
A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

FO
TÓ

: J
A

N
TN

ER

XXXI. évfolyam, 1. szám                      Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                           2021. január 17.

Startra kész, de óvatosan tervez Startra kész, de óvatosan tervez 
a Babits új vezetőjea Babits új vezetője

→→   Interjú Berlinger AttilávalInterjú Berlinger Attilával
a 12. oldalona 12. oldalon

Multifunkcionális Multifunkcionális 
sportközpont épülhet sportközpont épülhet 

SzekszárdonSzekszárdon
→→ 2. oldal 2. oldal

Fejlődés előtt  Fejlődés előtt  
Szekszárd kerékpárosSzekszárd kerékpáros

infrastruktúrájainfrastruktúrája
  →→ 3. oldal 3. oldal

Esko SarajarviEsko Sarajarvi
a legismertebba legismertebb

szekszárdi finnszekszárdi finn
→→ 10–11. oldal 10–11. oldal



2 2021. január 17.

Multifunkcionális sportközpont épülhet Szekszárdon
Közösségi tervezéssel, az 
érintett sportegyesületek 
bevonásával tervezték meg, 
hogy milyen funkciókra len-
ne szükség az új, 21. századi 
követelményeknek megfele-
lő sportközpontban, amely 
egy szállóval is kiegészülne. 
A koncepciót már az egyesü-
letek többsége is támogató 
aláírásával látta el.

Szekszárdi Vasárnap

Kinőtte Szekszárd a régi sport-
csarnokot. A jelenlegi épület 
1988-ban épült, a megyeszékhe-
lyek közül utolsóként. Játéktere 
egy kézilabdapálya méretű, ket-
tő kis- és négy sarokteremmel 
rendelkezik. Néző befogadóké-
pessége 800+200 fő. A sportélet 
azonban az elmúlt évtizedekben 
jelentősen fejlődött, új sport- 
egyesületek alakultak, új sportá-
gak jöttek létre, és a szabadidős 
sporttevékenységek köre is je-
lentősen bővült. Jelenleg – a civil 
sportkörökkel együtt – 43 sport- 
egyesület működik városunk-
ban, és ugyan nem mindegyik 
használná a sportközpontot, a 
teremkapacitás már nem tudja 
kielégíteni az edzés- és verseny- 
idők iránti igényt. Ráadásul több 
szekszárdi csapat már a nemze-
ti, illetve az európai élvonalban 
játszik, így meccseiket az előírá-
soknak megfelelően kell lebo-
nyolítaniuk.

Az Oktatási, Sport és Ifjúsági 
Bizottság (OKSI) már tavaly óta 
egyeztet az érintettekkel, a köz-
gyűlés pedig döntött arról, hogy 
Szekszárdon nem stadion, hanem 
sportközpont épül a Modern Vá-
rosok Program keretében.

Az igények alapján egy mul-
tifunkcionális, többszintes épü-
letegyüttes terve alakult ki, ami 
egy szállóval is kiegészül.

Az új sportközpont három 
emeleti szintből, tetőparkból és 
három épületrészből (sporthá-
za, aréna és extrémpark) állna 
– ismertette Bomba Gábor, az 
Éljen Szekszárd frakcióvezetője 
Facebook oldalán a terveket. Az 
arénában egy minimum 45 m x 

25 m-es játékteret alakítanának 
ki, ami megfelel a kiemelt sport-
ágak nemzetközi szabványai-
nak. Befogadóképessége alapján 
1000 állandó hely mellett mobil, 
félretolható lelátókkal 3500 főre 
bővíthető nézőszámmal, kijelölt 
szektorokkal, minimum kettő 
közvetítői állással, VIP helyi-
séggel számoltak. Előrelépést 
jelentene a bevételt hozó, mo-
dern reklámfelületek biztosítá-
sa, valamint a színvonalas tévé-
közvetítések lehetősége.

Az aréna második szintjén 
kapnának helyet az irodák, míg 
a harmadikon lenne a sport-
szálló. A tetőszinten a tervek 
szerint futófolyosót, teniszpá-
lyát, fallabdapályát, valamint 
rekreációs központot alakítanak 
ki kriokamrával, szaunákkal, ja-
cuzzival, masszázsszobákkal.

A sportháza az elképzelések 
szerint összeépítve átjárható az 
arénával. A földszinten lenne 
egy 800 m2-es kézilabdapá-
lya. Mellé sportorvosi szoba, 
dopping szoba, gyúrószoba ke-
rülhet. A második szinten lenne 
a küzdőterem egy állandó, tele-
pített tatamival a küzdősportok 
számára. Létesül egy sportági 
szoba, amit például a vívók, 
pingpongozók tudnak használ-
ni, valamint egy hangszigetelt 
terem tükrös fallal a táncosok, 
aerobicosok és egyéb mozgás-
művészeti csoportok számára.

A harmadik szinten itt is a 
sportszálló lenne egy konferen-
ciateremmel, míg a tetőszinten 
az erőnléti edzésekhez szüksé-
ges konditerem kaphat helyet 

speciális versenysporteszkö-
zökkel felszerelve. A szállóven-
dégek és a rekreációs központot 
használók számára egy sky bárt 
is építenének.

Az extrém sport épületében 
700 m2-es, oldalról nyitott ska-
teparkot terveztek nézőtérrel, 
öltöző, szertár, bringatároló, 
bringajavító-műhely, kinti büfé 
és szabadtéri edzésekhez hasz-
nálható gépek is helyet kaphat-
nak itt.

„Felmértük a parkolóigénye-
ket is, 100 méteren belül minimá-
lisan 800 parkolóra van szükség 
a strand, a szálló, a 3500 férő-
helyes csarnok és az új verseny- 
uszoda kiszolgálására. Ahhoz, 
hogy ne kelljen a teljes területet 
lebetonozni, a strand melletti 
parkolóban egy 800 férőhelyes 
parkolóházat tervezünk, a meg-
lévő parkolók egy részéből pedig 
a régóta hiányzó fedett buszpar-
kolót lehet leválasztani. Így nem 
csökkenne jelentősen a zöld fe-
lület nagysága. Mivel a rekreáci-
ós központ máshova kerül, így 
szabad a hely” – közölte Bomba 

Gábor, emlékeztetve arra, hogy 
augusztusban a közgyűlés már 
döntött arról, hogy a rekreációs 
központ helyszíne átkerül a régi 
uszoda területére, és kibővül új, 
bevételt termelő funkciókkal is.  
Ott jelenleg fodrász, pedikűr, 
manikűr, masszázs szobák, má-
szófal, tanmedence a gyerekek 
úszásoktatására, gyerekme-
dence, élménymedencék, aka-
dálymentes felnőtt szabadidős 
úszómedence, illetve a rég tö-
rökfürdő helyreállítása szerepel a 
tervekben, amelyekről korábban 
már látványterveket is bemutat-
tunk lapunkban.

„A közösségi tervezés so-
rán kialakult koncepciót már 
a szekszárdi egyesületek több 
mint a fele támogató aláírásával 
látta el, mások szóban jelezték 
egyetértésüket. Volt, aki javas-
latot is tett, amit beépítünk még 
a koncepcióba” – nyilatkozta 
Murvai Árpád, az OKSI elnöke, 
hozzátéve, hogy a még beérke-
ző javaslatokkal együtt január 
végére lehet végleges a koncep-
ció. Ezt követően készülhet el a 
megvalósíthatósági tanulmány. 
Bomba Gábor kérdésünkre 
elmondta: a projektindítást 
mielőbb kérvényezni kell, de 
szerinte feszített tempó mellett 
2021 vége felé elindulhat a kivi-
telezés. A végleges költségvetést 
majd a konkrét tervek függvé-
nyében lehet megmondani, az 
előzetes becslések szerint 10,5 
milliárd forintba kerülne a 
komplexum megépítése.

„Az új sportközpont elsősor-
ban a téli edzések lehetőségének 
szempontjából lenne nagyon 
fontos. A fedett futópálya minő-
ségi előrelépést jelentene több 
sportág, így például az atlétika 
számára. Ezzel akár ők is fel-
zárkózhatnak a magyarországi 
élmezőnybe. A másik nagy elő-
relépés a több terem lenne, így a 
jövőben egy időben több sport-
ágban is lehetne mérkőzést tarta-
ni, ami például az utánpótlásver-
senyek szempontjából fontos” 
– mondta lapunknak Malomso-
ki Krisztián, a Szekszárdi Sport-
központ NKft. ügyvezetője.
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Bomba Gábor arról is hírt 
adott, hogy december-
ben ismét megnyitották a 
pumptrack pálya kialakítását 
lehetővé tevő pályázatot, ami 
ugyan a tavasszal már elké-
szült, de a koronavírus-jár-
vány első hulláma alatt a 
polgármester nem adta be 
végül. Újabb egyeztetést kö-
vetően februárban benyújt-
ják a pályázatot.
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FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Jelentős bővítés előtt áll a 
tolnai megyeszékhely ke-
rékpáros infrastruktúrája. 
Az egymástól elkülönítetten 
meghirdetett, ám a kivitele-
zések eredményeként háló-
zattá bővülő útszakaszokat 
a tervek szerint másfél éven 
belül használatba is vehetik 
a bringások – tájékoztatta 
lapunkat Bomba Gábor, a 
Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság elnöke.

Vöröss Endre

A kerékpárral közlekedés egy-
re népszerűbb Magyarorszá-
gon is. Számos előnye mellett 
ugyanakkor kijelenthető, hogy 
sokakat távol tart a napi szin-
tű, úgynevezett hivatásforgalmi 
kerékpározástól, hogy csekély 
azon útfelületek nagysága, 
ahol biztonságos körülmények 
között elérhetők a potenciális 
célpontok. Ilyenek a munkahe-
lyek, üzletek, hivatalok. Ezen a 
helyzeten igyekszik változtatni 
Szekszárd azzal, hogy három 
bringás projektet is elindított, 
az egyiket a megyei önkor-
mányzattal karöltve. Mostani 
számunkban a négy részre osz-

tott, a belvárost érintő tervekről 
számolunk be, és tervezzük, 
hogy a jövőben a továbbiakról is 
tájékoztatjuk majd olvasóinkat.

A belvárosi útvonal megépíté-
sével a cél Szekszárd északi vá-
rosrészének kerékpárosbarát fej-
lesztése. Ez négy ütemben valósul 
meg, az egyes részeket illetően 
pedig külön-külön pályázatot 
írtak ki. Erre azért volt szükség, 
hogy egy-egy szakasz megvalósí-
tása ne függjön a többitől. A ren-
delkezésünkre bocsátott tervek az 
alábbiakról szólnak:

Az I. ütem része egy körbejáró 
útvonal a Szent István tér 11–13. 
– park – Wosinszky Mór utca 
– Tinódi utca – Augusz Imre 
utca – szervizút – Wosinszky 
Móra utca nyomvonallal. Ez 
csatlakozik rá egy kerékpáros 
átjáróval a Tinódi utca végénél 
a megépítendő Szent László ut-
cai körforgalomra, mely most 
háromágú lámpás csomópont. 
Innen kétfelé ágazik majd az út-
vonal: egyrészt a Kossuth Lajos 
utca, másrészt a Szent László – 
Flórián – Bezerédj utcák alkot-
ta nyomvonal irányába. Előbbi 
a Rákóczi út nyugati oldalán, a 
Pázmány tértől induló kétirányú 
kerékpárútra köt majd rá, utóbbi 

pedig a már meglévő, a kórház 
előtti gyalog- és kerékpárútra, 
ahonnan folytathatja útját a dr. 
Szentgáli Gyula – Arany János 
utcai szakaszokon. Itt szintén 
gyalog- és kerékpárút épül, mely 
kapcsolódik az Arany János ut-
cában végződő kerékpárúthoz.

A II. ütem a Rákóczi Ferenc 
utcai kerékpárutat vezeti át 
lámpás segítséggel a közúton a 
Palánki út kereszteződésénél. 
Az 578 méter hosszú útfelület 
elválasztás nélküli gyalog- és 
kerékpárút lesz a Palánki út déli 
oldalán a vízmű behajtójáig.

A III. ütem az előző szakasz 
folytatásaként valósul meg. A 
vízműtől a körforgalomig két-
irányú kerékpárutat terveztek, 
majd a körforgalomtól, azt dél-
ről kerülve, 280 méteren  ismét 
gyalog- és kerékpárút létesül a 
buszmegállóig. Végül 455 mé-
teren kerékpárút épül Palánk 
irányába.

A záró, IV. ütem tervei a Rá-
kóczi – Palánki kereszteződés-
től északra húzódó kerékpáros 
felületre vonatkoznak. Itt a Bor 
utcáig 515 méter hosszúságban 

létesítenek elválasztás nélküli 
gyalog- és kerékpárutat, mely 
a meglévő járda kiszélesített 
nyomvonalát követi.

Mindezeket kiegészítik kerék-
páros „kellékekkel” is. Ezek: 150 
db kerékpártároló, 1 db kerék-
páros-számláló, 2 db kerékpár-
szerviz, 2 db kerékpárpumpa 
elhelyezése.

„Tekintettel arra, hogy a fel-
használandó összeg európai 
uniós támogatás határidővel, 
el kell velük számolnunk, a ki-
vitelezésekkel 2022 júniusáig 
végeznünk kell – mondta Bom-
ba Gábor. – A most bemutatott 
szakaszok valósulnak meg leg-
először, várhatóan még 2021-
ben, a fenti ütemezés szerint. 
Ha minden jól alakul, március-
ra már megszülethet a döntés a 
kivitelezőket illetően. A Tolna 
Megyei Önkormányzat terve-
ihez kapcsolódó, valamint a 
kajak-kenusokkal konzorcium-
ban megvalósítandó Sió-menti, 
illetve a Keselyűsi útvonal meg-
valósítási folyamata ettől némi-
leg elmaradva egészíti majd ki a 
hálózatot.”

Kerékpárosbarát Szekszárd
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HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

e-mail: honti@honti.hu

(05920)

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

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

(05930)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

TÉLI VÁSÁR
női-, férfi

bakancsok,
bokacipők

20–25–30%
kedvezménnyel,

a készlet erejéig.

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 16:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig
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Déli ASzC
Apponyi Sándor

Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

Lengyelen

TECHNIKUM (5 év, a képzés végén érettségi + technikusi bizonyítvány)
»»  Kertésztechnikus   Tagozatkód: 0201Tagozatkód: 0201
»» Mezőgazdasági gépésztechnikus Tagozatkód: 0202Tagozatkód: 0202

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év)
»» Kertész    Tagozatkód: 0203Tagozatkód: 0203
»» Mezőgazdasági gépész  Tagozatkód: 0204Tagozatkód: 0204
»» Kistermelői élelmiszerelőállító Tagozatkód: 0205Tagozatkód: 0205

A képzésekkel, beiratkozással kapcsolatban bővebb felvilágosítást ad: 
Gergicsné Nagy Eszter és Várhegyi Erzsébet.

Telefon: 20/349–0582, 20/310–8507, 74/582–513/112 mellék
e-mail: iskolatitkar.apponyi@deliaszc.hu

»»  Mezőgazdasági vontató
(T kategória)

A szakmával rendelkezőknek 2 éves
ÉRETTSÉGIÉRETTSÉGIre felkészítő képzést indítunk.

A következő tanfolyamok indítását tervezzük támogatással:A következő tanfolyamok indítását tervezzük támogatással:

Tanfolyami képzéssel kapcsolatban további információt ad:
Bujdosó-Pandur Zsuzsanna | tel.: 30/530–4431, 74/582–513/111 mellék

e-mail: oktatas.apponyi@deliaszc.hu (05936)

HONLAP:
www.apponyis.hu

a 2021/22-es tanévre az alábbi képzéseket hirdeti:

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 

7100 Szekszárd, Alkony u. 1. (tel.: +36–74/511–755) értesíti az érintett 
hozzátartozókat, hogy az általa üzemeltetett temetőkben:

◆ Alsónána – köztemető
◆ Alsónyék – köztemető
◆ Alsónyék – református temető
◆ Bátaszék, Garay u. – köztemető
◆  Mözs, Temető utca – katolikus 

temető
◆  Mözs, Temető utca – református

temető

◆ Szedres – köztemető
◆  Szekszárd – Alsóvárosi 

köztemető
◆ Szekszárd – Újvárosi köztemető
◆  Szekszárd – Szőlőhegyi 

köztemető
◆  Tolna, Hajós utca – katolikus

temető
az 1995 év előtt betemetett sírok;

a 2010 év előtt megváltott urnahelyek;
az 1960 év előtt megváltott sírboltok használati ideje lejárt.

Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újraváltá-
sa érdekében a Temetőgondnokságot (7100 Szekszárd, Alkony u. 1.) 
felkeresni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a temetési hely 
feletti rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. (145/1999. (X.1.) 
kormányrendelet 18§ (5.)) A lejárt használati idejű temetési helyek ezen 
hirdetmény megjelenését követően 2 hónap múlva, de legkésőbb 
2021. március 31.-ét követően felszámolásra kerülhetnek. Ezen hirdet-
ményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 19§ (3) bekezdésének ren-
delkezései alapján jelentettük meg.

Harmadik közzététel.
Panteon Kft. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu

(05931)

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

(05938)

Elektronika és elektrotechnika
011011  Elektronikai technikus
012012 Erősáramú elektrotechnikus 

Gépészet

021021 Gépésztechnikus

022022 Gépgyártás-technológiai technikus 

Specializált gép- és járműgyártás

031031 Mechatronikai technikus

Környezetvédelem és vízügy
032032 Környezetvédelmi technikus
Informatika és távközlés
041041  Szoftverfejlesztő és -tesztelő 
042042  Informatikai rendszer- és alkalmazás- 

üzemeltető technikus
Gazdálkodás és menedzsment
051 051 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
052052 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  

MATÓK OPTIKAMATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.huwww.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808 (05918)

Szemüvegek szakszerű készítése Szemüvegek szakszerű készítése 
és javítása.és javítása.

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(ERGONOM)
Rendelési idő:

szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

telefon: 06–20/997–0376
e-mail: drnemesadr@hotmail.com

(05916)
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SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM
OM azonosító: 036384

7100 Szekszárd, Szent István tér 7–9. • tel./fax: 74/315–633
e-mail: gjg@garayj.sulinet.hu • honlap: www.garayj.sulinet.hu

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
0001 Matematika emelt szintű oktatás (fizika emelt óraszámú oktatással) 
0003 Már tanult nyelvként német nyelvi emelt szintű oktatás 
0002 Biológia – kémia emelt szintű oktatás 
0004 Magyar nyelv és irodalom-történelem emelt szintű oktatás

Választható idegen nyelvek: angol, francia, latin, német, olasz.

A 6. a 8. osztályos tanulók számára 2020. november 13-tól online térítés-
mentes felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk anyanyelvből és 
matematikából.

ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
Idegen nyelvi előkészítő osztályban kiemelten magas – heti 13 órában – tanul-
ható az általános iskolában még nem tanult idegen nyelv kezdő szintről.
0005 Angol nyelvi előkészítő
0007 Orosz nyelvi előkészítő
Ebbe a képzéstípusba jelentkezők az előkészítő év után idegen nyelvi emelt szintű kép-
zésben részesülnek és a 9. évfolyam követelményei szerint folytatják tanulmányaikat.

HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
0008 Angol nyelvi emelt szintű oktatás: 
0009 Német nyelvi emelt szintű oktatás

Mindegyik képzéstípusba jelentkezőnek egységes központi írásbeli felvételi vizsgát kell 
tenniük anyanyelvből és matematikából.

VÁRUNK A GARAYBA! (05934)

Amit még nyújtani tudunk:

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.
Tel.: 74/311–277 • Fax: 74/311–675 • e-mail: info@csaposuli.hu

www.csaposuli.hu

Képzési ajánlataink a 2021/22-es tanévre

(05935)

• Kollégiumi elhelyezés 2–3 ágyas szobákban.
• Kedvezményesen szerezhetsz jogosítványt.
• Támogatunk szakmai céljaid elérésében.
• Versenyzési lehetőségeket biztosítunk.
• Külföldi gyakorlaton vehetsz részt.
•  Elismert szakmai partnereknél

teljesíthetsz gyakorlatot.

Déli ASzC
Csapó Dániel Mezőgazdasági

Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

OM azonosító: 036410

A felvételi eljárás során a felvételi rang-
sort a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 
tanulmányi eredmény alapján alakítjuk ki. 
Központi felvételit NEM kell írniuk a jelentke-

zőknek, nincs fizikai felmérés!

TECHNIKUM (5 év)
•  Mezőgazdasági technikus   Tagozatkód: 1201

(állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)
•  Húsipari technikus    Tagozatkód: 1202
•  Közszolgálati technikus   Tagozatkód: 1203

(közigazgatási ügyintéző és rendészeti technikus szakirány)
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év)
•  Gazda (állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)  Tagozatkód: 1204
• Hentes és húskészítmény készítő   Tagozatkód: 1205
• Pék   Tagozatkód: 1206
• Pék-cukrász   Tagozatkód: 1207
FELNŐTTKÉPZÉSEK
•  Mezőgazdasági technikus

(állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)és növénytermesztő szakirány)
• Aranykalászos gazda
• Mezőgazdasági vontató vezető

Szekszárdi I. Béla Gimnázium és Kollégium 
7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27.; www. ibela.hu; 06–74/511–077

i.helyen i. bÉla!

(05937)

VÁLASZD 
A JELENKORI ÉRTÉKKÖZPONTÚSÁGOT,

A NYITOTTSÁGOT ÉS A TÁMOGATÓ SZEMLÉLETET!
GONDOLKODÁS, KREATIVITÁS, AMBÍCIÓ = TEHETSÉG

MI A „BÉLÁBAN” AZ EGYÉNISÉGET ELFOGADJUK, 
A TEHETSÉGET FELKAROLJUK.

Négy évfolyamos gimnázium
0001   Digitális kultúra – matematika tagozat
0002    Geo – digitális kultúra tagozat

(földrajz, biológia, digitális kultúra)
0003   Angol – digitális kultúra tagozat
0004   Humán – idegen nyelv (angol/német) tagozat
0005   Angol – német tagozat
0006   Sport – idegen nyelv tagozat (idegen nyelv, digitális kultúra)
Öt évfolyamos gimnázium
0007     Angol nyelvi előkészítő tagozat
0008     Arany János Kollégiumi Program

Jelöld I. helyen tagozatainkat!
Keressenek minket bizalommal!

Jelentkezési határidő: 2021. február 19. (péntek)

Szekszárdi Kolping Katolikus
Szakképző Iskola, Gimnázium és

Alapfokú Művészeti Iskola
... ahol a Te napod is felragyog!

Képzési kínálatunk a 2021/22-es tanévre:

Ha vágyszHa vágysz
a törődésre,a törődésre,
a figyelemrea figyelemre
és a szeretetre,és a szeretetre,
akkor gyere TE isakkor gyere TE is
közénk!közénk!

Esti tagozaton újra indítunk négy éves, gimnáziumi képzést is.
Szakképzéseinket megfelelő létszám esetén esti tagozaton is indítjuk.

SZEKSZÁRDI KOLPING ISKOLA | 7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.
Tel.: 74/512–130, 20/359–8891 • www.kolpingiskola.hu

e-mail: szekszard@okt.koszisz.hu (05933)
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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 Január 18. Január 19. Január 20. Január 21. Január 22. Január 23.

„A”
1.350,- Ft

Jókai bableves Zöldborsóleves Tavaszi zöldségleves Brokkolikrémleves Tejfölös gombaleves Májgombócleves 
gazdagon 400,-

Burgonyás nudli,
házi baracklekvár

Rakott burgonya,
savanyúság

Kapros tökfőzelék,
pulykapörkölt

Halfilé ropogós
bundában, párolt rizs,

tartármártás

Pusztapörkölt,
savanyúság Rántott jércemell,

petrezselymes
jázmin rizs, savanyúság

1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Jókai bableves Zöldborsóleves Tavaszi zöldségleves Brokkolikrémleves Tejfölös gombaleves

Hentes tokány,
párolt rizs

Vasi pecsenye,
csiperkés rizs

Rántott csirkemell,
majonézes

kukoricasaláta
Chili con carne

Chia magos rántott 
pulykamell,
friss saláta

Gyros tál 1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Falusi rántott szelet, 
hasábburgonya, 

káposztasláta

Falusi rántott szelet, 
hasábburgonya, 

káposztasláta

Falusi rántott szelet, 
hasábburgonya, 

káposztasláta

Falusi rántott szelet, 
hasábburgonya, 

káposztasláta

Falusi rántott szelet, 
hasábburgonya, 

káposztasláta

Csülök pörkölt,
sós burgonya,

savanyúság
1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Zöldséges tengeri
halfilé csőben sütve

Zöldséges tengeri
halfilé csőben sütve

Zöldséges tengeri
halfilé csőben sütve

Zöldséges tengeri
halfilé csőben sütve

Zöldséges tengeri
halfilé csőben sütve

Vaníliás tejberizs erdei 
gyümölcs öntettel 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

(05914)

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
(05913)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05911)

Műanyag
ajtó-ablak

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari 

függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

 (05917)

(05921 )
(05932 )
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Keveset látjuk őket, jóformán 
semmit sem tudunk a szek-
szárdi finnekről, mintha csak 
papíron, telekkönyvileg lé-
teznének… Pedig itt vannak 
már több, mint két évtizede 
– nem is csak néhány tanyát 
birtokolnak, belaknak, ha-
nem az egész történelmi bor-
vidékre kitekintve legalább 
tizenötöt, ami cirka harminc 
finn ember hosszabb idejű 
itt tartózkodását feltételezi.

Bálint György

Évente legalább kétszer jönnek 
kora tavasztól késő őszig bezá-
rólag. Élvezik azt a klímát, ami-
ben egy finnek földrajzi okokból 
nem lehet része, miközben ker-
tészkedni is elkezdenek a kis bir-
tokon, előállítva azt, amit oda-
haza nem lehet. Nagy boldogság  
nekik ez a kétlakiság, különösen 
az idősebbek, a nyugdíjasok éle-
tében, akik persze rendelkeztek 
olyan otthoni anyagi háttérrel, 
hogy külföldön ingatlant vásá-
roljanak maguknak.

Ezek közé sorolható Esko 
Sarajarvi. A szekszárdi finnek 
nem hivatalos nagyköveteként 
is jellemezhetnénk őt, aki 1999-
ben egy akkor közzétett otthoni 
felhívásra – miszerint lehetőség 
nyílik a finnek számára eladó 
magyarországi tanyák megvá-
sárlására ottani viszonyok kö-
zepette nem nagy pénzzel bíró 
emberek számára is – akkor  
ötven évesen belevágott ebbe 
a kalandba. Esko teljesen más, 
mint a legtöbb, a fenti célból 

Magyarországra érkezett finn, 
akikről még közvetlen kör-
nyezetük sem tud igazándiból 
semmit, és ez Szekszárdon is így 
van. Ő nem csupán „lábat lógat-
ni” jött, passzív rezisztenciában 
csodálni a napsütést, a már-már 
Dél-Európát idéző nyári forró-
ságot, hanem, mint virágkerté-
szetet Amerikában kitanult  ja-
vakorabeli embert érdekelte az 
önálló gazdálkodás elsajátítása. 
És, ahogy elmondta, a dombra 
települt tanyavilág látványa, ez 
a miliő már első blikkre elvará-
zsolta, lenyűgözte, ami a fejlett 
nyugaton, de úgy általában a 
nagyvilágban ebben a formá-
jában, mint mifelénk, szerinte 
nincs!

 
Kereste a szekszárdiak 
társaságát, barátságát!
Hogy otthonosan mozogjon, 
gyorsan eligazodjon benne, 
kellettek neki a szekszárdi 
„bennszülöttek”, akik beve-
zették a szőlészet-borászat, a 
gyümölcsök megtermelésének, 
házi feldolgozásainak rejtel-
meibe. Talán azért is ment ez 
könnyen, mert Esko – skan-
dinávoktól eltérő – barátkozó 
stílusa, gyakori feltűnése az 
általa kiválasztott boltokban, 
vendéglátó helyeken, vagyis a 
hirtelen megjelenő, nyüzsgő 
finn őszinte érdeklődést váltott 
ki a felsővárosi Nagybödőben, 
ahol egy szép panorámával 
rendelkező völgyes részben 
vásárolt meg egy nagy telket 
egy melléképülettel, amit szé-
pen felújított. Az aktív korában 

Finnországban vállalkozóként 
dolgozó benzinkutas, aki ebbé-
li tulajdonának értékesítéséből 
vette meg ezt a szekszárdi, nem 
is kis birtokot.

A derék finnt felettébb érde-
kelte a szőlészkedés és a bor-
készítés, éppen ezért hétszáz 
négyszögölön szőlőt telepít-
tetett a 3000 négyzetméteres 
birtokon, amit kezdetben má-
sokkal műveltetett, de a met-
szést és a zöldmunkát, majd a 
növényvédelmet szép lassan, de 
biztosan kitanulta. Ilyen szem-
pontból éppen a legjobbkor, 
kora tavasszal megjön minden 
évben, és május végéig itt van. 
Aztán nyáron visszatér Finn-
országba, hisz jön a mocsári 
szeder begyűjtésének ideje, ami 
Finnországban nemzeti ügy. 
„Rengeteg van belőle, mindenki 
szedi az erdők környékén, mé-
lyén, és mindenkinek joga van 
ezt tenni, nem csak a saját te-
rületén, hanem bárhol, ahol ezt 
nem teszik meg” – mondta Esko 
abszolút érthető magyarsággal, 
majd még gyorsan hozzáfűzte:  
„Ez sokaknak hoz egy kis plusz 
jövedelmet, ami után nem kell 
adót fizetni. Nekem is van egy 
tíz hektárnyi erdőm, ahonnét 
ezt a magyar málnához hasonló 
gyümölcsöt begyűjtjük és érté-
kesítjük. Ilyenkor szüreteljük le 
az áfonyát is, és persze gomba is 
akad rengeteg”.

Számára azonban már sokkal 
izgalmasabb, amikor elkészíti a 
saját borát, az innét származó 
rozét és a kékfrankost. Ezeket 
otthon kínálja, és kapja a di-
cséreteket. Mint megtudtuk, a 
paksi homokhegyi pincékből 
vásárolt nagy hordókat, de azt 
egyáltalán nem arra célra, amire 
gondolnánk. Merthogy ő nem 
hordókban és üvegekbe tölt-
ve tárolja, hanem a világszerte 
elterjedőben levő ötliteres, lég-
mentes műanyag fóliába töltve, 
gondmentesen, a minőségét 
megőrizve szállítja haza a szek-
szárdi hegy levét. Nem szok-
ványos dolog, hogy az ehhez  

szükséges dobozokat ő maga 
állítja elő az időközben műhely-
lyé változatott melléképületben. 
Így hát egyáltalán nem unatko-
zik, amikor hónapokat itt tölt – 
mindig ügyködik valamin. Az 
aszaltgyümölcs-készítés is Esko 
profiljába tartozik. Amúgy csa-
ládos ember, fia és felesége is 
járt már itt többször, de sokszor 
egyedül érkezik – ám a fentebb 
említett okokból nincs egyedül.

Megtanult jól beszélni 
magyarul
Akik csak érintőlegesen is kap-
csolatba kerülnek vele, azoknak 
feltűnik Esko kiváló magyar 
nyelvismerete. A beszédértése, 
mivel mindent ért, nincs rá jobb 
szó: felsőfokú, de a világ har-
madik legnehezebb nyelvének 
számító magyart jó erős alapfo-
kon, vagy még annál is jobban 
beszéli. Megemlíti, hogy ebben 
elévülhetetlen érdemeket szer-
zett az egyik tanyaszomszédja, 
Bálint Istvánné Ibolya, aki a két- 
ezres évek elejétől rendszeresen 
magyarul kommunikált az új 
finn szomszéddal, s ez többet ér 
bármilyen tanfolyami nyelvórá-
nál. „Persze ahhoz, hogy az őt 
igazoltató rendőrök a finn útle-
vél ellenőrzésekor rácsodálkoz-
zanak remek kiejtésű magyar 
mondataira, kell Esko nyelvér-
zéke, no meg a belülről fakadó 
elszántsága, hogy ő nem finnül 
vagy angolul akar beszélni, ha-
nem igenis magyarul” – jegyez-
te meg az egyik számára fontos 
szekszárdi barátja, Kasó Zoltán 
tanár és családja. A jó ismerőse-
it Szekszárdon már nem is tudja 
fölsorolni – annyi van, annyi lett 
idővel, ugyebár! Azokat, akikkel 
szinte már baráti kapcsolatot 
ápol, név szerint említi. Így pél-
dául az egyébként lengyel szár-
mazású, Szintai Barbarát, aki be-
szél finnül, akinek a már elhunyt 
férje Finnországban filmzenét 
írt. A borászok közül Gál Atti-
lával és Fekete Mihállyal kötött 
szorosabb kapcsolatot az elmúlt 
évek során. Aztán megemlíti két 

Esko Sarajarvi, a legismertebb szekszárdi finnEsko Sarajarvi, a legismertebb szekszárdi finn
szinte már hazajár hozzánk…szinte már hazajár hozzánk…
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masszőrét, Deák Bálintot és Ke-
resztesné Margitot és az állan-
dó fodrászát, Galán Arnoldné 
Margót, valamint Kovács Mar-
git pedikűröst. Ezen a listán sze-
repel még a már említett Kasó 
Zoltán és családja, Szerezláék, 
István, a kőműves és testvére, 
Zsolt, továbbá Vágvölgyi János 
nyugdíjas mérnök, egy másik 
szomszéd, Durgonits Teréz és 
ide sorolható Szűcs Mária is.

A hetvenedik születésnapját  
Szekszárdon ünneplő finnen, 
egész lényén, ott a skandináv 
életstílus pozitív lenyomata. 
Ahogy kinéz, akár 15 évet is le-
tagadhatna, de talán ennél is lé-
nyegesebb, hogy ma is irigylésre 
méltó aktív életet él az egyébként 
Finnország legészakibb részéről, 
még a Télapó városától (Rovani-
emi) is messzebbről, az Északi- 
sarkkörön túl található Ivalo-
ból érkező „legszekszárdibb” 
finn. Lapföldön, illetve azon 
túl a tél beálltával több hóna-
pon át sokszor a mínusz 15–20 
Celsius fok jelenti az enyhü-
lést, de Eskotól tudjuk, rekord- 
ként mértek már mínusz 52 fokot 
is arrafelé. A téli sportok tömege-

ket mozgatnak meg a finnek kö-
rében. „Nekem koromnál fogva 
már a sífutás a legmegfelelőbb, 
napi rendszerességgel űzöm. 
„Összeszámoltam: a téli hóna-
pokban 1000 km-t is megteszek, 
amivel Helsinkihez is elérnék. A 
tél elmúltával meg sokat sétálok 
az erdős területeken. Egyébiránt 
elmondhatom, hogy a finn ál-
lam odafigyel az idősek egész-
ségének megőrzésére. Aki eléri a 
nyugdíjas kort, ingyen hozzájut 
speciális, erre a célra kialakított 
sétabotokhoz. Nekem is van, 
ide is magammal hoztam. No 
és az idős emberek számára az 
uszodabérlet is nagyon olcsó”– 
jegyzi meg bennünket elgondol-
kodtatva.

Hordószaunája Skandi-
náviában is elterjedt
Esko megrögzött szaunás, erről 
mindenki meggyőződhet, ha 
csak nagybödői birtoka mellett 
elhalad! – jegyzi meg egy másik 
szekszárdi, csak futólag ismerő-
se, akivel a belvárosi kávéházban 
vagy éppen az Alibi sörözőben 
szokott találkozni. Valóban ott 
hivalkodik tanyája udvarán ré-

gebb óta egy nagy, egész pon-
tosan héthektós hordó, amiről 
aligha gondolhatnánk, ha nem 
tudjuk, hogy ez bizony nem 
bortárolóként, hanem szauna-
ként szolgál. Négyen is elférnek 
benne.

Igen, sokan csodálatuknak 
adtak hangot már jónéhány 
évvel ezelőtt, amikor egy nagy 
héthektós hordóból megalkotta 
a finn szaunát. Azt mondják a 
bennfentesek, a rendszervál-
tozás utáni években több száz 
hozzánk érkező finn közül a 
szekszárdi Esko Sarajarvi volt az 
első hordószaunás, amiről anno 
a Magyar Távirati Iroda is hírt 
adott. Na és milyen? Mit szól-
nak ehhez az otthoni finnek? – 
kérdeztem Eskot, aki kétnapon-
ta befűti a kövekkel rakott kis 
kályhát.” Jobb, mint az otthoni 
– vágja rá a tőle megszokott ha-
tározottsággal. Látva értetlen-
ségemet („na ne má’, hogy jobb 
legyen, mint egy eredeti finn…), 
respektálható szakmai magya-
rázattal szolgált: „Más, és sokkal 
jobb az egész, hogy például nem 
fenyőből, hanem tölgyfából ké-
szült ez a szauna. Azért vettem  

több hordót is, hogy otthon, 
Finnországban is elterjedjen ez 
a fajta szaunázás.

Egyébiránt egészségmegőrzé-
si okokból is sok itteni barátját 
meginvitálja egy-egy esti szau-
napartira. Kellő tapintattal, de 
őszinte megértéssel és egyben 
szomorúsággal veszi tudomásul, 
hogy az illető olyan rendszeres 
gyógyszerszedéssel járó krónikus 
betegségben szenved, hogy neki 
orvosilag egyáltalán nem javasolt 
a normál esetben egészségmeg-
őrzést szolgáló szaunázás.

Ha közeleg a Télapó ünnep 
(Joulupukki), minden évben, 
a legismertebb szekszárdi finn 
csomagol, és saját Volkswa-
gen Transporterével, hungari-
kumokkal megpakolva előbb 
Lengyelországig autózva, majd 
a tengeren átkelve hazaindul 
Ivaloba. És ez így volt az idén 
is. A rokonság amúgy még 
mindig terebélyes: 12 gyerekes 
családba született Esko, és mint 
megtudtuk, a testvéreinek fele 
még él (valamennyi nevét egy 
udvari, betonból készült víztá-
rozó oldalára véste szekszárdi 
birtokán).

Az ÉV LEGJOBB SPORTOLÓJA  
Szemerei Levente, a Szekszárdi Sport-
központ válogatott középtávfutója, 
aki azok után, hogy 2019-ben 3000 
méteres akadályfutásban a junior 
EB-n negyedik lett, tavaly is remekelt: 
ugyanebben a számban második lett 
a felnőtt magyar bajnokságon. Másik 
számában a tízezer méteres síkfutás-
ban, győzött a legrangosabb magyar 
versenyen, és mindkét számban új 
egyéni csúcsot állított fel.

Az ÉV EDZŐJE
Szőke Gergő, a Szekszárdi Sport-
központ atlétikai szakosztályának 
közép- és hosszútávfutó edzője, 
Szemerei Levente felkészítője, aki 
emellett biztatóan építi fel az új ge-
nerációt a szakág további szekszárdi 
eredményességének fenntartására.

AZ ÉV LEGJOBB CSAPATA
A Szekszárdi UFC élvonalbeli fut-
sal csapata, amely kulcsjátékosait 
elvesztve, abszolút esélytelenül, 
16–17 éves játékosokból álló csa-
patával nemcsak bejutott a Futsal 
Női Magyar Kupa  négyes döntőjé-
be, hanem meg is nyerte azt.

AZ ÉV TÖRTÉNELMI
SPORTESEMÉNYE
A Szekszárdi Kajak Kenu SE szer-
vezésében a Sión rendezett tör-
ténelmi kajak-kenu versenye. Az 
esemény sportág- s egyben Sió-tör-
téneti kuriózum a bennfentesek 
állítása szerint: semmilyen hiteles 
dokumentum nem került még elő 
arról, hogy a folyón valaha, vala-
mikor hivatalos kajak-kenu vagy 
evezős versenyt rendeztek volna.

AZ ÉV VISSZATÉRÉSE
A 2019 tavaszán leukémiával di-
agnosztizált fiatal válogatott ko-
sárlabdázó, Gereben Lívia gyógyu-
lása, visszatérése csapatához, az 
Atomerőmű KSC Szekszárdhoz. A 
fiatal sportoló megpróbáltatásairól, 
küzdelméről a súlyos-életveszélyes 
betegséggel szemben egy nagyhatá-
sú dokumentumfilm is készült.

AZ ÉV MECCSE
A Pécsen lezajlott női kosárlabda 
Magyar Kupa döntő, amelyet a 
KSC Szekszárd játszott a Sopron 

Baskettel. A rekordbajnok Sopron 
egy remek meccsen érvényre jut-
tatta a papírformát, és elhódította 
a rangos serleget a Szekszárdtól. 
De ez a döntő valóban nagy küz-
delmet, kiegyenlített csatát hozott, 
amelyen, mint emlékezetes, jó ideig 
éltek a szekszárdi győzelmi remé-
nyek.

AZ ÉV ELŐRELÉPÉSE
Az NB II-ben szereplő Szekszárdi 
Fekete Gólyák KC élni tudott az 
országos szövetség által felkínált 
lehetőséggel, s anyagi helyzetét ren-
dezve, az új bajnokságra visszatért 
a szekszárdi kézilabda klub az NB 
I/B-s bajnokságba oda, ahol az el-
múlt évtizedben szép sikereket ért el.

AZ ÉV KURIÓZUM
MÉRKŐZÉSE
Még a pandémia miatti veszély-
helyzet első hullámának kihirde-
tése előtti napokban, a szekszárdi 
Hahn Tenisz Centrumban a szo-
kásos téli torna zárása után Áder 
János, a Magyar Köztárság elnöke 

jelent meg magánemberként, a 
vállán sportfelszereléssel, és kért 
magának egy öltözőt. Az aktuális 
ellenfele nem egy másik közjogi 
méltóság, nem is politikus, hanem 
az ismert szekszárdi borászat, a 
Fritz Borház tulajdonos-vezetője, 
Fritz József volt, aki szintén teni-
szezik. A meccs zárt kapuk mögött 
zajlott, a végeredményt a mérkőző 
felek mindmáig nem óhajtják meg-
osztani a szélesebb nyilvánossággal.

AZ ÉV SPORTOS GYÁSZHÍREI
Fiatalon, 38 évesen, tragikus hir-
telenséggel elhunyt a modern küz-
dősportok szekszárdi képviselője, 
versenyzője, oktatója, a volt profi 
ökölvívó, Vas Krisztián, aki a vi-
lágszerte nagy népszerűségnek 
örvendő összetett MMA szakágra 
készítette fel magát és tanítványait. 
A futball berkeiben ismert, faddi 
származású, a Szekszárdi Dózsa 
volt NB I/B-s játékosa, Lubastyik 
István (Lubó), ismert játékvezető, 
73 éves korában – szintén váratla-
nul – csendesen hunyt el.

Az elmúlt év szekszárdi sportlegjei
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Startra kész, de óvatosan tervez a Babits új vezetője

A Babits Mihály Művelődési 
Központot és a Művészetek 
Házát működtető Szekszárdi 
Közművelődési Nkft. vezetői 
posztjára Berlinger Attila ke-
rült. Eddigi pályafutásáról és 
további terveiről kérdeztük.

Wessely Gábor

Sokoldalú ember az ötvenedik 
évében járó Berlinger Attila. 
Nyelvtanár, szakfordító, tol-
mács, turisztikai szakember, 
rendezvényszervező. Januártól 
ő a Szekszárdi Közművelődési 
Nkft. vezetője. Sosem szokott 
megijedni a kihívásoktól.

– Már 18 évesen tolmácsként 
és fordítóként dolgoztam – 
mondja – egy osztrák-magyar 
vegyesvállalatnál, a rendszer-
váltás hajnalán. Hamar bedob-
tak a mélyvízbe, többek között 
Ausztriában, a cég székhelyén 
kellett műszaki rajzokat fordí-
tanom a magyar mérnököknek 
szállítószalagok és más műszaki 
berendezések dokumentációjá-
ból úgy, hogy magyarul sem 
ismertem ezeket a gépeket. A 
munka végén az osztrák főmér-
nök rákérdezett, hogy milyen 
műszaki végzettséggel rendel-
kezem, és nem akarta elhinni, 
hogy egy gimnáziumi érettsé-
givel ezt meg tudtam oldani…

– Később, gondolom, tovább-
tanult.

– Persze. Először német 
nyelvoktatói, majd jóval később 

turizmus-vendéglátás szakon 
diplomáztam, közben idegenve-
zetői és turisztikai menedzseri 
képesítést is szereztem. Szak-
fordítói munkát a kezdetektől 
végzek, bár ez idő hiányában 
inkább már hobbi.

– Minden végzettségének hasz-
nát vette? Milyen munkahelye-
ken dolgozott?

– Az életem most már Szek-
szárdhoz kötődik, de Hőgyé-
szen nőttem fel, és Tamásiban 
érettségiztem. Pályakezdőként 
a Csapóban tanítottam, később 
a Garay Gimnáziumban. Köz-
ben a gazdasági szektorban is 
dolgoztam tolmácsként, fordító-
ként ügyvédi irodában, ingatlan-
fejlesztő, illetve rendezvényszer-
vező cégeknél. A polgármesteri 
hivatalba 2001-ben kerültem, 
ahol a nemzetközi kapcsolatok 
ápolásáért dolgoztam, egészen 
mostanáig tartott, majdnem 
húsz éven keresztül, sok és ke-
mény munkával, számos emlé-
kezetes pillanattal. 

– Sok utazással járt ez a tevé-
kenység?

– Ez volt az egyik lényegi ele-
me. Számos európai országba 
eljutottam, rengeteg külföldi 
delegációt kísérhettem itthon, 
vagy szekszárdi küldöttséget 
külföldön. Felejthetetlen él-
mény volt köztársasági elnö-
kökkel, nagykövetekkel, európai 
hírű cégek vezetőivel találkozni, 
de Habsburg Ottó szekszárdi 

látogatása is mindörökké em-
lékezetes marad számomra. 
Mindeközben a német nyelv 
mellett egyre fontosabb szerepet 
töltött be az angol. Néhány éve 
a hajdani orosz nyelvtudásomat 
is igyekeztem feleleveníteni, 
remélem, lesz még alkalmam 
más nyelveket is legalább alap 
szinten megtanulni. 

– És most új fejezet kezdődik az 
életében…

– Igen, decemberben felkért 
Ács Rezső polgármester úr a 
Babits Mihály Művelődési Köz-
pontot és a Művészetek Házát 
irányító Szekszárdi Közműve-
lődési Nkft. vezetésére. Január 
elsejével vettem át a feladato-
kat. Nem titok, hogy a korona-
vírus-járvány a város kulturális 
életét szervező cég mindennap-
jait is alaposan megváltoztatta. 
Szerencsére a kollégák jelentős 
részét ismertem, mivel az ön-
kormányzati feladatköröm és a 
másik önkormányzati tulajdo-
nú cég, a Szekszárdi Turiszti-
kai Nkft. vezetőjeként számos 
rendezvény szervezésébe kap-
csolódtam be. A feladat tehát 
adott: azért kell dolgoznunk, 
hogy a helyiek és az idelátoga-
tók elégedettek legyenek a prog-
ramkínálattal és a rendezvények 
színvonalával.

– Mi a véleménye a politika és a 
kultúra kapcsolatáról, alá-fölé-
rendeltségi viszonyáról?

– Meggyőződésem szerint 
a kulturális élet színvonala és 
sikere nem válhat az aktuál-
politika esetleges véleménykü-
lönbségének áldozatává. Hiszek 
abban, hogy mindenki fontos 
feladatnak érzi városunk jó hír-
nevének megőrzését, öregbíté-
sét. Különösen a mostani vírus-
helyzet miatti bezártság ébreszti 
rá az embereket, mennyire hiá-
nyoznak a társas együttlétek, a 
városi ünnepek, rendezvények, 
a színházi, koncert- vagy mozi-
élmények. Mindannyian várjuk, 
hogy az élet visszatérhessen a 
korábban megszokott medrébe. 
A helyzet mindazonáltal óva-

tos tervezést igényel, mert nem 
tudhatjuk előre, mikor válhat 
újra biztonságossá egy több száz 
vagy több ezer főt befogadó ren-
dezvény, és mi történik akkor, 
ha a komoly előkészületeket 
igénylő esemény az utolsó pil-
lanatban mégis meghiúsul. Ké-
szülnünk kell arra is, hogy egyes 
nagyrendezvények korábbi zsú-
foltsága, több tízezer fős látoga-
tottsága esetleg nem valósulhat 
meg a régi formájában, vagy a 
korábban használt tereket a biz-
tonság érdekében ki kell bővíte-
nünk. Ez a fajta tervező munka 
és az ehhez szükséges szakmai, 
hatósági, partneri egyezteté-
sek már az év első napjaiban 
elindultak, és természetesen a 
tulajdonos önkormányzattal is 
dolgozunk az idei költségveté-
si források, anyagi lehetőségek 
összeállításán. 

– Spórolni kell?
– A takarékos működtetés a 

cél. Gondolni kell a jövőbeni 
infrastrukturális beruházásokat 
lehetővé tevő források felkuta-
tására is. Energetikai korsze-
rűsítésre mind a Babits, mind 
a Művészetek Háza rászorul. 
Jelentős megtakarítással járna 
a megújuló energiaforrások 
igénybevétele. A jóval alacso-
nyabb rezsivel működő épüle-
tegyüttes a fenntartó számára is 
komoly előnyökkel járhat.

– Kikapcsolódást mi jelent ön-
nek? Ha netán lesz szabadideje, 
mivel tölti majd?

– A szabadidőmet teljesen a 
családom tölti ki, feleségemmel és 
két lányommal a balatoni nyara-
lások jelentik az igazi kikapcsoló-
dást. De nem adom fel a reményt, 
hogy a több ezer kötetre rúgó csa-
ládi könyvtárunk féltett kincsei-
hez is hozzáférhetek majd egyszer, 
vagy a rockzene-gyűjteményem 
becses darabjait is előáshatom. 
Mivel a nagylányom éppen do-
bolni tanul, talán egyszer veszek 
magamnak egy elektromos gitárt 
és megpróbálok egy-két akkordot 
elsajátítani, hogy együtt hangos-
kodjunk, kedvünkre…

Nyelvtanár, szakfordító,  
tolmács, turisztikai szakember, 

rendezvényszervező
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Megadjuk az alaphangot! 

Minden szombatON szekszárdi zenekarok  
és zenészek koncertjeit élvezhetik Facebook-oldalunkon, 

valamint YouTube-csatornánkon. 

Klasszikus, blues, jazz, pop, rock!  
Változatos stílusok, profi zenészek  

és fantasztikus hangulat minden szombatON! 

EGY LEGENDÁS FESZTIVÁL
A magyar kultúra napján múltidéző programokkal  

fogjuk közelebb hozni azt az eseményt, amely hosszú éve-
ken keresztül szinte  az egész Duna-vidéket  

népviseletbe öltöztette.  

Baja, Kalocsa és Szekszárd – három város, amelynek neve 
összeforrt egy, a nemzetközi kulturális életet is  

felpezsdítő rendezvénnyel, a Duna Menti Folklórfesztivállal.

Közreműködik Matókné Kapási Julianna  
és Szabadi Mihály.

ALKOSSUNK CSODÁT  
– TÉLI VARÁZSASZTAL

Remekművek percek alatt! 

Vonalzó, olló, ragasztó, néhány színes papír  
és már készülhet is valami egyszerű, de nagyszerű  

asztaldísz, vagy éppen egy cuki kis ajándék.

Facebook-oldalunkon Tihanyiné Kismődi Rita kollégánk 
továbbra is várja a kreatívkodni vágyókat! 

ITT A FARSANG, ÁLL A BÁL!  
– MASKARA MUSTRA

Sajnos a bálok valóban állnak,  
de hogy a jelmezbe öltözés mégse maradjon el,  

a Babits Mihály Kulturális Központ  
jelmezkészítő versenyt hirdet.  

Elő a maradék anyagokkal, ollóval, varrógéppel  
és a frappáns ötletekkel!

A (kor)határ csak a képzelet! A versenyre bárki nevezhet, 
akinek van egy jó jelmezötlete! Nem kell mást tennie,  

csak elkészíteni a megálmodott maskarát,  
felvenni és lefotózni.

A képet, képeket a szervezes@szekszardagora.hu  
email címre várjuk.

Kérjük, a név mellett az életkor és a jelmez/karakter  
nevét feltüntetni. Várunk rövid, ötletes,  

akár rímes bemutatkozót is a jelentkezéshez.

A beküldött fotókat a kulturális központ munkatársai  
és természetesen a közönség is értékeli.

Korcsoportok: 
I. 0-5 év 

II. 6-11 év 
III: 12-17 év 

IV. 18 év felett

Minden kategóriában három helyezett  
részesül majd értékes ajándékokban, emellett  

egy közönségdíjast is jutalmazni fogunk!

Beküldési határidő: 2021. február 1.

Közönségszavazás: 2021. február 3-10.

Figyelem, csak a saját kezűleg készített  
jelmezeket díjazzuk! A fotók beküldése után  

válaszlevélben tájékoztatjuk a pályázókat arról,  
hogy jelmezük megfelel-e a jelzett kritériumnak.

MINDEN SZOMBATON

MINDEN VASÁRNAP

2021. JANUÁR 22. (PÉNTEK) 18:00

FELHÍVÁS

BABITS MIHÁLY  
KULTURÁLIS KÖZPONT

AZ ONLINE KULTÚRA NEM FERTŐZ

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!  
További információ: www.szekszardagora.hu

Babits Mihály Kulturális Központ szekszardagora
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December 13-ai rejtvényünk megfejtése: Vörösmarty Mihály, Csongor és Tünde.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Csupor József. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését január 21-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.
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2021. évi vásárnaptár
JANUÁR ....................... 10., 24.
FEBRUÁR ..................... 14., 28.
MÁRCIUS ..................... 14., 28.
ÁPRILIS ........................ 11., 25.
MÁJUS ......................... 09., 30.
JÚNIUS ......................... 13., 27.
JÚLIUS .......................... 11., 25.
AUGUSZTUS ................ 08., 22.
SZEPTEMBER .............. 12., 26.
OKTÓBER .................... 10., 24.
NOVEMBER ................. 14., 28.
DECEMBER .................. 12., 19.

Szekszárdi Vásár
Országos Állat- és 

Kirakodóvásár, Autóvásár

EVANGÉLIUM

Értesítés 
A Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna 
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas 
Alapszervezete értesíti tagja-
it, hogy 2021. január 25-én, 
06:30–08:00 óráig füstölt áru, 
ételízesítő és tészta árusítást tart 
a Hunyadi u. 4. szám alatt.

Kérjük nyugdíjas tagjainkat a 
szájmaszk viselésére.

Álláshirdetések
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyűlése 
pályázatot hirdet a kizárólagos 
tulajdonában lévő Szekszárdi 
Városfejlesztési Korlátolt Fe-
lelősségű Társaság ügyvezetői 
igazgatói állásának betöltésére 
2021. február 01. napjától ha-
tározatlan időtartamra. 

A pályázat benyújtásának 
határideje: 2021. január 20.

„Boldog az, akinek Jákób Istene 
a segítsége...”  (146. Zsoltár, 5)

Íme egy ószövetségi boldog 
mondás, amely egy gyakori szó-
fordulattal úgy beszél az Úrról, 
mint Jákób Istenéről. Ha jobban 
belegondolunk, ez az idézet egy 
ígéret is, amely mintha Jákób 
kalandos történeteinek margó-
jára íratott volna, hogy onnan 
biztasson minket. 

Isten volt az, akiben Jákób 
hitt, aki csodálatra méltó hű-
séggel és bölcsességgel kísérte 
őt végig élete ösvényein. Ezt 
látva mondhatjuk: boldog az, 
aki mer a Jákóbot megsegítő 
Isten ígéretében bízni: „... én 

veled vagyok megőrizlek té-
ged akár hová mégy” (1Mó-
zes 28, 15) Áldott ember az, 
aki múltja gyógyítását, bűnei 
bocsánatát remélve vállalja a 
hit tusakodását a maga éle-
tének Jabbók-gázlójához érve 
– mint ahogy az Jákóbbal tör-
tént (1Mózes 32, 23). Örülhet 
az az ember, aki ugyanabban 
az Úrban reménykedik, mint 
aki egykor egy „csalóból” (ezt 
jelenti Jákób neve) „Isten har-
cosát” (ez az új neve: Izrael) 
formálta ki Szentlelkével. Jó 
dolga van annak az embernek, 
aki abba a nagylelkű Istenbe 
veti reménységét, aki Jákób 
ősatyánkat – annak tökélet-

lensége és minden hibája elle-
nére – hordozta egész életében. 
„Boldog az akinek Jákob Istene 
a segítsége!” 

Istenem, köszönöm, hogy az 
én Istenem is vagy! Lenyűgöz 
a gondolat, hogy tagja lehetek 
annak a nemzedékeken át tar-
tó sornak, amelyben az ősatyák 
is állnak. Bátorsággal tölt el, 
hogy amiként velük tettél jót, 
úgy fordulsz az én életem felé 
is. Reménységgel tölt el, hogy 
a nekik adott ígéretekből én is 
részesülhetek. Kérlek – az Úr Jé-
zus nevében – váltsd valóra ezt a 
boldogmondást rajtam is Lelked 
erejével! Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Osztályán osztályvezető mun-
kakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívá-
sok a www.szekszard.hu hon-
lapon, a Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, aktualitások menü-
pontban tekinthető meg.
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VASÁRNAP

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 alpolg. (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

Elektronikus ügyintézésről
Tisztelt Ügyfeleink! Személyes meg-
jelenés nélkül egyszerűbb, gyorsabb 
és – különösen a koronavírus-jár-
vány időszakában – biztonságosabb 
az önkormányzati ügyek intézése. 
A gazdálkodó szervezetek, egyéni 
vállalkozók már több éve kizárólag 
elektronikus úton tarthatnak kap-
csolatot az önkormányzatokkal. 
A pandémiás időszakban különös 
fontossággal bír az, hogy a magán-
személy ügyfelek is egyre szélesebb 
körben használják az elektronikus 
ügyintézési szolgáltatásokat. 

Ennek elősegítése érdekében 2021. 
január 1-től a Kormányzati Ügyfélvo-
nal (tel.: 1818) segíti az elektronikus 
ügyintézési portál használatát: segít-
ségnyújtás a rendszerbe való belépés-
hez, intézhető ügyekkel kapcsolatos 
tájékoztatás, ügyfelek támogatása az 
ASP rendszer használata során.

Az önkormányzati adó és egyéb 
önkormányzati ügyekben természe-
tesen továbbra is az önkormányzat 
az illetékes, és a saját ügyfélszolgálati 
csatornán www.szekszard.hu, vala-
mint az e-önkormányzatportálon 
https://ohp-20.asp.lgov.hu/nyi-
tolap keresztül biztosít támogatást.

Az e-önkormányzat portá-
lon személyes megjelenés, postai 
sorban állás nélkül küldhetik be 
kérelmeiket, bevallásaikat, elle-
nőrizhetik adószámla kivonatukat, 
ingyenesen fizethetnek bankkár-
tyával adót, díjat, illetékeket a kivá-
lasztott önkormányzatnál. 

Az elektronikusan indítható ügyek 
fajtái, a szükséges nyomtatványok a 
portálon megtalálhatók. Az e-ön-
kormányzat portál használata kü-
lön regisztrációt nem igényel. Első 
bejelentkezéskor a KAÜ-azonosítás 
(ügyfélkapus regisztráció, e-személyi 
igazolvány) és az Általános Szolgálta-
tási Feltételek (ÁSZF) elfogadása után 
használható. Az aktuális hírekről, 
jogszabályi változásokkal (különösen 
az adójogszabályokban bekövetkezett 
változások) kapcsolatos teendőkről a 
városi portálon folyamatosan tájékoz-
tatjuktTisztelt Ügyfeleinket. Ameny-
nyiben elengedhetetlen, a személyes 
ügyfélfogadáshoz kérjük előzetesen 
szíveskedjenek időpontot egyeztetni 
a központi telefonszám felhívását kö-
vetően +36 (74) 504–100 a megfelelő 
menüpont kiválasztásával. Köszönjük 
együttműködésüket. SZMJV Jegyzője
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Kigyulladt és lakhatatlanná vált egy sorház
Kigyulladt és lakhatatlan-
ná vált egy sorház múlt hét 
csütörtökön a Bródy Sándor 
közben. A ház két lakóját az 
önkormányzat szükséglakás-
ban helyezte el.

Steiner Viktor

Hatalmas lángok csaptak fel a 
múlt hét csütörtökön kora dél-
után a Bródy Sándor közben 
egy 120 négyzetméter alapte-
rületű sorházban. A tűzesethez 
a szekszárdi tűzoltók mellett a 
bonyhádi, a paksi, a véméndi és 
a bajai hivatásos tűzoltók, illet-
ve a Tolna Megyei Katasztrófa-
védelmi Szolgálat is nagy erők-

kel vonult – tájékoztatott Köves 
Péter, a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság szó-
vivője. Hozzátette, a tűzoltók 
összesen 9 vízsugárral oltották 
el a lángokat. Az oltási munka 
során további veszélyt jelentett, 
hogy az épület pincéjéből egy 
11,5 kg-os gázpalackot is ki 
kellett hozniuk a tűzoltóknak. 
A lángok oltását összesen 41 
hivatásos tűzoltó végezte el. A 
tűzeset során a rendőrség, az 
áram-, illetve a gázszolgáltató 
munkatársai is közreműköd-
tek. Szerencsére senki sem 
sérült meg, ám az épület oly 
mértékben károsodott, hogy 
lakhatatlanná vált, ezért két la-

kója nem költözhetett vissza. A 
szomszédos épület tetőszerke-
zetét az oltási munka sikerének 
érdekében meg kellett bontani-

uk a tűzoltóknak, illetve az ol-
tás során vízkár keletkezett az 
épületben, ezért annak lakója 
rokonokhoz költözött. A tűz 
keletkezési okát tűzvizsgálati 
eljárás keretében vizsgálja a ka-
tasztrófavédelmi igazgatóság. 

Komlósiné Kiss Anett, a 
Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság szóvivője kérdésünkre 
elmondta, a rendőrség az oltási 
munkák során a helyszínt biz-
tosította. Hozzátette, rendőrségi 
vizsgálat nem indult az ügyben, 
amennyiben azonban a tűzvizs-
gálati eljárás eredménye során 
bűncselekmény gyanúja me-
rül fel, a rendőrség hivatalból 
eljárást indít. A tűzeset során 
lakhatatlanná vált sorház két 
lakóját az önkormányzat szük-
séglakásban helyezte el.
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74/ 314-009 ; 30/ 7-314-009 
amaryllishazhoz.hu 

H-P 8:00-15:00 

Napi leves: 650 Ft / Pénteki napi leves: 850 Ft / Főzelék feltét nélkül: 650 Ft 

A feltüntetett árak az ELVITELES HETI ELŐRENDELÉSEKRE vonatkoznak. 
Kiszállítási ajánlatunkról érdeklődjön diszpécserünknél v. weboldalunkon!  

ELVITELES MENÜ AJÁNLATOK 2021. JANUÁR 18-22. Heti 

HÉTFŐ 
Menü 1: Grízgaluska leves zöldséggel,Bakonyi sertésszelet tésztával  
Menü 2: Grízgaluska leves zöldséggel,Kelkáposzta főzelék fasírttal      
Főétel: Sonkával és sajttal töltött csirkemell, rizibizivel, par.salátával 
Tészta: Paradicsomos sertésszűzragu, juhtúrós taglietelle tésztával  
Főzelék: Kelkáposzta főzelék fasírttal 

 
1250 
1250 
1550 
1450 
1150 

KEDD 
Menü 1: Brokkoli krémleves, Sült csirkecomb zöldséges rizzsel 
Menü 2: Brokkoli krémleves croutonnal, Diós guba vaníliasodóval 
Főétel: BBQ oldalas steakburgonyával, káposztasalátával 
Tészta: Diós guba vaníliasodóval  
Fitt: Ananászos currys csirkemell jázmin rizzsel
Főzelék: Magyaros zöldborsó főzelék sült virslivel 

 
1250 
1250 
1550 
1050 
1450 
1150

SZERDA 
Menü 1: Tojásleves, Erdélyi rakott káposzta  
Menü 2: Tojásleves, Túrós csusza tepertővel     
Főétel: Grill zöldséggel és sajttal töltött rántott csirkemell rizzsel  
Tészta: Túrós csusza tepertővel 
Fitt: Rántott Camembert jázmin rizzsel, áfonya lekvárral, barackkal 
Főzelék: Zöldbabfőzelék roston karajjal 

 
1250 
1250 
1550 
1150 
1450 
1150 

CSÜTÖRTÖK 
Menü 1: Zöldségleves, Sajtos-tejfölös csirkemell rizzsel  
Menü 2: Zöldségleves, Szárazbab főzelék sült kolbásszal 
Főétel: Roston sült lazacfilé snidlinges burgonyapürével  
Tészta: Mediterrán taglietelle csirkemellel és parmezánnal 
Fitt: Fűszeres sertéskaraj, zöldsalátával, sáfrányos rizzsel  
Főzelék: Szárazbab főzelék sült kolbásszal 

 
1250 
1250 
1850 
1350 
1450 
1150 

PÉNTEK 
Menü 1: Csülkös bableves, Rizsfelfújt eperöntettel  
Menü 2: Csülkös bableves, Rántott sertésszelet kukoricás rizzsel 
Főétel: Csirke gyros hasábburgonyával, joghurt öntetes salátával 
Tészta: Rizsfelfújt eperöntettel 
Fitt: Ratatouille vadrizzsel, pirított csirkemell csíkokkal 
Főzelék: Tökfőzelék pörkölttel 

 
1250 
1250 
1550 
1050 
1450 
1150 

(05908)

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

(05909)

Egyes SÍLÉCEK és SÍCIPŐK
jégkorcsolyák,

síkabátok, sínadrágok és bukósisakok

20–50% engedménnyel.

VB SPORT
Új cím: Szekszárd, Mátyás király u 4/c. • tel.: 20/9269–535 • www.vbsport.hu

(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara)
(05924)

csavarok, anyák, alátétek, 
szegek, szegecsek, tiplik,

dübelek, épület- és
bútorvasalatok,

zárak, lakatok, kilincsek, 
bútorfogantyúk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • tel.: 74/413–004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • tel.: 74/512–454
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • tel.: 74/540–780 (05912)

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!

(05910)

Mi a webjogsi?Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű 
szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz ve-
zető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a 
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legna-
gyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosít-
ja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!

Balog István oktató (05928)

(05925)

(05922)

(05906)


