

V. Kovács Ferenc római kato-
likus lelkész Szent János apos-
tol szavait idézve azt mondta, 
nagyobb szeretet senkinek szí-
vében nincs annál, mint aki az 
életét adja a barátaiért. Mint 
fogalmazott, Isten ma sem kér 
többet, vagy kevesebbet, mint 
hogy bízzanak benne. Ez a bi-
zalom teszi képessé az embert 
arra, hogy napról napra, vagy 
egyszer és mindenkorra életét 
adja másokért, az övéiért. Így 
emlékezünk meg, mert az emlé-
kezés, főhajtás kötelesség, hűség 
és tisztesség, hiszen a doni ka-
tonákat hőssé tette az a helyzet, 
amit megéltek és vállaltak – fo-

galmazott a lelkész, aki ezt kö-
vetően imát és áldást mondott 
a hősökért. 

A megemlékezés koszorúzás-
sal zárult, a város és az intézmé-
nyek vezetői, a politikai és társa-
dalmi szervezetek képviselői és 
a polgárok koszorúzták meg az 
emlékművet, míg utánuk szek-
szárdi iskolások helyezték el az 
emlékezés virágait. A megem-
lékezés zárásaként a szekszárdi 
kadét tanulók puskáiból dís-
zsortűz dördült el.

A megemlékezést Szekszárd 
önkormányzata, a Magyar 
Nemzetőrség Országos Szö-
vetségének Katonai Hagyo-
mányőrző Tagozata, a Honvéd 
Hagyományőrző Egyesület 
Szekszárd Megyei Jogú Városi 
Szervezete és a Babits Mihály 
Kulturális Központ szervezte, 
közreműködött Korsós Gergely, 
a Garay János Gimnázium tanu-
lója, valamint Orbán György és 
Kovács Zsolt.  S. V.

Keresse képgalériánkat facebook oldalunkon:
www.facebook.com/szekszardivasarnap/
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A jótékonysági est vendé-
geire az Amaryllis Étterem 
csapata főzött. Az előétel 
padlizsán krém és füstölt 
lazac tatár volt, utána ma-
lacragu, vagy sütőtökkrém 
levest kínáltak. A főételek 
sorában paprikás csirkemell 
filét, baconben sült tarját 
vagy roston sült házi sajtot 
kóstolhattak a bálozók, a 
menüsort pedig finom desz-
szertek, többek között szek-
szárdi tál és sós karamellás 
túrókrém zárta. 

VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ

A Szekszárdi Nyomda Kft.
gépjavító és karbantartó csoportjába

munkatársat keres.
Feladatok:

•  Elektromos gépjavítási, gépkarbantartási munkák végzése
•  Esetleges elektromos-mechanikus gépi meghibásodások 

szakszerű javítása
•  Elektromos hibafeltárás- hibaelhárítás

Elvárások:
• Szakirányú elektromos szakmunkás végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Elektromos rajzolvasás
• Kétműszakos munkarend vállalása

Jelentkezni:
schweitzer@szekszardinyomda.hu vagy a

titkarsag@szekszardinyomda.hu
e-mail címeken.

(03943)

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Január 21-től január 25-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(03946)

MENÜ Január 21. Január 22. Január 23. Január 24. Január 25.

„A”
1150 Ft

Lencseleves 
gazdagon Zöldborsóleves Gyümölcsleves Citromos 

halgaluska leves
Brokkoli 

krémleves

Mákos guba, 
vanilia öntet

Rakott 
burgonya, 

savanyúság

Kapros 
tökfőzelék, 

csirkepörkölt

Rántott 
sertésborda, 

kukoricás rizs, 
savanyúság

Hentes tokány, 
tészta

„B”
1150 Ft

Lencseleves 
gazdagon Zöldborsóleves Gyümölcsleves Citromos 

halgaluska leves
Brokkoli 

krémleves

Pusztapörkölt,
savanyúság

Rántott csirke-
combfilé, 

1/2 adag párolt 
rizs, 1/2 adag

párolt zöldség

Cigánypecsenye, 
fűszeres 
parázs-

burgonya, 
savanyúság

Carbonara 
penne

Paradicsomos 
húsgombóc,

főtt burgonya

Napi
ajánlat
1050 Ft

Csirkecombfilé 
rántva,

kemencés 
burgonya,

savanyúság

Csirkecombfilé 
rántva,

kemencés 
burgonya,

savanyúság

Csirkecombfilé 
rántva,

kemencés 
burgonya,

savanyúság

Csirkecombfilé 
rántva,

kemencés 
burgonya,

savanyúság

Csirkecombfilé 
rántva,

kemencés 
burgonya,

savanyúság

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Mustáros 
sertésszűz,

pirított gombás 
szélesmetélt

Mustáros 
sertésszűz,

pirított gombás 
szélesmetélt

Mustáros 
sertésszűz,

pirított gombás 
szélesmetélt

Mustáros 
sertésszűz,

pirított gombás 
szélesmetélt

Mustáros 
sertésszűz,

pirított gombás 
szélesmetélt

Rotary: rászoruló, tehetséges gyerekeknek jótékonykodtak
Ismét jótékonysági céllal 
báloztak Szekszárdon a ro-
tarysták. Január 12-i estjük 
bevételét – immár hagyomá-
nyosan – a hátrányos helyze-
tű, tehetséges fiatalok támo-
gatására fordítja a klub.

Egy szál vörös rózsával várták 
a Rotary Club Szekszárd jóté-
konysági estjére érkező hölgye-
ket szombaton. A szervezet idén 
új helyszínen, a Babits Mihály 
Kulturális Központban tartotta 
meg hagyományos bálját, ahol 
a szemet gyönyörködtetően fel-
díszített rendezvényteremben 
22 asztaltársaság, mintegy 170 
vendég – köztük sok fiatal – 
gyűlt össze.

Gondár György, a Rotary Ma-
gyarország kormányzója volt a 
fővédnöke a jó hangulatú, ele-
gáns rendezvénynek, amelyen 
a szekszárdi rotarysták és ven-
dégeik, két korábbi kormányzó, 
Balogh György és dr. Sólyom 
Bódog mellett megjelentek a 
partner szervezetek tagjai Bajá-
ról, Pécsről, Székesfehérvárról, 
Veszprémből és Budapestről is, 
de a jászberényi menedzser klub 
is képviseltette magát. A báli 
műsor a Bartina Néptánc Egye-
sület ifjú és felnőtt táncosainak 
bemutatójával kezdődött, a zenét 
a Pecze Dance Band szolgáltatta.

A jótékonysági est vendégeit 
köszöntő Ács Rezső a klub el-
múlt évi munkájával kapcsolat-
ban nem csupán a tehetségek tá-

mogatását emelte ki, hanem azt 
is, hogy megalakult az ifjúsági 
szervezet, a Rotaract. Szekszárd 
polgármestere szerint ez azt jel-
zi, hogy Szekszárdon is vannak 
olyan tehetséges fiatalok, akik 
azon kívül, hogy munkájukat 

elvégzik, többet is szeretnének 
tenni. Ennek köszönhetően pe-
dig a Rotary tovább folytathatja 
a jótékonysági tevékenységét. 
Ács Rezső reményét fejezte 
ki, hogy a klub az eddigiekhez 
hasonló terveivel továbbra is 
megkeresi a várost, ennek szel-
lemében kívánt boldog új évet 
és közös projekteket.

A Rotary Club Szekszárd 
soros elnöke, dr. Kiszler Gyula 
(képünkön) rotarys barátsággal 
köszöntötte a jelenlévőket. El-
mondta, hogy a szervezet nem 
kampányszerűen jótékonyko-
dik, hanem minden nap, hiszen 
a Rotary alapeszméje a „cselek-
vő humanizmus”. Elhangzott, 
hogy húsz évvel ezelőtt a szek-
szárdiak a faddi gyermekotthon 
lakóit igyekeztek kedvezőbb 
helyzetbe hozni, és a nehéz sor-
súak támogatásával azóta sem 

hagytak fel. Az est bevételét hát-
rányos helyzetű, tehetséges gye-
rekek megsegítésére ajánlották.

Az elnök elmondta, a nagy 
projektek helyett idén szeretné-
nek a rendszeresen támogatott 
szervezetekre, programokra 
koncentrálni. Emlékeztetett, 
hogy a megyei kórházat évek 
óta segítik, és a kezdetek óta tá-
mogatják a Hospice Alapítványt 
is, amely immár külön osztály-
lyal büszkélkedhet a Balassa 
kórházban. Nagy érdeklődés 
mellett zajlik a szedresi nem-
zetközi lovastábor, és a diákcse-
re program is. Dr. Kiszler Gyula 
hozzátette, az önkormányzattal 
kiváló az együttműködésük, 
és nagyon büszkék arra, hogy 
2018-ban Közjóért kitüntető cí-
met kapott a tavaly alapításának 
huszadik évfordulóját ünneplő 
szekszárdi club.   SZV
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Alkotó közösségek életét viszi filmre Kindl Gábor
A Háry János legendát feldol-
gozó mozit követően kezdte 
filmre vinni sikeres szekszár-
di közösségek történetét 
Kindl Gábor. Tavaly szeptem-
berben a Bartina Néptánc 
Egyesületről szóló alkotás, 
december 19-én pedig a „Kék 
szív” című, a szekszárdi női 
kosárlabdázásról szóló do-
kumentumfilm bemutatóját 
tartották.

Kindl Gábor producer-rende-
ző a „Bartina, életem a tánc” 
után ezúttal a megyeszékhely 
egy másik, a város (hír)nevét az 
országhatáron túl is növelő kö-
zösségéről készített „egész estés” 
dokumentumfilmet. A „Kék 
szív” a szekszárdi női kosárlab-
dázás történetéről, a Magyar 
Kupa győztes és kétszeres baj-
noki ezüstérmes Atomerőmű 
KSC Szekszárdról szól.

A díszbemutatót követően a 
producer lapunknak elmondta, 
a mozi bemutatja a szekszárdi 
kosárlabda sport történetét a 
Garay gimnázium udvarán ren-
dezett mérkőzésektől egészen 
napjainkig, s bár törekedtek a 
kronológia megtartására, nem 
sporttörténeti film elkészítése 
volt a cél. Kindl Gábor hangsú-

lyozta, azt szerették volna a né-
zők elé tárni, hogy miben rejlik 
a KSC Szekszárd varázsának és 
a csapat által a közelmúltban 
elért sikerek „titka”. Egy va-
lódi sikerkovács közösségnek 
köszönhető az, hogy a csapat 
történelmet írt a szekszárdi ko-
sárlabda sport életében – tette 
hozzá a producer.

„Ahogy a Bartina esetében, 
úgy itt is a közösség és az azt 
összefogó személyek kohéziója 
adta az alapot. Én tudatosan a 
Szabó család köré építettem fel 
a történetet, akiknek elévülhe-
tetlen érdemei vannak a sike-
rekben: a többszörös bajnok és 
kupagyőztes mesteredzőnek, 
Szabó Ödönnek és a játékve-
zetőként karriert befutó Szabó 
Györgynek. Feleségének, a ko-
rábbi válogatott játékosnak, ma 
utánpótlás edzőnek, Harsányi 
Máriának, valamint gyermeke-
iknek, a klubot irányító Szabó 
Noémi szakmai és sportigaz-
gatónak, és Szabó Gergő ügy-
vezető elnöknek” – mondta a 
producer-rendező.

Kindl Gábor szerint, hogy a 
sikerek mögött a csapatot tá-
mogató, rendkívül összetartó 
közösség ereje mutatkozik meg. 
Ide tartoznak a játékosok, a csa-
pat mellett dolgozó stáb, élükön 
Djokics Zseljko vezetőedzővel. 
A város és a szurkolók is renge-
teg segítséget, támaszt nyújta-
nak a klubnak. Olyan ez, mint 
egy nagy család.

A filmes elmondta, még júni-
usban, a Bartina film munká-
lataival párhuzamosan indult a 

forgatás, mely során több mint 
negyven interjút rögzítettek. 
A mintegy 800 percnyi nyers-
anyagot kellett aztán megvág-
ni, archív fotókkal és videók-
kal „megspékelni”. A történet 
mozgalmassága miatt aláfestő 
zenének tempós rock muzsi-
kát választottak. Kindl Gábor 
hozzátette, az alkotó munká-
ban egykori tanítványa, a KSC 
mérkőzéseit dokumentáló Papp 
Máté operatőr mellett Pach Fe-
renc és Koós Attila vett részt, 
a forgatókönyvet Szél Móni-
val rakták össze. „Igyekeztünk 
emberközelivé tenni, hogy ne 
csak történet-mesélős legyen, 
de meg is érintse a nézőket” – 
mondta a humort sem nélkülö-
ző filmről a producer.

Lapunk kérdésére Kindl Gá-
bor elárulta, már dolgozik a 
következő, egy újabb helyi kö-
zösséget bemutató dokumen-
tumfilmen, amely a bukovinai 
székelyek útját követi majd vé-
gig Mádéfalvától Szekszárdig...    
 - fl -

FO
TÓ

K
: S

ZV

A szakma is elismerte a fodrász mentori tevékenységét
Feri Ildikó mesterfodrász 
egyike azoknak, akik elmond-
hatják magukról, hogy a szak-
májuk egyúttal a hobbijuk is. 
Az újvárosban immáron 36 
éve dolgozó hölgy január 15-
én vehette át a megyei ipar-
kamara díját, amellyel közel 
három évtizedes mentori te-
vékenységét ismerték el.

Ildikó nagy szeretettel, gondos-
kodással és persze jó tanáccsal 
látja el hosszú ideje a város fod-
rásztanulóit. Ő maga is itt, Szek-
szárdon ismerkedett meg a szak-
ma fortélyaival: 1986-ban végzett 
az Ady Endre Szakközépiskola 
elődjében, a sok szekszárdi által 
ma is csak „505-ösként” emlege-
tett intézményben. Gyakorlatra 
a Damjanich utca elejére kellett 
átsétálnia, ahol akkortájt egy-
szerre hat női és négy férfifod-
rász, valamint két kozmetikus 
dolgozott. Itt igazította először a 
kívánt formára, méretre a vendé-
gek frizuráját. Azt mondja, szép 
évek voltak ezek: a női hajvágás 
„titkait” Csizmadia Lászlóné Er-
zsikétől, a férfit Kovács Józsefné 
Jutkától leste el, és itt szerette meg 
igazán a szakmát. A saját és fia si-
keréről újvárosi üzletében beszél-
gettünk egy átdolgozott nap után.
– Nagyfia, a tavaly decemberi regi-
onális fodrásztanuló versenyen két 
különdíjat is „bezsebelő” Csiszár 
Tamás is hasonló utat járt be...

– A bátaszéki gimnáziumba 
járt, de retteget az érettségitől, 
no és az egyik tanárával sem 
jött ki igazán... Miután iskolát 
váltott, esti suliban végezte el 
a gimnázium két utolsó évét. 
Közben már itt tevékenykedett 
az üzletben. A szakmám moti-
válta, hogy leérettségizzen. Már 
kiskorában is igen kreatívnak 
mutatkozott, éreztem, a fodrá-
szatban kiteljesedhet. Most épp-
úgy szereti a munkáját, mint én. 
A szakmám egyben a hobbim 
is. Ha újra kezdeném, semmit 
sem csinálnék másképp.
– Mentor tevékenységéért ja-
nuár 15-én vehette át a megyei 
iparkamara elismerését, ame-
lyet Tamás versenyeredménye-
inek is köszönhet.

– A Pécsett elnyert két díjból 
egy közönségszavazat, míg a 
másik a legkreatívabbnak járó 

díj volt férfifodrászat kategóri-
ában. Másik két tanítványom, 
Horváth Kitti és Blaskovits Bet-
tina ugyanitt kontykészítésben 
remekelt. Tamás májusban vé-
gez: úgy néz ki, marad az üzlet-
emben, bár a verseny után több 
ajánlatot is kapott... A két má-
sik tanítványomnak is megvan 
már a helye egy-egy szekszárdi 
üzletben. Büszke vagyok mind-
egyikükre!
– Mióta oktat fodrásztanulókat?

– Immár 28 éve. Ebben az üz-
letben kezdtem a segítő munkát. 
Ez a helyiség akkoriban a mes-
teremé volt, aki maga mellé vett, 
miután a szövetkezet megszűnt. 
Sok tanuló megfordult itt: pél-
dául az öcsém fia, Feri Szabolcs, 
vagy Bischof Mercédesz, Nagy 
Csilla, Zsók Nikolett. Ők mind-
nyájan a mai napig Szekszárdon 
dolgoznak. Szívesen adom át a 

szakma fortélyait, hogy a tanu-
lóim is örömüket leljék benne.
– Mondják, a fodrász pszicho-
lógus is. Hamar megnyílnak 
székében a kuncsaftok?

– Persze, sok mindenről be-
szélgetünk, de ami itt elhangzik, 
az üzletben marad. Ezt is taníta-
ni kellene a mai diákoknak.
– Akadtak kényes szituációk?

– Az oktatóm nyugodt, ked-
ves ember volt. Amit tőle lát-
tam, azt teszem én is, és ezt 
látják tőlem a diákjaim is. Akad 
ilyen helyzet, de kedvesen, nor-
málisan kell kezelni.
– Bátran újítanak az emberek?

– Úgy gondolom, igen. Ha 
mégis inkább a régebbi frizura 
tetszik nekik, akkor persze visz-
szatérünk arra. 
– Mit tanácsol azoknak, akik 
ritkábban jutnak el fodrászhoz?

– Használjanak jó minőségű 
termékeket (hajrögzítő habot, 
hajlakkot). Magam is szoktam 
ajánlani különféle készítménye-
ket a vendégeimnek, sőt, néha 
még egy-két otthon alkalmaz-
ható „fogást” is megmutatok...
– Egy szép frizura önbizalmat 
adhat?

– Mindenképpen. Már a leg-
kisebbek is igénylik, s elmond-
hatom, hogy egy 95 éves néni 
is jár hozzám rendszeresen. A 
szép frizura mindenkinek fon-
tos és szerencsére igénylik is az 
emberek.   - gyimóthy -
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A filmről mondták...
– Kindl Gábor nagyon jól 
megérezte és megfogta a lé-
nyeget, és jól össze is rakta 
a filmet. Attól, hogy van egy 
nagyszerű teljesítmény, még 
embernek lehet maradni – 
ez is egy jó üzenete a Kék 
szívnek. Szimpatikusan, 
szerényen nyilatkoztak a 
lányok és a vezetők, akikről 
kiderült, mennyi mindent 
megtesznek az edzéseken 
és a meccseken kívül is a 
szurkolóikért, Szekszárdért 
– mondta Ács Rezső polgár-
mester.

– Lenyűgözött a film, ren-
geteg szeretet áradt belőle a 
csapat, a kollégáink, a csa-
ládunk felé. Az biztos, hogy 
amíg élek, ezt nem felejtem 
el. Katartikus élmény volt – 
nyilatkozta Szabó Noémi, a 
KSC szakmai és sportigaz-
gatója.

Szabó Dezső Művészeti Ösztöndíj 2019.
A Víz’P’Art Közalapítvány nyol-
cadik alkalommal hirdeti meg 
a Szabó Dezső festőművész 
(1888–1971) emlékére létrejött 
művészeti alap hozamaiból, és 
egyedi támogatásokból létre-
hozott Szabó Dezső Művészeti 
Ösztöndíjat.

Az ösztöndíj célja, hogy éven-
te egy Tolna megyei, illetve a 
megyéhez kötődő fiatal képző- 

vagy iparművészt támogasson 
alkotói tevékenységének fej-
lesztése, kiteljesítése, szakmai 
elképzeléseinek megvalósítása 
érdekében.

A Szabó Dezső Művészeti 
Ösztöndíj összege 2019. évben 
200.000,- Ft, azaz kettőszázezer 
forint.

Pályázati határidő: 2019. 
február 25. A részletes pályá-

zati kiírás: http://www.tolnaart.
hu/szabodezso/osztondij.htm 

A pályázatokat nyomtatott 
formában az alábbi címre vár-
ják: Víz’P’Art Közalapítvány, 
7100 Szekszárd, Babits Mihály 
u. 15. 

Elektronikus formában az 
alábbi e-mail címekre: lovascs@
wmmm.hu vagy ruhlg@tolna-
art.hu 

A pályázattal kapcsolatban a fenti e-mail címeken, illetve Lovas Csilla titkárnál 
 a 06–74/410–783, vagy Rühl Gizella alelnöknél 06–30/3853–477 telefonon  

lehet információt kérni.

Diabetes előadás

A Tolna Megyei Felnőtt Di-
abetesesek Egyesülete 2019. 
január 29-én, kedden 13:30 
órai kezdettel tartja idei első 
összejövetelét a kórház Lila 
épületében.

Fehér Balázs András, a 
Balassa János Megyei Kórház 
Egészségfejlesztési Irodájá-
nak munkatársa, dietetikus 
tart előadást „Hétköznapi 
tippek, nem hétköznapi vál-
tozás” címmel.

Minden érdeklődőt szere-
tettel várnak!
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ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu

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

(03945)

(03941)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
7100 Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: +36–74/412–899
www.honti.hu

E-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, 
rakodó- és földmunkagépek, 
traktorok, fa - és fémiparigépek, 
targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV 8600 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

Az év minden napján 
24 órában

horgászhat 
Sötétvölgyben,
ha tagunk lesz!

INFORMÁCIÓK:
www.kozalkalmozottihe.hu

(aktuális/tagfelvétel)

JELENTKEZÉS:
7100 Szekszárd,

Munkácsy M. u. 19.
(03951)
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Csörge-tó: ékszerdoboz a város szélén
Szinte minden korosztálynak 
van emléke róla. A tóról a Bo-
gyiszlói út végén. A Csörgé-
ről, ahova nagyszüleink für-
deni, szüleink „majálisozni”, 
mi pedig rockzenét hallgatni 
jártunk, s amelyet gyermeke-
ink (unokáink) talán újra fel-
fedeznek majd maguknak…

Habár kicsi – a csörge szó is erre 
utal –, Szekszárd kultúrtörténe-
tében több helyütt is felbukkan. 
Garay János romantikus elbe-
szélő költeményben (Csörgető) 
dolgoz fel egy a tóhoz kapcso-
lódó legendát, miszerint a tó 
mélye egy kalandos körülmé-
nyek között elsüllyedt várat rejt. 
Babits Mihály a Halálfiai című, 
helyi vonatkozásokban gazdag 
regényében ad pontos leírást a 
20. század elejéről.

Az egykori kiránduló-pik-
nikező hely a ’90-es években 
a rockfesztiválok nyomán vált 
országosan ismerté, később 

környéke elvadult, medre kiszá-
radt. Az önkormányzat 2011-
ben vásárolta meg a tó körüli 
ligetes területet. A környezet 
rendbe tették, a meder teljes 
területét megkotorták, a tóban 
egy szigetet is kialakítottak és 
megszüntették az illegális sze-
métlerakást.

A tervek szerint ismét a sza-
badidő eltöltésére alkalmas pi-
henőhellyé alakítanák, a kerék-
párút meghosszabbítása pedig a 
Csörge-tó érintésével haladna a 
Sió-töltésig. Egy lakossági fóru-
mon a szekszárdiak kempinget 
és élményparkot is el tudtak 
volna képzelni a területen.

A megvalósítás pályázat függ-
vénye. A tó mellett mindeneset-
re turisztikai tájékoztató táblát 
helyeztek ki, ami azonban vala-
kinek útjában volt. Tavaly ősz-
szel előbb megrongálták, majd a 
helyreállítás után felgyújtották, 
és egy televízió-torzót is akasz-
tottak rá. Kár érte, mert a Csör-
ge-tó és környéke tényleg szép. 
Télen is. Felülről is… 

 SZV
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Január 13-ai rejtvényünk megfejtése: Szőnyi István, Zebegényi temetés
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szatmári Erzsébet. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.  
E heti rejtvényünk megfejtését január 24-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Ökumenikus Imahét keretében 
találkoznak idén január 20–27. 
között a világ keresztyén felekezete-
inek tagjai. Az imahét anyagát az 
indonéz keresztény testvérek állítot-
ták össze, amelynek a központi igéje 
így hangzik:

„Az igazságra és csakis az 
igazságra törekedj…” (5Móz 
16,18ć20)

„A keresztyének minden évben 
a világ minden táján azzal a céllal 
gyűlnek össze, hogy imádkozva nö-
vekedjenek az egységben. Olyan vi-
lágban tesszük ezt, ahol a korrupció, 
a kapzsiság és az igazságtalanság 
egyenlőtlenséggel és megosztottság-
gal jár. Az imáink egységesek egy 
szétszakadozott világban. Ebben 

van az erejük. Keresztényekként vagy 
közösségekként gyakran bűnrészesek 
vagyunk ugyan az igazságtalanság-
ban, mégis arra kaptunk elhívást, 
hogy egységben tanúskodjunk az 
igazság mellett, és Krisztus gyógyító 
kegyelmének eszközei legyünk a szét-
szakadozott világ helyreállításában. 

„Krisztus Egyházát a menny 
előízének is nevezik, bár megosz-
tottságunk miatt sokszor kudarcot 
vallunk: nem tudunk Isten szerete-
tének jele lenni az ő népe számára. 
/…/ Bűnbánatot tartunk a megosztó 
igazságtalanság miatt, de keresztény-
ként hiszünk Krisztus erejében is, 
amely bocsánatot és gyógyulást ad. 
És így a kereszt alatt egyesítve talál-
juk magunkat, kérve kegyelmét, hogy 

vessen véget az igazságtalanságnak; 
és irgalmát azokra a bűnökre, ame-
lyek megosztottságunkat okozzák.” 
(idézet az imahét füzetéből)

De mi is az igazság? – kérdezte 
már Pilátus is az előtte álló Jézustól. 
S erre a kérdésre keresünk választ 
mindennapjainkban is: a sorban 
álláskor, egy pohár bor melletti esz-
mefuttatásokban, diákos beszélge-
tésekben – mindenhol. S mivel vá-
laszaink – természetesen – mindig 
önmagunkból fakadóak, szubjektí-
vek, furcsa mód mindig összeütkö-
zésekbe kerülünk. Hiszen igazság 
feszül igazságnak, érvek az érvek-
nek, s újra és újra azt látjuk, hogy 
valahol mindenkinek igaza van, s 
mégsem találjuk ebben a békességet.

Nem csoda ez, hiszen az Igazság 
nem bennünk van, hanem rajtunk 
kívül, felettünk. Nincs hatalmunk 
rá, nem befolyásolhatjuk, hiszen 
valami egészen más, mint mi ma-
gunk. S ez a kegyelem! Hiszen az 
igazság nem eszme és törvény, nem 
ralatív és örökké változó, hanem 
egy személy, aki tegnap és ma és 
mindörökre ugyanaz: Krisztus. A 
minden évben megtartásra kerülő 
imahét alázatos törekvés arra, hogy 
szemeinket felemelve keressük az 
Igazságot, Krisztust. Szeretettel hí-
vunk és várunk minden bátor igaz-
ságkeresőt alkalmainkra! 

 Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

EKHO TOURS TUI Partneriroda  Eng.szám: R-1188/95/97
Szekszárd, Arany J. u. 16. • Tel/fax: 74/511-099,
Tel/fax: 74/413-849 • Mobil: +36-30/957-5630
E-mail: ekhotours@ekhotours.hu
Honlap cím: www.ekhotours.hu

Utazzon velünk…
Közel 100 utazási iroda ajánlata egy helyen...

Folyamatosan megújuló akcióinkról és további előfoglalási 
kedvezményekről érdeklődjön irodánkban vagy keresse    oldalunkon!

(03952)

•  Karpathos, Kréta, Rhodos és Zakynthos 
repülővel már 49.900,- Ft/fő+ill.-től

•  Egyiptom All.Inc. ellátással repülővel 
már 63.900,- Ft/fő+ill.-től

•  Törökország 4* Hotelben All.Inn. 
ellátással, repülővel 87.900,- Ft/fő+ill.-től

Irodánkban már elérhetőek a 2019-es nyári nyaraló és körutas 
katalógusok.

Vegyes ajánlataink:

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
7100 Szekszárd, Toldi u. 5. fsz.

1 db 25 m2 alapterületű komfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. 6/A/1 II. em

1 db 28 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú  bérlakás
7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. II. em

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakások
Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára

7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Kizárólag Nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában 7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz.

1 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2019. február 08. (péntek) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

Ökumenikus imahét
Az immár hagyományos ökume-
nikus imahét eseményeit január 
21. és 26. között tartják Szekszár-
don. A keresztény gyülekezetek 
tagjait megszólító programsoro-
zat központi igéje: „Az igazság-
ra és csakis az igazságra töre-
kedj…” (5Móz 16,18–20).

Az érdeklődőket január 21-
én (hétfőn) a belvárosi római 
katolikus, 22-én (kedden) a 
református, 23-án (szerdán) az 
evangélikus templomban vár-
ják, míg 24-én (csütörtökön) 
a metodista, 25-én (pénteken) 
pedig az újvárosi római kato-
likus templomban szolgálnak 
a város lelkészei. Az alkalmak 
minden nap 17:00 órakor kez-
dődnek.   SZV

ÁLLÁSHIRDETÉS
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályáza-
tot hirdet a Polgármesteri Hi-
vatal Polgármesteri Kabinetbe
kommunikációs munkatárs 
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Közügyek/Állás menüpontban 
tekinthető meg.

Kiállítással tisztelegnek Hencze Tamás életműve előtt
A szekszárdi születésű Kos-
suth-díjas festőművész, 
Hencze Tamás alkotásaiból 
rendeztek kiállítást a Művé-
szetek Házában. A képek de-
cember vége óta láthatóak, 
a hivatalos megnyitó január 
22-én (kedd) 17:30 órakor 
tartják.

Az „Új Kossuth-díjasok” kiállí-
tás sorozat keretében megvaló-
suló, „HOMMAGE Á HENCZE 
TAMÁS” című tárlat megnyitó-
ján Baky Péter, festőművész, 
kurátor mond köszöntőt, a ki-
állítás képeit dr. Aknai Tamás 
művészettörténész ajánlja az 
érdeklődők figyelmébe.

Hencze Tamás neoavantgárd 
festőművész Szekszárdon szüle-
tett 1938. március 6-án. Számos 
kollektív és önálló kiállításon 
szerepelt, egyebek mellett az 

Ernst Múzeumban, a Magyar 
Nemzeti Galériában, a Műcsar-
nokban, Debrecenben, Székesfe-
hérvárott, Pécsett, Újvidéken és a 
szegedi Móra Ferenc Múzeum-
ban is. Külföldön Berlin, Mün-
chen, Stockholm, Bázel, Bécs, 
London, Amszterdam, Róma, 
Szöul, Tokió és Mexikó galé-
riáiban állították ki alkotásait. 
Hencze 1980-ban részt vett a ve-
lencei biennále magyar pavilon-
jának tervezésében is. Munkáit 
őrzi a bécsi Albertina, valamint 
a Ludwig Alapítvány, gyűjtemé-
nyek Essenben, a szöuli National 
Museum of Contemporary Art,  
Magyarországon pedig a székes-
fehérvári Szent István Király és 
a békéscsabai Munkácsy Mihály 
Múzeum, illetve a Szombathelyi 
Képtár, a fővárosi Kassák Lajos 
Múzeum, a Ludwig Múzeum és 
a Magyar Nemzeti Galéria.

Hencze Tamás 1969-ben el-
nyerte a Pannónia Biennále díját, 
1989-ben érdemes művész lett, 
majd 2004-ben Kossuth-díjjal 
tüntették ki és a Széchenyi Iro-
dalmi és Művészeti Akadémia is 
a tagjai közé választotta. A fes-
tőművész egy évvel ezelőtt, 2018. 
január 21-én, 80 éves korában 
hunyt el.

A pécsi Janus Pannonius Mú-
zeum Modern Magyar Képtár 
és Vékony Péter műkereskedő 
támogatásával létrejött kiállí-
tás február 24-ig látogatható a 
Művészetek Háza nyitva tartási 
idejében (kedd-vasárnap 09:00-
17:00 óráig). 

Belépőjegy: 500,- Ft, diák/
nyugdíjas: 300,- Ft.

Opera nagykövet
A „Magyar Kultúra Napja” al-
kalmából 2019. január 22-én 
(kedd) 12:30 órától ismét az 
„Operaház nagykövete Szek-
szárdon” címmel tartanak 
előadást a Garay János Gim-
názium dísztermében.

Az előadó ezúttal Käfer 
György klarinétművész-ta-
nár, a Magyar Állami Opera-
ház zenekarának tagja, Opera 
Nagykövet lesz. A Szent János 
Apostol Katolikus Általános 
Iskola igazgatója előadásának 
témája: a magyar zenekultúra 
fejlődése.

FOTÓK: SZV
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KSC Szekszárd: csak a hajrában dőlt el a csata
A vártnál is nagyobb küzde-
lemben, izgalmas végjátékot 
követően győzte le az Atom-
erőmű KSC Szekszárd együt-
tese a vendég NKE-Csata 
gárdáját a női kosárlabda NB 
I 13. fordulójában.

A kisebb térdproblémával 
bajlódó svéd Frida Eldebrink 
nélkül várta az újonc, ám idén 
már több meglepetést okozó 
NKE-Csata elleni összecsapást 
a Szekszárd. A két gárda eddigi 
találkozói mind szoros küz-
delmet hoztak (a felkészülési 
időszakban kétszer is össze-
csaptak), az atomosok az őszi 
bajnokin 64–51-re nyertek a fő-
városban. Akkor a KSC, ezúttal 
viszont a Csata kezdte jobban 
a meccset, és egy negyed után 
9 ponttal tartott előbbre. Las-
san elkapta a „fonalat” Djokics 
Zseljko vezetőedző csapata, 
s előbb ledolgozta hátrányát, 
majd a 18. percben a vezetést 
is átvette.

A Lang és Horváth vezérelte 
budapestiek azonban nem ad-
ták meg magukat: döntetlenre 
hozva a harmadik játékrészt 
egészen a záró negyed elejé-
ig tartották a lépést a hazai-
akkal. Aztán az egész mecs-
csen 12 triplát dobó KSC egy 
12–2-es rohammal faképnél 
hagyta riválisát. Még mielőtt 
a szekszárdi szurkolók hátra 
dőlhettek volna, a Csata ren-

dezte sorait, és újra nyílttá tette 
a találkozót. Studer Ágnes és a 
csapatkapitány, Theodoreán 
Alexandra villant a hajrában, 
s végül nekik, valamint a 20 
pontja mellett 7 lepattanót és 8 
gólpasszt jegyző Abby Bishop-
nak köszönhetően kicsikarta a 
győzelmet KSC.

– Ez a mérkőzés is mutatja, 
hogy nehéz ellenfelet kaptunk a 
Magyar Kupában. A Csata nagy 

falat lesz minden csapat számá-
ra a bajnokságban – értékelt 
Djokics Zseljko vezetőedző.

Atomerőmű KSC Szekszárd 
– NKE-Csata 79–74 (13–22, 
29–20, 17–17, 20–15). Szek-
szárd, 1000 néző. V: Benczur, 
Ádám, Kovács. Szekszárd: 
STUDER Á. 13/9, Theodoreán 
10/6, Gereben 6, McCall 14/3, 
BISHOP 20/6. Csere: Kiss 2, 
Dojkic 11/9, Bálint 3/3. Edző: 
Djokics Zseljko.  - fl -
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Üde színfolt volt az UFC a fővárosi klubok között
A Fradi és a Vasas kivételével 
szinte mindegyik patinás bu-
dapesti egylet elküldte U11-
es gyerekcsapatát az elmúlt 
hétvégén Szekszárdra, így az 
V. Horfer Serleg Kupán igazán 
erős mezőny gyűlt össze a vá-
rosi sportcsarnokban.

Az MTK, az Újpesti TE és a 
Kispest-Honvéd Labdarúgó 
Akadémia mellett a BVSC-Zug-
ló először vett részt hagyomá-
nyos tornán, míg a vidéki klu-
bok képviseletében láthattuk a 
parketten a Mol-Vidi, a Pécsi 
MFC, a kaposvári Bene Ferenc 
Labdarúgó Akadémia , vala-
mint természetesen a házigaz-
da Szekszárdi UFC korosztályos 
csapatát is.

Végig magas fordulatszá-
mon pörgött a nyolc csapa-
tos U11-es torna. A gyerekek 
minden mérkőzésen odatették 
magukat, senki nem akart ve-
szíteni. Óriási iramot diktáltak 
a húsz percben megszabadott 
mérkőzéseken, a nyújtott ka-
puk pedig elegendőek voltak 
ahhoz, hogy potyogjanak a 
gólok.  A fővárosiak közül 
a címvédő MTK az esélyes 
magabiztosságával futballo-
zott, de a Honvéd és az ÚTE 
is egységes, jó játékosokból 
álló csapat benyomását kelte-

tette. A felnőtteknél elsőszá-
mú magyar klubnak számító 
MOL-Vidinek ezen a tornán 
nem szólhatott bele a dobo-
gós helyekért folyó harcba, a 
fehérváriak csak a hetedik he-
lyért játszhattak a végén. 

A torna utolsó mérkőzésén 
az MTK a Honvéddal játszotta 
a döntőt, melyet némi meg-
lepetésre, de megérdemelten 
nyert a kispesti labdarúgó aka-
démia gárdája. A lelátó népét 
azonban nem a már említett 
csapatok hozták lázba, hanem 
a szekszárdi.

A kapuban a higgadt, jó vé-
déseket bemutató Horváth 
Ferenc Regővel, a mezőnyben 
többek között ifj. Galambos 
Jánossal, de kiemelkedő telje-

sítményt nyújtott a kis Marosi 
Máté és Budai Dominik is. Az 
UFC szinte elgázolta a BVSC-t 
(7–0), majd 2–2-es döntet-
lent játszott a későbbi győztes 
Honvéddal és simán elbánt a 
MOL-Vidivel is (6–2). Az MTK 
aztán megállította a sárga-feke-
téket, akik végül a kaposváriak 
ellen az ötödik helyért meccsel-
hettek.

A helyosztón gyorsan kétgó-
los előnyre tett szert a somogyi 
csapat, de hallgatva Bierer Zol-
tán edzőre, gyorsan rendezték 
védelmüket a szekszárdiak. A 
hazai nézők zajos biztatása kö-
zepette aztán meg is fordították 
a veszni látszó meccset (4–3). 
Mivel Galambos Jánost szoro-
san őrizték a kaposváriak, gólfe-

lelős tisztét Maros Máté vállalta 
fel, aki kétszer is betalált az UFC 
záró meccsén.

Az V. Hor-fer Kupa végered-
ménye: 1. Bp. Honvéd, 2. MTK 
Budapest, 3. ÚTE, 4. Pécsi MFC, 
5. Szekszárdi UFC,  6. Kaposvá-
ri Rákóczi LA, 7. BVSC-Zugló, 
8. Mol-Vidi FC.

A torna gólkirálya Konkoly 
Patrik (MTK) lett, a legjobb já-
tékosnak ifj. Galambos Janást 
(Szekszárd) választották. A 
legjobb kapusnak Németh Bar-
nabás (Bp. Honvéd) bizonyult, 
a legjobb védőjátékos Zubor 
Ármin (MTK) lett. Különdíjat 
kaptak a csapatok legjobbjai is: 
ezt a szekszárdiaktól Budai Do-
minik érdemelte ki.   B. Gy.

A szekszárdiak január 19-
én a BEAC-cal játszottak, 
csütörtök este pedig már a 
lengyel Artego Bydgoszcz 
otthonában lépnek pályára 
az Európa-kupa legjobb 16 
csapata között. A visszavá-
gót január 30-án (szerda) 
este rendezik Szekszárdon, 
a párharc győztese a ráját-
szás harmadik körében a 
Girona–Moszkva párosítás 
továbbjutójával találkozik. 

Az eseményen ezúttal is 
megjelent ifjabb Buzánszky 
Jenő, az Aranycsapat dom-
bóvári származású játéko-
sának fia. Az Aranycsapat 
Emlékév Testület tagja a 
gyerekekkel és a szervezők-
kel együtt megkoszorúzta a 
2015 januárjában, 90 éve-
sen elhunyt legendás hát-
védnek a sportcsarnok falán 
található emléktábláját.

Kajakosaink túl az alapozás felén
A Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
sportolóinak egy csoportja ja-
nuár 10. és 13. között a szlová-
kiai Kokava-Linián járt Jámbor 
Attila vezetőedző irányításával, 
ahol a kiváló hóviszonyoknak 
köszönhetően ideális terület 
várta őket a sífutáshoz. A kaja-
kosok rendszeresen alkalmaz-
zák a sífutást a téli alapozási 
időszakban, mellyel kiválóan 
lehet fejleszteni az állóképessé-
get, és a mozgás alaposan meg-
dolgoztatja a felsőtestet is. 

A négy nap során a sportolók 
napi kettőt edzettek: délelőtt idő-
re futottak, délután pedig a kör-
nyező hegyeken teljesítettek egy 
3 órás penzumot. A jó hangulatú 
táborozást szekszárdiak egy 10 
km-es időfutammal zárták.

A Szekszárdi KKSE versenyzői 
már túl vannak az alapozás felén, 
melynek sikerességéről február 
9-én, az Országos Fizikai Felmé-
rőn adhatnak számot. A sporto-
lók február végén megkezdik a 
vízre szállást.  SZV

Kiütéses sikerrel kezdték az évet
A téli szünetben sérülések és 
betegségek nehezítették Mics-
kó Márk együttesének felké-
szülését, a miskolciak mégsem 
tudták nehéz feladat elé állítani 
az ukrán Shulhát nélkülöző ha-
zaiakat.

Az egyénileg is képzettebb 
játékosok alkotta szekszárdiak 
mellett szólt a rutin is. A hazai-
ak már a szünetig eldöntötték a 
mérkőzést, a vendégek erejéből 
a hajrában csak a szépítésre fu-
totta. A saját nevelésű, 18 éves 
Kágyi Árvácska Rebeka kétszer 
is bevetette a miskolciak kapu-
ját. Győzelmével Micskó Márk 
gárdája visszavette a vezetést a 
tabella élén.

Szekszárd FC–Miskolci Vé-
nusz 7–1 (4–0). Gól: Ganczer 
(2), Kágyi (2), Megyeri, Jarova, 
Beke, illetve Kovács A. „Az első 
pillanattól kezdve támadólag 
léptünk fel, szépen, kombinatí-
van játszottunk. Győzelmünk-

höz nem férhetett kétség, a ne-
hézségek ellenére a lányok jól 
teljesítettek. Náluk csak szurko-
lóink voltak jobbak” – mondta 
Micskó Márk, a szekszárdiak 
trénere.

A szekszárdiak a Kalafa visz-
szalépése miatt ezen a hétvégén 
nem lépnek pályára, Ganczerék 
február 3-án a Gyulai Amazo-
nokat fogadják.  SZV

A jégkorong megszerettetése a cél
Január 13-án, szombaton a 
jégkorongé volt a főszerep 
a Szekszárdi Műjégpályán, 
mivel a Szekszárdi Sportköz-
pont szakosztálya Szupermi-
ni Tornát szervezett.

A délelőtt megtartott viada-
lon négy csapat vett részt: a 
Pécsi Skacok, a Bajai Lurkók, 
a szerbiai Spartak Szabadka 
és természetesen a Szekszárdi 
Jégmadarak. 

Az együttesek körmérkőzé-
ses rendszerben vívtak egy-
mással a jégen, három a három 
elleni felállásban.

A Magyar Jégkorong Szövet-
ség szabályai alapján a Szuper-
mini korosztályban (5-8 éves 
gyermekek) még nem számolják 
az eredményt. A tornák fő célja 
a mozgás, a sportolás és maga a 
jégkorong sportág megszerette-
tése a kicsikkel. A Jégmadarak 
ügyesen játszottak és a tőlük 
már megszokott lelkesedéssel 
küzdöttek minden korongért. 
A nap végén minden résztvevő 
gyermek névre szóló oklevelét 
vehetett át, valamint egységes 
érem is került a nyakukba.

A Sportközpont Legköze-
lebb február 16-án (szombat) 
az U10-es korosztálynak ren-
dez országos bajnoki fordulót a 
Szekszárdi Műjégpályán.  R. P.
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Január 20., vasárnap

15:00 |  Egy kutya hazatér

17:00 |  Ralph lezúzza a netet

19:30 |  Végtelen útvesztő

Január 21., hétfő

15:00 |  Egy kutya hazatér

17:00 |  Ralph lezúzza a netet

19:30 |  Végtelen útvesztő

Január 22., kedd

15:00 |  Egy kutya hazatér

17:00 |  Ralph lezúzza a netet

19:30 |  Végtelen útvesztő

Január 23., szerda

15:00 |  Egy kutya hazatér

17:00 |  Ralph lezúzza a netet

19:30 |  Végtelen útvesztő

Január 24., csütörtök

15:00 |  Egy kutya hazatér

17:00 |  Pusztító

19:30 |  Üveg

Január 25., péntek

15:00 |  Egy kutya hazatér

17:00 |  Pusztító

19:30 |  Üveg

Január 26., szombat

15:00 |  Egy kutya hazatér

17:00 |  Pusztító

19:30 |  Üveg

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. január 19. (szombat) 16:00 
– Színházterem
A Szekszárdi Ifjúsági Fúvószenekar 
koncertje. Karnagy: Kovács Zsolt. 

A belépés díjtalan.

2019. január 20. (vasárnap) 10:30
– Művészetek Háza
Vasárnapi matiné

Mazsola – zenés bábjáték. Az 
előadás Bálint Ágnes eredeti me-
séjéből íródott. Bábtervező: Bródy 
Vera. Előadják: F. Nagy Eszter és 
Felszeghy Tibor. 

Jegyár: 1.500,- Ft/fő (3 éves kor-
tól ajánlott).

2019. január 22. (kedd) 17:30 
– Művészetek Háza
„Új Kossuth-díjasok” – Hommage 
á Hencze Tamás

Köszöntőt mond: Baky Péter 
festőművész, a kiállítás kurátora. 
A tárlatot megnyitja: dr. Aknai 
Tamás művészettörténész. Közre-
működik: Lozsányi Tamás orgo-
naművész.

A rendezvény támogatói: Vé-
kony Péter műkereskedő és a pécsi 
Janus Pannonius Múzeum Modern 
Magyar Képtár.

A kiállítás február 24-ig látogat-
ható keddtől vasárnapig 09:00 és 
17:00 óra között. Belépőjegy: 500,- 
Ft, diák/nyugdíjas: 300,- Ft.

2019. január 25. (péntek) 18:00 
– Művészetek Háza
Babits-est

A Magyar Kultúra Napja al-
kalmából Nagyváradi Erzsébet és 
Rubold Ödön Babits-estjét hall-
gathatják meg az érdeklődők a 
Művészetek Házában.

„A középiskolában azt tanították 
nekem, hogy Babits Mihály – aki-
nek földije vagyok, sőt én is Szek-
szárdon születtem – életidegen ala-
nyi költő, egy poéta doctus, tudós 
valaki, aki elefántcsonttornyának 
magányában ontja verseit távol a 

földi dolgoktól. Versfolyamunkkal 
szeretnénk bebizonyítani, hogy 
ez nem így van! Babits Mihály a 
legnagyobbakkal van testvéri vi-
szonyban, ugyanazokat a szellemi, 
nyelvi, gondolati és érzelmi magas-
ságokat rója, mint Ady, Petőfi, Jó-
zsef Attila, Arany János és Weöres 
Sándor. Szeretnénk, ha érzékelhető 
lenne, hogy Babits Mihály szenve-
délyes, a maga módján harcias, a 
nemzet dolgaival is törődő, zseni-
álisan verselő nagy magyar poéta” 
– vallja Rubold Ödön színművész.

Belépődíj 2.000,- Ft. Jegyek 
vásárolhatók az intézmény jegy- 
pénztárában és a www.jegy.hu ol-
dalon.

2019. január 28. (hétfő) 17:30 
– Művészetek Háza
Művészettörténeti Szabadegyetem 
2019.

Dr. Aknai Tamás művészettör-
ténész előadása: „Válaszutak a mű-
vészettörténetben – örökhagyók, 
örökségek, örökösök a vizuális 
kultúrában”. A kultúraátadás nagy 
képzőművészeti folyamatait, kor-
szakait, fordulópontjait idézi fel 
ezen az előadáson dr. Aknai Ta-
más, nem megkerülve a jelensége-
ket, amelyek a kortárs művészetet 
is jellemzik. Jegyár: 1000 Ft, diák/
nyugdíjas: 500 Ft.

2019. február 6. (szerda) 19:00
– Színházterem
„Puccini Itáliája” – operagála
Az „Operát az Operából” bérlet IV. 
előadása. A sorozat záró előadásán 
– szimfonikus hangversenyt, kon-
certszerű operaelőadást és balett 
estet követően – ezúttal gálaműsor-
ral készül a Magyar Állami Ope-
raház társulata. A Puccini-évad 
ihletésében, annak bemutató és 
repertoár-előadásaiból válogatták a 
gála programját. Karmester: Szen-
nai Kálmán. 

Jegyárak: 1.500,- Ft – 2.500,- Ft.

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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: 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.

ÁCS REZSŐ polgármester
Az időpontot később közöljük.  
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–74/504–102. Polgármeste-
ri Hivatal, polgármesteri tárgyaló 
(Béla király tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Az időpontot később közöljük.   
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 16:00 
– 17:00 óráig. Garay J. Általános 
Iskola és AMI (Zrínyi u. 72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 
19:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap utolsó keddjén 17:00 – 
18:00 óráig. Országos Nyugdí-
jas Polgári Egyesület (Mészáros 
L. u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 

– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Jobbik Iroda (Dó-
zsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Reme-
te terem. Szent I. tér 10.)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Egészségügyi 
Gondnoksága a „Közalkalma-
zottak jogállásáról szóló” 1992. 
évi XXXIII. törvény 20/A. alap-
ján pályázatot hirdet 11. számú 
felnőtt háziorvosi szolgálat 
körzeti ápoló munkakör betöl-
tésére.

A közalkalmazotti jogvi-
szony időtartama: határozott 
idejű közalkalmazotti jogvi-
szony (Amíg a házi-orvosi kör-
zetet az Egészségügyi Gond-
nokság működteti. Ezt követően 
a praxist üzemeltető vállal-kozó 
háziorvos foglalkoztatja az ápo-
lónőt.)

Foglalkoztatás jellege: teljes 
munkaidő

A munkavégzés helye: 7100 
Szekszárd, Csatári u. 1.

A munkakörbe tartozó lé-
nyeges feladatok: Szekszárd 
11. számú felnőtt háziorvosi 
körzetben a há-ziorvos melletti 
körzeti ápolói feladatok ellátása 

a 4/2000.(II.25.) EÜM rendelet 
szerint.

Illetmény és juttatások: Az 
illetmény megállapítására és a 
juttatásokra a Közalkalmazot-
tak jogállásá-ról szóló 1992. évi 
XXXIII. törvény rendelkezései 
az irányadók, kiegészítve mun-
káltatói döntésen alapuló illet-
ménykiegészítéssel.

Pályázati feltételek: Ápoló 
(54)
A pályázat részeként benyúj-
tandó iratok, igazolások:
•  30 napnál nem régebbi erköl-

csi bizonyítvány,
•  végzettséget, szakképzettséget 

igazoló okiratok másolata,
•  részletes szakmai önéletrajz,
•  pályázó nyilatkozatát arról, 

hogy hozzájárul a pályázati 
anyagában foglalt személyes 
adatainak a pályázati eljárással 
összefüggő kezeléséhez,

•  a pályázó nyilatkozata arra 
vonatkozóan, hogy a pályázat 
tartalmának és személyes ada-

tainak a pályázat elbírálásában 
résztvevők általi megismeré-
séhez hozzájárul,

•  a működési nyilvántartásban 
való részvételt igazoló doku-
mentum, vagy a nyilvántar-
tásba vétel vállalása
A munkakör betölthetőségé-

nek időpontja: 2019. március 1.
A pályázat benyújtásának 

határideje: 2019. február 15.

További információ: Lovrity 
Attiláné (+36–30/458–6344).

A pályázatok benyújtásának 
módja:
•  Postai úton, a pályázatnak a 

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata Egészségügyi 
Gond-noksága címére történő 
megküldésével (7100 Szek-
szárd, Vörösmarty u. 5.)

vagy
•  Elektronikus úton Lovrity 

Attiláné intézményvezető ré-
szére az eugond01@tolna.net 
e-mail cí-men keresztül.

Értesítés vízmérők
leolvasásáról

Az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. 
értesíti tisztelt ügyfeleit, hogy 
a szekszárdi társasházakban 
2019. január 02. és 24. között 
vízmérő leolvasást és ellenőr-
zést végez.

A leolvasás ütemezése megta-
lálható az E.R.Ö.V. Víziközmű 
Zrt. honlapján a Leolvasások 
– 2019. január menüpont alatt 
(http://www.erovzrt.hu/doc/ol-
vasas/201901_olvasas.pdf ).

A Szolgáltató kérése, hogy a 
tájékoztatóban megadott idő-
pontban biztosítsák a lakásba 
történő bejutást és a vízmé-
rő(k) hozzáférhetőségét a le-
olvasás elősegítése érdekében.

Együttműködésüket
köszönjük!

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

A Szekszárdi Közművelődési 
NKft. pályázatot hirdet kom-
munikációs menedzser mun-
kakör betöltésére

Határozott idejű jogviszony, 
teljes munkaidő (heti 40 óra). 

A munkavégzés helye: Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
(Szekszárd, Szent István tér).

Feladatok: az NKft. belső- 
és külső kommunikációs te-
vékenységének koordinálása, 
szervezése, a rendezvényekhez 
kapcsolódó kommunikációs- 
és marketing feladatok ellátá-
sa, offline és online marketing 
anyagok, kiadványok előkészí-
tése, sajtóesemények megszer-
vezése, sajtóanyagok megírása, 
beszámolók készítése.

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2019. február 10.

Részletes pályázati kiírás: 
www.szekszardagora.hu.



2019. január 20.16

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2019/2020-as tanévben:

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS:
1 OSZTÁLY 
0101  EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN 

NYELV (ANGOL VAGY 
NÉMET)

•  A diákok heti 5 órában tanulják az  angol 
vagy a német nyelvet. A matematika tantárgy 
oktatása is magasabb óraszámban történik.

•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti
tantárgyak 5. év végi és a 6. félévi eredménye 
alapján készített rangsor szerint döntünk.

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL)
•  A diákok heti 5 órában tanulják az angol nyelvet; második idegen nyelvként választha-

tó a német, olasz vagy orosz nyelv. 
•  Felvételi vizsga nincs, a felvételről az elméleti tantárgyak 7. év végi és 8. félévi eredmé-

nye alapján készített rangsor szerint döntünk. 

11–12. évfolyamon a továbbtanuláshoz szükséges emelt szintű 
érettségi vizsgára is (idegen nyelvből is) felkészítjük diákjainkat.
Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek
tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire fontosnak tartjuk

az egymásra fi gyelést, az érzelmi intelligenciát, a közösség élményét.

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben;
nézze meg honlapunkat!

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73.

Telefon/fax: +36–74/440–571
E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu

Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

(03940)

Sárhidi Balázs
20/450–77–84, 30/944–90–09

Ingyenes kiszállítás
Szekszárdon!

(03938)

ÚJ MAGÁN VÉRVÉTELI PONT 
SZEKSZÁRDON február 4-től

Telefon:
+36 –30/590–24–04

7100 Szekszárd,
Tartsay V. u. 16.

(Ergonom épülete)

Új helyen várom
meglévő és leendő 

pácienseimet!

+36–30/590–24–04 • www.centrumlab.hu

(03948)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(03936)

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

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

(03944)


