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Már Szekszárdon is lehet konvaleszcens
vérplazmát adni

Gyimóthy Éva

Két hete már nem kell Pécsre 
vagy távolabb utaznia annak, aki 
vérplazmával segítené a korona-
vírus-fertőzésben szenvedő, sú-
lyos betegeket, hiszen Szekszár-
don is van erre lehetőség. 

– Ezt szaknyelven úgy mondjuk, hogy kon-
valeszcens vérplazma, vagyis a gyógyult koro-
navírusos betegektől gyűjthető különleges vér-
készítmény. A fertőzés hatására a szervezetben 
ellenanyagok termelődnek, ezekkel győzzük le 
a betegséget. Ezeknek a termelődése időbe telik, 
ezért nagy segítség, ha a súlyos állapotú korona-
vírusos betegek a plazmával, már készen megkap-
ják az antitesteket. A sárga színű plazma életmen-
tő lehet azzal együtt, hogy a plazmaterápia csak 
egy eleme a koronavírus-fertőzés kezelésének. 
Hatékonysága nagyban függ attól, hogy a fertő-
zés melyik stádiumában és milyen mennyiségben 
alkalmazzák a betegen. Magyarországon eddig 
hatvan kórház négyezer betegén alkalmazták ezt 
a terápiát. A tapasztalatok nagyon jók, általában 
javult a súlyos állapotban levő fertőzöttek állapota 
– mondta Dr. Pászthy Vera, az Országos Vérel-
látó Szolgálat Szekszárdi Területi Vérellátójának 
főorvosa, aki izgatottan szervezte meg a donorok 
érkezését a szekszárdi állomásra.

– Azok jelentkezhetnek donornak, akik átestek 
a fertőzésen, legalább három hete meggyógyultak, 
elmúltak tizennyolc évesek, de még nem töltötték 
be a hatvanat, és szívesen segítenének azoknak, 
akik most küzdenek a koronavírussal – tette hoz-
zá Dr. Pászthy Vera. A plazmaadásra bármelyik 
véradási helyszínen lehet jelentkezni. Ekkor egy 
vizsgálaton kell részt venniük a jelentkezőknek. 

A levett vérből többek között azt nézik meg, 
mennyi antitest termelődött a jelentkező szer-
vezetében a betegséget követően. Ilyenkor az 

is kiderül, hogy a plazmadonornak vannak-e 
alapbetegségei, mint például inzulinnal kezelt 
cukorbetegség, epilepszia, vagy éppen szívbeteg-
ség – ezek fennállása esetén nem engedélyezett 
a plazmaadás. A vizsgálat összesített eredménye 
alapján dől el az alkalmasság.

– Az alkalmasnak talált jelentkezőkkel szemé-
lyesen vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük a 
plazmavétel helyszínét és időpontját. Az alkal-
massági feltételek nagyjából megegyeznek a vé-
radáséval. A plazma levétele során egy vénaszú-
rást követően a vér egy steril, egyszer használatos 
szerelékbe kerül. Ebben egy különleges centri-
fuga található, ami elválasztja a vörösvérsejtet 
és a plazmát. Utóbbi egy gyűjtőzsákba folyik. A 
vörösvérsejtet pedig visszajuttatják a donor szer-
vezetébe. Ezt hatszor-hétszer ismétlik meg. A 
negyven percig tartó eljárás során 600 milliliter 
vérplazmát gyűjtenek egy donortól – ismertette 
az eljárást Dr. Pászthy Vera. 

– A hazánkban alkalmazott koronavírus elleni 
védőoltások nem jelentenek kizáró okot sem a 
véradásból, sem a plazmaadásból.

– Ezt a különleges a plazmakészítményt csak 
a koronavírus-fertőzésen átesettek tudják adni, 
pótolhatatlan segítséget nyújtva ezzel a korona-
vírusos betegeknek – emelte ki a főorvos.

TÓTH 
RÓBERT

Arany-aszály
Szakad az arany május 

egéből, s mi valahogy még-
is jobban vágyunk egy kis 
napsütésre a szeles, hűvös 
hónapok után. Teljesen ért-
hető, mégsem ilyen egyszerű. 
Azon felül, hogy egyébként 
agrármegye a miénk, s per-
sze a városnak hírnevet ter-
mő tőkéknek sem árt, a víz 
maga az élet. 

A közhelykamra polcáról 
leemelt mondás ez, ám olyan 
szabatos, hogy az idők vége-
zetéig eláll. 

S ami az idők kezdetét 
illeti, – ha nevezhetjük pon-
tatlanul így az ókort egy 
gondolatmenet erejéig – a 
Krisztus előtti évezredek 
számos éghajlati megpróbál-
tatást hoztak Mezopotámia 
földjére. Aszály volt; nem is 
akármilyen. Nemcsak má-
jusban, hanem minden hó-
napban imádkoztak azért a 
bizonyos égi aranyért. 

Egy friss tudományos publi-
káció viszont igen érdekes dol-
got állapított meg: az éghajlati 
válságnak köszönhető a korai 
közösségek együttműködése. 
Sőt a stabil államforma ki-
alakulása is. Mert az aszály 
bizony rákényszerítette a kol-
lektívát, hogy közösen dolgoz-
zanak a fennmaradásért. Az 
eső hiánya tehát mégis virág-
zást hozott. 

A partnerség kultúrájának 
magva évezredekkel koráb-
ban is képes volt megered-
ni. Elgondolkodtató. Ahogy 
néha az is, mindezek tük-
rében mi lenne jobb: arany 
vagy aszály? 

JEGYZET

Koronavírusos betegeken 
segíthet az, aki már átesett 
a fertőzésen és alkalmas 
arra, hogy vérplazmát ad-
jon. Erre már a tolnai me-
gyeszékhelyen is van lehe-
tőség. 

A vérplazmaadásról minden fontos 
információ megtalálható az OVSZ 

(www.ovsz.hu) oldalán.

– Mi is az a vérplazma?
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Mindig csak tanítani akartam
Interjú Szabóné Kiss Erzsébettel

Kutny Gábor

– Tényleg mindig tanítani akartam, amióta az 
eszemet tudom – meséli azzal a finom mosoly-
lyal az arcán, ami mindig jellemezi. Valahogy 
éreztem, hogy van érzékem hozzá. A gyerekek-
kel való foglalkozás nagyon meghatározó volt, 
valószínűleg az első tanítóim is adtak olyan 
ösztönzést, ami erre a pályára irányított. Aztán 
középiskolás koromban az orosszal kötöttem 
barátságot és a tanárom lett a példaképem oly-
annyira, hogy később sok dologban követtem 
azt, ahogy ő tanított. Biztos volt, hogy oroszta-
nár leszek, a többi csak később alakult ki. A tör-
ténelem és a pedagógia közül az utóbbi nyert. 

– Mielőtt Szekszárdra jött, Nagydorogon 
tanított. Más volt a két iskola?

– Nagyon. Az viszont egyforma volt, hogy 
a  tantestület szívesen fogadott, és hamar be-
illeszkedtem.  Azt gondoltam, hogy a nagy-
dorogi öt év a pályafutásom csúcsát jelenti, 
mert úgy éreztem,  megkaptam mindazt, amit 
szerettem volna elérni. Tanítottam oroszul, 
vezettem az úttörőcsapatot és nagyon boldog 
voltam az életemmel. Aztán Szekszárdra köl-
töztünk, és az akkori 5-ös iskolában kezdtem 
dolgozni, ami jelentős váltásnak bizonyult. 
Kellett egy év, mire azt tudtam mondani: én is 
szekszárdi vagyok. Az iskolában lehetőségem 
volt a pedagógia mellett a szaktárgyamban is 
kiteljesedni, hiszen itt is oroszt tanítottam.

– Nehéz volt, hogy az iskolákból eltűnt az 
orosztanítás?

– Nagyon megnehezítette az életem. Bár 
meg kell mondanom, hogy mi, ameddig csak 
lehetett,  kitartottunk. Talán mi tanítottuk 
legtovább a nyelvet, de eljött az idő, amikor 
váltani kellett, és nekem szinte nulláról kellett 
megtanulnom az angolt egy olyan közegben, 
amelyikben a többiek már jelentős előnyben 
voltak. Nagy szenvedés volt, mire eljutottam 
arra a szintre, hogy élvezzem, amit csinálok. 
Ráadásul jelentkeztem az egyetemre, de köz-
ben a munkahelyem, azaz az iskola maradt az 
első, úgyhogy kemény időket éltünk meg.

– A kollégái azt tartják önről, 
hogy mindig az újítási szán-
dék vezérelte, modernizálni, 
korszerűbbé akarta tenni az 
oktatást, már amennyire a 
közeg engedte.

– Mindig volt bennem egy 
igény arra, hogy ne csak a 
megszokott sémákat ismé-
telgetve akarjunk tudást 
átadni, hanem haladjunk a 
korral, a gyerekekkel. És eh-
hez mindig találtam társakat 
a tantestületben. Ez aztán 
odáig vezetett, hogy adott 
pillanatban azt mondtam, 
öt évre elvállalom az iskola 
vezetését. Mindig minden 
vezetői elképzelésem csak 
öt évre szólt, nem akartam 
vezetni, tanítani akartam. 
Minden esetben a kollégá-
im felkérése volt a döntő 
abban, hogy belevágtam a ve-
zetői feladatba annak érdekében, 
hogy az innovációinkat közösen 
meg tudjuk valósítani. Ez az együtt 
gondolkodás és közös munkálkodás 
az, ami inspirált a vezetésben. 

– Azt mondta, leginkább az általános 
iskolás korosztályt érezte igazán a sa-
játjának. Miért vágott bele a középis-
kolai tanárságba, miközben szerették 
mint általános iskolai igazgatót és 
tanárt?

– Olyan iskolát akartam csinál-
ni, ahová jó bemennie szülőnek, 
gyereknek, tanárnak. Ez motivált 
leginkább. Olyat, ahol a hagyo-
mányok megfelelő alapot terem-
tenek arra, hogy jól lehessen 
építkezni. A mai napig fontos 
számomra, hogy úgy dolgoz-
zam, hogy a munkámra a 
következő generációk is 
építeni tudjanak.

 Azt gondoltam, amikor abba-
hagytam az iskolaigazgatást, 

hogy simán vissza tudok térni 
a tanításhoz, de az az egy év, 
ami következett, rávilágított, 
hogy ez nem fog működni, és 
elfogadtam egy korábbi fel-

kérést, eljöttem tanítani a Be-
zerédjbe. Újra azt csinálhattam, 

amit szeretek: minden 
erőmmel a gyerekek-

kel foglalkozhattam. 
Az idő előrehalad-
tával kínálkozott 
egy lehetőség arra, 
hogy kipróbáljam, 
milyen helyettes-
nek lenni. Aztán 
ismételte magát 
az élet, mert ami-
kor megüresedett 
az vezetői szék, a 
kollégáim unszo-
lására megpályáz-
tam az igazgatói 
helyet ismét azzal 
a kikötéssel, hogy 

öt év, s nem több.

– Van abban va-
lami finom egy-
beesés, hogy úgy 
tudja zárni a ta-
nítást, hogy az a 

patinás intézmény,  
amit irányít, kerek évforduló-

ját ünnepli.
– Tizenhét évet dolgoztam a 

Bezerédjben és nagyon szeretem 
ezt az iskolát. Így hát valóban egy-

fajta ajándék a sorstól, hogy egy 
olyan búcsúévem lehet, amikor az 
iskola a 100., újraalapításának 75. 
és Bezerédj születésének 225. évfor-
dulóját ünnepli. Úgy döntöttünk, 
hogy egy emlékévet rendezünk a 
következő esztendőben. Az idei tan-
év végével kivonulok a tanításból és 
új színtéren próbálom ki magam, ez 
pedig a nyugdíjas lét és annak min-
den előnye. 

Szabóné Kiss Erzsébet
Tolna Megyei SZC Bezerédj István

Technikum igazgatója

Gyerekkora óta tudta, hogy pedagógus lesz. Tudatosan készült a pályára, és 
ennek megfelelően megtalálta  példaképét is egy középiskolai orosztanár 
személyében. A nyelv mellett a pedagógia érdekelte. Igazán tanítani akart 
mindig, mégis az élet kétszer is úgy hozta, hogy intézményt kellett vezetnie, 
mert a kollektíva őt tartotta rá a legalkalmasabbnak. Most, hogy nemsokára 
nyugdíjba készül, ugyanazzal a tudatossággal tervezi a pihenés napjait. Sza-
bóné Kiss Erzsébet, a Bezerédj István Technikum igazgatója arra számít, hogy 
az iskola 100. születésnapjának ünnepségsorozatát még levezényli. 
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Nyolcezer oltás
két hónap alatt

Ezúttal a szekszárdi Gyűszű Birtok 
ajánlott fel 100 százalékos gyü-
mölcsleveket és némi bort a városi 
oltóponton dolgozó önkéntesek-
nek. Az adomány átadása kapcsán 
tartott sajtótájékoztatón Ács Rezső 
polgármester elmondta, hogy iga-
zi közösségi összefogás ölt testet a 
szekszárdi oltópont létrejöttében, 
és az ilyen eredmények miatt lehe-
tünk különösen büszkék a városi 
közösségeinkre.

A polgármester megköszönte 
mindenkinek, aki részt vett az 
elmúlt két hónapban az oltások 
szervezésében, Berlinger Attilá-
nak, a Babits Mihály Kulturális 
Központ igazgatójának pedig, 
hogy összefogták az oltópont 
működtetésében résztvevőket.

Dr. Omacht Erika, az oltást 
végző orvosok nevében elmond-
ta: valóban alulról jövő kezde-
ményezés volt, hogy legyen egy 
olyan hely a városban, ahol az 
oltásra várók nem találkoznak a 
háziorvosok normál rendelésére 
érkezőkkel. A márciusi kezdés 
előtt felállt egy úgynevezett Call 
Center, ahol a kulturális központ 
dolgozói szervezték az oltásokat, 
hívták telefonon a regisztrálta-
kat, ezzel is segítve az orvosok 
munkáját.

Az elmúlt két hónapban több 
mint nyolcezer védőoltást adtak 
be a szekszárdi oltóponton, ami 
azt jelenti, hogy a város 18 éven 

felüli lakosságának 32 százaléka 
itt kapta meg az injekciót. Mivel 
emellett a kórházi oltópontokon is 
nagy számban oltakozott a lakos-
ság, kijelenthető, hogy a megye-
székhely átoltottsága nagyon jó.

Az összefogás persze cselek-
vésre ösztönözte a jószándékú 
vállalkozókat is. Öt szekszárdi 
étterem – a Szekszárdi Diákét-
keztetési Kft., a Szász Étterem, 
a Stefán Ételbár, az Aranykulacs 
Kisvendéglő és a Toscana étte-
rem – öt héten át látta el ebéd-
del az oltóponton dolgozókat, 
további öt hétig pedig Tarr János 
nagyvállalkozó finanszírozásával 
viszik az ételt az önkénteseknek. 
Az Alisca Agrárház ásványvi-
zet ajánlott fel, a Kolping isko-

la konyhája és a Mézesmadzag 
cukrászda süteményeket sütött, 
a Remete Borászat bort adott 
ajándékba.

Berlinger Attila, a Babits Mi-
hály Kulturális Központ igazga-
tója elmondta: az első oltások 
nagy hulláma a napokban le-
cseng, terveik szerint május utol-
só napjaiban pedig befejeződhet 
az oltópont működése és a Babits 
Mihály Kulturális Központ újra a 
kulturális élet szervezésével fog-
lalkozhat majd. Ennek pontos 
idejét azonban csak a részletsza-
bályok ismeretében lehet meg-
mondani.
 Önkormányzati Sajtóiroda

Mindenki Szekszárdja
Örömmel fogadjuk Ol-
vasóink észrevételeit, 
leveleit. Tolnainé Szabó 
Beáta tisztelte meg szer-
kesztőségünket és ezen 
keresztül olvasóinkat írá-
sával, melyet szerkesztett 
formában az alábbiakban 
teszünk közzé:

….Szekszárdon élek – a mű-
velődési házba kaptam a behí-
vást. Reggel indultunk férjem-
mel együtt, maszk a szánkon, 
orrunkon, remegés a lelkünk-
ben. Beléptünk az oltópontra. 
Egyenruhába öltözött vagyo-
nőrök fogadtak, meglett férfi-
ak – kedvesen, szolgálatkészen, 
lázmérővel a kézben. Mutatták, 
hová menjünk. A regisztrációs 
helyen néhány segítő hölgy 
adta kezünkbe a kérdőívet, 
nézte a tajszámot, és közben 
kedvesen beszélgettek velünk 
– tudunk-e mindent, miben 
tudnak segíteni, hogyan lesz 
tovább, míg feljutunk az oltó-
helyre. 

Az adminisztrációt elvé-
gezve, utat mutatva segítettek 
feljutni az oltási helyre. Ott a 
városi védőnők maszkban, de 
kedvesen mosolyogva fogad-
tak, kérdeztek, beszéltek, leve-
zetve az érkezők félelmét, ha-
tározatlanságát. Újabb papírok, 
pontosan mindent elmondva. 
Nem voltak ingerültek, hogy 
már megint ismételni kell 
ezeknek az értetleneknek. Ked-
vesen, mosolygósan, segítőn. 
Leültünk az oltópontunk ajtaja 
előtt, jött a háziorvosunk. Nagy 
hanggal, mosolyogva, kérdez-
ve, hogy érezzük magunkat. 
Pedig a héten a rendelési ideje 
előtt, vagy az után itt, az oltó-
ponton töltötte az idejét….

A vakcina beadása előtt még 
elmondta, miért jó az oltás, mi-
lyen mellékhatások várhatók, s 
ha baj van, szóljunk. Energiája, 
kitartása, figyelmes felénk for-
dulása új erőt adott!

Miután megkaptuk az oltást, 
elvezettek bennünket a pihe-
nőbe. A művelődési ház egyik 
nagyobb termét rendezték be 
erre a célra. Székek sorban, 
tisztes távolban egymástól, 
ücsörgő beoltottakkal, többük-
kel üdvözöltük is egymást. Az 
ott felügyelő hölgy elvette pa-
pírjainkat, elmondta, hogy 25 
percre üljünk le, pihenjünk. Itt 
a víz, ha szükséges. A teremben 
csend és nyugalom. Egy nagy 
kivetítőn a Kincses Tolna me-
gye értékeit bemutató kisfilme-
ket nézhettünk. 

Az idő leteltével a hölgy 
szólított bennünket, mondta, 
hogy ha nincs problémánk, 
indulhatunk haza. És mind-
ezt továbbra is mosolyogva, 
kedvesen, a szemünkbe néz-
ve, nekünk mondva. És ezen 
a napon ki tudja, hányadszor, 
hányadik 25 perc leteltét fi-
gyelte, és figyelte a bent ülőket. 
Mindeközben egy másik hölgy 
folyamatosan fertőtlenítette a 
székeket, ahonnan az induló 
félben levők felálltak. Ezen a 
délelőttön ki tudja, hányadszor 
hajolt le a székekhez? Nem volt 
morcos, nem volt elégedetlen,  
tette a dolgát, értünk.

Tisztelt Polgármester Úr! 
Tisztelt Kormánymegbízott 
Úr! Tisztelt Berlinger Attila 
művelődésiház-igazgató! Tisz-
telt védőnők és mindenki, aki 
odaadással végezte munkáját – 
KÖSZÖNET! 

Ezen a szekszárdi oltóponton 
– is – csodát valósítottak meg! 
Köszönet elhivatottságukért, ki-
tartásukért és a sok mosolyért!

OLVASÓI LEVÉL

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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KISPIPA VENDÉGLŐ a Széche-
nyi utcai nyomda mellett. Itt 
még zóna pörköltet ebédelhe-
tett a vendég, hozzá egy pohár 
sört, pár forintért. Este Csorba 
Géza és zenekara muzsikált. 
Kis-kocsmák várták Szekszár-
don az esténként betérő vendé-
get: Schaflerék hamis tanúnak 
becézett Kiskulacs vendéglő-
je, Bóday a vasútállomással 

szemben lévő Gödörben, a 
Csapó-vendéglő, a Bableves-, 
a Bagolyvár- és a Szilfa csárda. 
Zártabb világ volt az Úri kaszinó 
és a Kereskedelmi Kaszinó, oda 
nők csak a farsangi bálok idején 
mehettek. A két világháború kö-
zött kis forgalommal működött 
az Erzsébet Szálloda és a Ma-
gyar Királyi Szálló a Széchenyi 
utcában.

SZABADTÉRI SZÍNPAD körülbelül a posta és a volt Skála áruház 
közötti régi épületek mögött. 1960-as évek: vasárnap délelőtt 
boxmeccs – ott drukkoltunk a híres szekszárdi öklözőknek –, este 
kertmozi, ahogy hajdan Babits is megénekelte első filmélményét 
Mozgófénykép című versében: 

„A gép sugarát kereken veti, képköre fénylik a sík lepedőn… 
új szinek és alakok lovagolnak a fénylegyezőn  
olcsó s remek élvezet összecsodálni e gyors jelenéseket itt…”
A kertmozi erős vasváz tetőszerkezete az egyik télen megadta 

magát hópaplanjának súlya alatt.

Zomba – Rozsnyai
Mátyás-emléke

Százharminchárom éve rendeznek Magyar-
országon Rozsnyai Mátyás szakmai és em-
lékversenyt. A híres magyar gyógyszerész 
(Szabadszállás, 1833 – Arad, 1895) nevét vi-
selő alapítvány mindig más városban tartotta 
tudományos ülését, 1969-ben Szekszárdon ta-
lálkoztak. Megyénknek sok köze van Rozsnyai 
Mátyáshoz. 1861-től 1874-ig Zombán volt 
gyógyszertára, ahol fényképészeti műtermet 
is nyitott. Sokoldalú és kísérlezető munkássá-
gára jellemző, hogy Zomba után Aradra köl-
tözve, gyógyszertára emeletén korszerű labo-
ratóriumot rendezett be. Elkészítette az akkor 
sok betegségre használt kinin-félék porított 
és ízesített változatát gyermekek számára. Az 
egyik kinin-fajtát róla nevezték el. Gyártott 
gyógycukorkát és többféle gyógybort. Készít-
ményeivel díjakat nyert Brüsszel, Párizs, Bécs 
világkiállításán. A gyógyszerészek országos 
egyesületében betöltött választmányi tagsága 
mellett számos szakcikk szerzője volt. Rozs-
nyai 1887-ben 100 aranyfrankot nyert pályá-
zaton Fiumében. Ezzel az összeggel versenyt 
hirdetett gyógyszerész gyakornokoknak. Ala-
pítványa az első világháború idején elérték-
telenedett. A gyógyszerész szakma 1936-ban 

Rozsnyai nevével indított új pályázatot, me-
lyet Kölesd híres gyógyszerésze, Koritsánsz-
ky Ottó hirdetett ki. Megint háború szakí-
totta meg a tanulmányi verseny-sorozatot, 
folytatására 1965-ben értek meg a feltételek. 
Rozsnyai írta és ki is adta a sakkjátékról szóló 
első magyar könyvet. Ebből az alkalomból a 
honismereti egyesület megyénk sakkozóival 
közös emléktáblát állított Zombán. Gyógysze-
rész társai gyűjtést rendeztek Rozsnyai sírem-

lékének elkészítésére. Az obeliszkre felvésték: 
Kartársai közül a legkiválóbbnak, a szorgalom 
és tudás mintaképének.
 K. J.

Lassan oldódnak a szigorú korlátozások. 
Olvasóink figyelmébe ajánljuk a város kö-
zelében fellelhető kirándulásra érdemes 
helyeket.

KITEKINTŐ 

EMLÉKNEK MEGMARAD

Kispipa VendéglőKispipa Vendéglő

Szabadtéri színpadSzabadtéri színpad
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Bár a vasipari ma már nem lé-
tezik, mégis meghatározó ele-
me a város ipartörténetének. 
Dr. Németh Antal, a társaság 
egykori vezetője, lejegyezte a 
vállalat krónikáját, munkája 
kor- és ipartörténeti doku-
mentum. Kár, hogy azok, akik 
ma ennek a vállalatnak az 
alapjain építkezve működnek, 
nem mérték fel Németh Antal 
kutatómunkájának fontossá-
gát sem a városra, sem a cégre 
nézve, és nem támogatták a 
történet közreadását.

FO
TÓ

: BEK
Ü

LD
Ö

TT KÉP

A Vasipari az első fecske
a város iparosodásában

Kutny Gábor

Dr. Németh Antal fiatal mérnök-
ként került a céghez és részese 
volt a fejlődésnek, amit néhány 
év alatt befutott a társaság. Az 
államosítási folyamat keretein 
belül 1951-ben létrehozott Szek-
szárdi Vasipari Vállalt évről évre 
nőtt, 1968-ra mintegy 500 alkal-
mazottja volt. Dr. Németh Antal 
szerint meglepően 
magas szakmai 
felkészültség jelle-
mezte a szakem-
bergárdát. Ez tette 
lehetővé, hogy 
nekivágjanak egy 
sikerekkel kecseg-
tető gyártásnak, az 
olajkályhák készí-
tésének. 

A történet úgy 
kezdődött, meséli 
az egykori vezető, 
hogy néhány szak-
munkás kísérletképpen összeál-
lított egy hőcsöves olajkályhát, 
amely elvben nagyon jól műkö-
dött, ám sorozatgyártásra nem 
volt még alkalmas. De mivel ab-
ban az időben nagy volt az igény 
az olajkályhákra, így az egész or-
szágban keresett termékké vált. 
A szekszárdi üzem a harmadik 
volt az országban, amely ezeket a 
kályhákat gyártani kezdte. Azon-
ban mivel a konstrukció nem volt 
tökéletes, így ez majdnem csődbe 
vitte a megyei tanács felügyelete 
alatt álló vasipari vállalatot. A 
politika azonban közbeszólt, és az 

emlékezetes, egész világot meg-
rengető olajválság véget vetett a 
gyártásnak.

Az olajkályhák gyártását 
1975-ig végezték a vasipariban. 
A gyártmány egyébként BMV 
nagydíjas lett, ami abban az idő-
ben kiemelkedő elismerésnek 
számított. A dolgozók pedig, 
ahogy Németh Antal mondja, 
rendkívül büszkék voltak. 

Abban az időben az „új gazda-
sági mechanizmus” néven ismert 
gazdaságpolitika eredményeként 
a vasipariban dolgozók jelen-
tős nyereségrészesedést vihettek 
haza. Az adózott nyereség 40 
százalékát bérben fizette ki a cég, 
ami előbb 12., majd 13. havi fize-
tést jelentett. Emellett egy olyan 
szerszámlakatos műhely létreho-
zására is lehetőség nyílt, amely 
további munkák elvégzését tette 
lehetővé. A vasas szakmákban ta-
nulók 70 százaléka itt tanulta meg 
a mesterfogásokat. 

Szekszárd díszpolgárai – 2. rész
Gróf Apponyi Albert

Gróf nagyapponyi Apponyi 
György kancellár és Sztáray Júlia 
grófnő fia, Albert 1846. május 
29-én Bécsben született. Tanul-
mányait családja vallásosságának 
és királyhűségének megfelelően a 
jezsuiták kalksburgi intézetében 
kezdte, majd Pesten és Bécsben 
hallgatott jogot. Ezt követően 
nagy utazásokkal ismerke-
dett Németország és 
Franciaország politi-
kai, gazdasági éle-
tével, tudatosan 
készült politiku-
si szereplésére. 
1869-ben még a 
Szuezi csatorna 
megnyitására is 
elutazott. Már 
26 évesen a szent-
endrei kerület kép-
viselője lett a liberális 
Deák párt programjával. 
Mindenki konzervatívnak 
tartotta, így némileg kilógott a 
sorból. Haláláig számos ciklusban 
jutott be a törvényhozásba. 1878-
ban már a konzervatív párt egyik 
vezetője. A Szent István Társulat 
elnöki tisztéről azért mondott le 
1888-ban, hogy teljesen a politi-
kának élhessen. A kiváló szónok 
Apponyinak fontos szerepe volt 
a véderő, majd az egyházpolitikai 
törvényjavaslatok vitáiban. 

1897-ben feleségül vette Mens-
dorff-Pouilly Klotild grófnőt. 

1889-ben pártjával belépett 
a Szabadelvű Pártba. 1901-ben 
a képviselőház elnöke lett. Az  
obstrukció letörésének terve 
miatt kilépett a pártból, és 1904-
ben az Ellenzéki Pártok Szövet-
ségében folytatta tevékenységét. 
Egyik legfőbb mozgatója az úgy-
nevezett nemzeti ellenállásnak. 

1906-tól 1910-ig a Wekerle kor-
mány kultuszminisztere. Négyéves 
működéséhez fontos közoktatási 
reformok fűződnek. 1914-től a 
Kossuth párt elnöke. 1917-től is-
mét kultuszminiszter. A kommün 
alatt bujdosásra kényszerült.

A párizsi béketárgyalásokon 
Magyarország főmegbízott tár-
gyalója. Mivel a szövetségesek a 

háború folyamán megtett ígére-
teikkel már eleve eldöntötték Ma-
gyarország feldarabolását a való-
ságos földrajzi, néprajzi helyzettel 
sem törődve, a magyar küldöttség 
érveit meg sem hallgatták. A bé-
kediktátumról Apponyi az angol, 
a francia és az olasz miniszterel-
nök, valamint USA és Japán pá-

rizsi nagyköveteinek jelen-
létében mondta: „Ha 

Magyarországnak 
választania kellene 

ennek a békének 
elfogadása vagy 
visszautasítása 
között, úgy tu-
lajdonképpen 
arra a kérdésre 
adna választ: he-

lyes-e öngyilkos-
nak lenni, nehogy 

megöljék…” Trianon 
végzett a Magyar Király-

sággal. Apponyit 1920-tól 
ismét parlamenti képviselőnek vá-
lasztották. A kormányzóválasztás 
egyik jelöltjeként tartották számon. 

Közéleti szerepvállalásának 50. 
évfordulóján a főváros mellett több 
tucat magyar település választotta 
díszpolgárának, így nyilvánítva ki 
iránta tiszteletét és megbecsülését. 
Nem sokkal 75. születésnapja előtt, 
1921. május 13-án Szekszárd is dísz- 
polgárává választotta. Tudósok, 
egyetemek, politikai csoportok 
1911–1932 között öt alkalommal 
jelölték Nobel-díjra.

A nagy népszerűségű, kiváló 
szónok Apponyit Bethlen István 
miniszterelnök úgy vonta ki a ha-
zai politikából, hogy külügyi meg-
bízatást adott számára. 1926-tól a 
Nemzetek Szövetségében a „nem-
zet ügyvédjeként” védte Magyaror-
szág ügyeit. 1933 elején is Genfbe 
utazott a leszerelési konferenciára, s 
itt érte a halál február 1-jén. Gyász-
szertartására a párizsi Notre Da-
me-ban került sor a Népszövetség 
képviselőinek jelenlétében. Haza-
szállítása után a budavári Nagybol-
dogasszony (ma Mátyás) templom, 
ahol addig csak koronás főket 
temettek, lett végső nyughelye.

 Dr. Dobos Gyula István

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Ha az ötvenes évek elején 
valaki – akár egy 424-es 
gőzmozdony által húzott 
vicinálison – megérkezett 
a szekszárdi állomásra, egy 
álmos kisvárosban találta 
magát. A síneken túl már 
nem nagyon volt a sportpá-
lyán kívül semmi. Akkor ke-
vesen hitték volna el, hogy a 
következő harminc év során 
benépesül az iparterület. 
Ebben a fejlődési folyamat-
ban volt az első fecske a 
Szekszárdi Vasipari Vállalat.
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Kultúrpiknik

Ismerd meg a 100 éve Szekszár-
don született Mészöly Miklós 
életét, munkásságát és tudd meg, 
mit lehet írni 100 szóban Szek-
szárdról. Dőlj hátra! Élvezd az 
Iván-völgyi panorámát egyik ke-
zedben egy pohár kadarkával, a 
másikban egy malacos batyuval. 
Hallgasd az előadásokat, élvezd a 
zenét és beszélgess a témák szak-
értőivel kötetlenül! Kapcsolj ki és 
kapcsolódj be!

A Kultúrpiknik előadói orszá-
gosan ismert, elismert, Szekszár-
don élő, Szekszárdhoz kötődő, 
Szekszárdot szerető művészek.

Társszervezők: a Tolna Megyei 
Illyés Gyula Könyvtár, a Wosins-
ky Mór Megyei Múzeum, a He-
imann Családi Birtok és a PAD 
Irodalmi, Művészeti és Kulturális 
Egyesület.

Előadók: a kortárs irodalom 
nagyjai és szakértői.

A helyszín: Heimann Csalá-
di Birtok terasza az Iván-völgy 
tetőn.

Street food a parkolóban: 
Puha Róbert mesterszakács ma-
lacos batyui egész nap elérhetőek.

Jegyvásárlás: www.heimann.
hu

Előadók, közreműködők: Ku-
korelly Endre író, Cserna-Szabó 
András író, drMáriás Béla fes-
tőművész, Lovas Csilla főmuzeo-
lógus, Ágoston Zoltán főszer-
kesztő, Kocsis Imre Antal volt 
polgármester, Ódor János Gábor 
múzeumigazgató, Rubányi Anita 
előadóművész, Dicső Zsolt köl-
tő, Jankovics Zoltán költő, Zalán 
Tibor költő, Szilasi László író, 
Darvasi László író, Vörös István 

költő, Vass Tibor költő, Vass Nóri 
író, Jankovics Nóra író, Komjáthi 
Horváth Ágnes népi iparművész, 
Heimann Zoltán borosgazda, 
Dicső Botond versmondó, Kom-
játhi Tamás zenész, Liebhauser 
János könyvtárigazgató, Szolláth 
Dávid irodalomtörténész, Frank 
Ildikó színművész, Puha Róbert 
mesterszakács és a Komjáth(y)iak 
zenekar.

Érkezés reggel 09:00 órától, majd 
előadások 10:00 órától. A prog-
ramok másfél óránként követik 
egymást.

•  Mészöly Miklós + Szekszárd
•  „100 szó Szekszárdról” – a 

Pad Irodalmi és Művészeti 
folyóirat lapszámbemutatója;

•  Polcz Alaine és Mészöly Mik-
lós, a költőházaspár szerelme 
és „versengése”

•  Mészöly a kortárs írók sze-
mével

•  „Minden ua. Jankovics Zoltán 
50. születésnapjára” a Spa-
nyolnátha Művészeti folyóirat 
új kötetének bemutatója

•  Szolláth Dávid Mészöly Mik-
lós monográfiájának bemu-
tatója

•  drMáriás „Művészeti kon-
zultációk” című albumának 
bemutatója 

•  drMáriás és a Tudósok
•  Záróra: 22:00 órakor

A rendezvényt támogatja a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ, 
a Szekszárdi Vasárnap és a Szek-
szárdi Borászok Céhe.

A Kuktúrpiknik belépődíjas, 
ültetéses rendezvény, amely az 
aktuális járványügyi előírások be-
tartásával kerül megrendezésre. 
A napijegy ára május 31-ig 3.500 
Ft, utána 4.500 Ft, amely tartal-
maz egy pohár bort és az előadá-
sokon való részvételt. A további 
fogyasztás, borkóstolás és étkezés 
egyéni igény szerint lehetséges. 

 Dicső Zsolt

Mészöly Miklós 100
100 szó Szekszárdról

„Úgy lehetne elképzelni, 
ahogy a valóságban is  volt …”
 Mészöly Miklós  

– AZ ÉN PANNONIÁM

2021. június 5.,
szombat

PROGRAM:
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/414–212
web: www.diaketkeztetes.net

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 
e-mailben:

rendeles@diaketkeztetes.net
telefonon: 06–20/210–8961

Az ételek elvitelre, vagy házhozszállítással
is kérhetők. Az ételeket saját dobozaink-
ban tudjuk biztosítani, a csomagolás díja
50,- Ft/doboz. A kiszállítás díja 1.450,- Ft

felett ingyenes, alatta +250,- Ft.

Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
(06311)

MENÜ Május 17. Május 18. Május 19. Május 20. Május 21.

„A”
1350 Ft

Frankfurti leves Csontleves Májgombóc-
leves

Vegyes
gyümölcsleves Lebbencsleves

Barackos 
gombóc,
porcukor

Bácskai
rizseshús,

savanyúság

Mediterrán 
jércemell,
fűszeres
parázs-

burgonya

Halfilé ropogós
bundában,
párolt rizs,

tartármártás

Székely 
káposzta,
friss tejföl

„B”
1350 Ft

Frankfurti leves Csontleves Májgombóc-
leves

Vegyes
gyümölcsleves Lebbencsleves

Mézes-chilis
sült oldalas,

bugaci saláta

Chia magos
rántott

csirkemell,
füstölt sajtos

burgonyapüré

Aranygaluska,
vaníliasodó

Bakonyi
sertésragu,

tészta

Trappista sajt 
rántva,

majonézes
kukoricasaláta

Napi
ajánlat
1250 Ft

Falusi rántott 
szelet, hasáb-

burgonya,
friss saláta

Falusi rántott 
szelet, hasáb-

burgonya,
friss saláta

Falusi rántott 
szelet, hasáb-

burgonya,
friss saláta

Falusi rántott 
szelet, hasáb-

burgonya,
friss saláta

Falusi rántott 
szelet, hasáb-

burgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Roston
jércemell,

görög saláta

Roston
jércemell,

görög saláta

Roston
jércemell,

görög saláta

Roston
jércemell,

görög saláta

Roston
jércemell,

görög saláta

(06320)

Szekszárd belvárosbanSzekszárd belvárosban
üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ
2021. március 2021. március 

hónaptól.hónaptól.

ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–776206–30/555–7762

(06321)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06309)

700 m700 m22-es-es
RAKTÁRHELYISÉGRAKTÁRHELYISÉG

SzekszárdonSzekszárdon
bérbe adó.bérbe adó.

ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–776206–30/555–7762

(0
63

22
)

Műanyag
ajtó-ablak

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari 

függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
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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

(06310)
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Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna 
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas 
Alapszervezete értesíti tagjait, 
hogy 2021. május 17-én 06:30–
08:00 óra között füstölt áru, éte-
lízesítő és tészta árusítást tart a 
Hunyadi u. 4. szám alatt.
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Az online óra a lógósok 
paradicsoma 

A családi vita vége:  
megújulás szükséges

Az online oktatást tanulni kell – Aki kimarad, lemarad
Mit hoz a jövő? (4/2. rész)

Dr. Bajner Mária

Ha jól rakod össze az órarendet, 
délután fél kettő előtt nem kerülsz 
„élőben” a professzor monitorja 
elé. Így hajnalig fennmaradhatsz, 
és még akkor is megvan a nyolc 
óra alvás. És nemcsak erről van 
szó: néhány hallgató azt mondja, 
hogy az online kurzusok olyan 
„lájtosak”, hogy az ősember is át-
menne rajtuk! 

Még soha ennyi jó jegy nem szü-
letett, mint most, a pandémia ide-
jén. „Amikor az online tesztet írjuk, 
kinyithatsz egy könyvet, hívhatsz 
segítséget, a többiekkel is 'összedol-
gozunk', kicselezheted a kamerát, 
csak arra vigyázz, hogy néha ejts 
egy-két apró hibát”.... „Senki sem 
nézi, hogy tényleg azt teszed-e, ami 
helyes, ha online kurzuson tanulsz.” 
– jegyezte meg az egyik végzős hall-
gató. „A te dolgod. Nekem fontos, 
hogy milyen jegyet kapok, így az-
tán, ha az online teszt kérdésére 
nem tudom a választ, gyorsan elő-
húzok egy könyvet, még puskát sem 
kell írnom” – mondta egy másik. 

A 2019-es Babson survey adatai 
szerint az USA-ban az egyetemi 
vezetők közel 90 százaléka elen-
gedhetetlennek tartja az online 
oktatást az egyetem hosszútávú 

stratégiája szempontjából, ugyan-
akkor komoly aggodalmaiknak ad-
tak hangot, különösen a minőséget 
illetően. Több oktatóban kétségek 
fogalmazódnak meg az online min-
denhatóságával szemben. A válasz-
adók csaknem egyharmada szerint 
az online oktatás nem egyenran-
gú a fizikai jelenléti oktatással, és 
csaknem ugyanennyien mondják 
azt, hogy az online oktatásnak 
nem ugyanaz az értéke, mint a ha-
gyományosnak, és szerintük a csak 
online oktatás nem legitim.

Ugyanakkor az egyetemi okta-
tók fele úgy reagált, hogy a digi-
tális kommunikáció növeli a hall-
gatói produktivitást, a kreativitás 
szintjét, és az oktatási tevékeny-
séggel kapcsolatos kommuniká-
ciót hallgatók és oktatók között. 
Mindennek az ára az oktatói túl-
terheltségben mutatkozik meg: 
az oktatók azt mondják, hogy a 
digitális kommunikációval nő 
a munkaórák száma, ez pedig a 
stressz megnövekedésével jár. Az 
oktatók többsége a hallgatóktól 
naponta 20–30 e-mailt kap, amire 
a hallgatók azonnal visszacsatolást 
várnak.

Az online vs. hagyományos 
oktatás vitájában az a kép látszik 
kirajzolódni, hogy az online és a 
személyes oktatás megfelelő öt-
vözete lenne az optimális megol-
dás. A forma és a tartalom állan-
dó változásban van, mint ahogy 
az egész tanulási környezet. Az 
alkalmazkodáshoz komoly ok-
tatáspedagógiai útmutatások 
kellenek, és világosan meg kell 
mutatni, hogy milyen legyen egy 
jó tartalom, legyen az bármi-
lyen közvetítő médián keresztül 
megvalósuló. A munkaerőpiaci 
elvárásoknak megfelelő legfonto-
sabb készségeket kellene előtérbe 
helyezni a könnyen mérhető, „eg-
zakt” tudás rovására, a gyakorlati 
alkalmazhatóságot és alkalmaz-
kodást preferálva.

Bármely pontra helyezzék a 
hangsúlyt a módszertani-peda-
gógiai változást sürgető oktatási 
szakemberek, egyben mindenképp 
egyetértenek: központi támogatás 

nélkül és tradicionális pedagógi-
ai gondolkodással nincs szakmai 
módszertani megújulás. Egy kon-
venciók szintjén rögzült, fáradt 
oktatótársadalommal, és támoga-
tó, hosszú távú oktatásfejlesztési 
stratégiával rendelkező oktatás-
politika nélkül a paradigmaváltás 
nem kivitelezhető.

„Online”, hatékonyság – 
és stressz növelő

Online a minőség
rovására
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– Az oktatás addig fontos, amíg a gondolatok fontosak. Az elnyomó 
rendszerek az egész világon felismerték ennek jelentőségét, és korlá-
tozzák a szabad ötlet – és gondolatfolyamokat. Az oktató feladata 
ezzel szemben az, hogy folyamatosan képezze magát arra, hogy a 
gondolatokat és ötleteket minél magasabb szinten és hatékonyabban 
tudja átadni, kiaknázni, közvetíteni. Szakmai tisztességgel, objektíven, 
megfontoltan – vallja Dr. Bajner Mária, jelen cikksorozatunk szerzője. 

Egyetemi diplomáját a szegedi József Attila Tudományegyetem 
Bölcsészettudományi Karán szerezte 1990-ben. Dr „univ” fokozatot 
a Janus Pannonius Tudományegyetem bölcsészkarán, majd PhD 
fokozatot a Szegedi Tudományegyetemen szerzett 2000-ben. Angol 
irodalomtudományi szakterületét kiegészítette a Szegedi Tudomány-
egyetemen szerzett Európa szakértő képesítéssel. Külföldi tanulmá-
nyai az USA-hoz kötik: a Rhode Island-i Brown University-n tanult, 
majd egy évig a Portland State University-n kutatott. Számos külföldi 
partneregyetemen oktatott. Angol irodalmi kurzusokat tartott a Pécsi 
Tudományegyetem bölcsészkarán és Szegeden. 1998-tól főállású okta-
tó a Pécsi Tudományegyetem Kultúratudományi, Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Karán Szekszárdon. Jelenleg angol nyelvű képzésekben 
oktat, kutatási területe: Generációk, Kultúra, Nyelv, Kommunikáció. 
Egy könyve jelent meg, 93 tudományos közleményét tartják nyilván.

Ismerős körökben – saját ta-
pasztalataim alapján – több 
hallgató inkább online nézi 
végig az órákat (vagy csinál 
bármit kamerát kikapcsolva), 
mintsem hogy a másfél órás 
előadást a padban feszengje 
végig. A webes órák mellett 
több idő marad másra, leg-
inkább az alvásra. Az online 
órák persze így a lógósok pa-
radicsomává válhatnak.
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Új fejezet kezdődik

Lukács evangéliumának utolsó 
sorai ezek. Az ember azt gondol-
ná, hogy e jelenettel nem csak  az 
újszövetségi irat, de Jézus külde-
tése is lezárul. Végül is mindent 
megtett értünk:  eljött hozzánk, 
feltárta Isten országának titkait, 
elhordozta bűneink büntetését, 

majd térdre kényszerítette a ha-
lált. Sőt, ezután még 40 napig 
támogatta az övéit, de nyilván 
most eljött az idő, hogy befe-
jezze szolgálatát és visszatérjen 
mennyei trónusára, hogy onnan 
tartsa szemmel az ügyet – a mi 
logikánk legalábbis ez lenne.

De Krisztus Urunk nem te-
kintette lezártnak munkáját! 
Áldó keze nem búcsúzásról 
szólt, hanem biztató erőforrás, 
emlékeztető ígéret: továbbra is 
számíthatnak rá az övéi, sőt kü-
lönleges segítséget fognak kap-
ni. Tíz nappal ezen események 
után,  Pünkösdkor  meg is ér-
kezett a támogatás: kiárasztotta 
Szentlelkét.  

Új fejezet kezdődött: Jézus 
még közelebb jött övéihez. Ed-
dig tanítványai között volt, 
most már Lelke által tanítvá-
nyaiban akar élni, életük kö-
zepében akar szállást készíteni. 
Ha nem így folytatódott volna 
szolgálata, akkor Péter és a töb-
biek soha nem mertek volna el-
indulni a világba, nem lett vol-

na elég merszük és bölcsességük 
bizonyságot tenni róla, máso-
kért való imádságuk is erőtlen 
maradt volna. 

De új fejezet kezdődött. A 
szó szoros értelmében is: Lu-
kács egy másik irat lejegyzésére 
kapott felhatalmazást, és ezt a 
jelenetet megismételve megírta 
az  Apostolok Cselekedeteiről 
írt könyvet: Krisztus ügyének 
világhódító útját. És új fejezet 
kezdődik számunkra is most, 
Pünkösdre várva. Szentlelkével 
cselekedeteinken és bizonyság-
tevő szavainkon keresztül akar  
lelkeket menteni– bennünk és 
velünk folytatja szolgálatát. 

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

MOZAIK

„És íme, én elküldöm nektek, akit Atyám ígért, ti pedig ma-
radjatok a városban, amíg fel nem ruháztattok mennyei 
erővel. Ezután kivitte őket Betániáig, felemelte a kezét, és 
megáldotta őket. És miközben áldotta őket, eltávolodott tő-
lük, és felvitetett a mennybe. Azok pedig leborulva imádták 
őt, majd nagy örömmel visszatértek Jeruzsálembe; mindig a 
templomban voltak, és áldották Istent.”  (Lk 24,49–53)

Május 9-ei rejtvényünk megfejtése: Bezerédj Pál, Gróf Apponyi Albert.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szabó Gábor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését május 20-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Észrevétel,
reklamáció

Kedves Olvasó! Várjuk jelzését arról, 
hogy a Szekszárdi Vasárnap hetilap 
nem a megszokott időben, vagy 
egyáltalán nem érkezett meg az Ön 
postaládájába. Fotót is küldhet a 
rendellenes terjesztésről, vagy arról, 
ha újságot lát olyan helyen, ami nem 
megszokott. A beérkezett reklamáci-
ókat továbbítjuk az érintetteknek  és 
reméljük, hogy a terjesztési problé-
mák megoldódnak.

Reklamációját leadhatja e-mail- 
ben a szekvas@gmail.com 
címen név, utca, házszám meg-
jelöléssel, illetve a 74/506–467-es 
telefonszámon, munkaidőben.

Kedves Olvasó!

A Szekszárdi Vasárnap a szek-
szárdiaké! Számítunk Önre, 
Önökre! Jelezzék nekünk, hogy 
miről olvasnának szívesen a 
lapban. Várjuk javaslataikat. 

E-mail: szekvas@gmail.com., 
telefon: +36–74/506–467. 
 A szerkesztőség
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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, Béri B. Á. u. 115. III. em

1 db 40 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 55. I. em

1 db 59 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás
Kizárólag Nyugdíjasok számára

Idősek Garzonházában (7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz.)
1 db 22 m2 szociális garzonlakás

Kizárólag állami gondozottak számára
7100 Szekszárd, Szentmiklósi út. 3. fsz.

1 db 12 m2 komfortos garzonlakás
Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára

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

Pályázat benyújtásának határideje:
2021. május 31. (hétfő) 12:00 óra

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

A tanulók már birtokba vették
– elkezdődött a Baka iskola műszaki átadása

Elkezdődött a Baka István Általá-
nos Iskola energetikai felújításá-
nak műszaki átadása. A folyamat 
maximum 30 napot vesz igény-
be. Ezalatt van ideje a kivitelező 
szekszárdi SZ+C Stúdió Kft.-nek 
javítani az esetleges hiányosságo-
kat, amelyek az első tapasztalatok 
alapján kisebb munkálatokat je-
lentenek. A projekt során a TOP 
pályázaton elnyert több mint 578 
millió forintot további 250 millió 
forint PIP támogatás egészítette 
ki. Ebből elkészült az épület utó-
lagos hőszigetelése, a régi nyí-
lászárókat modern fém, illetve 
műanyag nyílászárókra cserélték. 
Felújították a fűtési rendszert, il-

letve négyzónás hővisszanyerős 
szellőztető rendszert is kiépített 
a kivitelező, a lapostetőre pedig 
50 kW teljesítményű napele-
mes rendszer került. A műszaki 
átadást megelőző bejáráson az 
önkormányzat képviseletében 
részt vett Gyurkovics János al-
polgármester és Rácz Zoltán 
önkormányzati képviselő is. 
Mindketten azt kérték a jelen-
levő szakemberektől, hogy az 
eljárás során a legapróbb hibákat 
is derítsék fel és jelezzék a kivite-
lezőnek, hogy a műszaki átadás 
végére az elérhető legjobb szín-
vonalú munkát sikerüljön átadni.
 Önkormányzati Sajtóiroda

Biztos havi jövedelmet
kínál a honvédség 

Tavaly nyár óta több mint 1200 
fő jelentkezett speciális önkén-
tes tartalékosnak, közülük töb-
ben már szerződéses katonaként 
szolgálnak. A toborzóirodák to-
vábbra is várják a jelentkezőket, a 
kiképzések június 1-jén kezdőd-
hetnek. 

A speciális tartalékos katonai 
szolgálat elsősorban azoknak szól, 
akik elvesztették a munkahelyü-
ket és biztos havi jövedelemre van 
szükségük. Olyan felnőtt korú, 
erkölcsi bizonyítvánnyal rendel-
kező magyar állampolgárok je-
lentkezését várják, akik vállalják a 
hat hónapos kiképzést, amelynek 
során a katonák általános felada-
taival ismerkedhetnek meg. 

A jelentkezés feltétele a bün-
tetlen előélet és egy egyszerűsí-
tett egészségügyi és pszichológiai 
vizsgálaton való megfelelés. 

A felvételt nyert katonák három 
ciklusban végzik hat hónapos ki-

képzésüket, ez idő alatt alapvető 
alaki, tereptani és harcászati is-
mereteket szereznek. Az illetmé-
nyük bruttó 167 400 forint, mellé 
utazási költségtérítés, ruházati 
ellátás és étkezés jár. A foglalko-
zások heti 40 órás elfoglaltságot 
jelentenek. Ha valaki közben 
szeretne visszatérni a civil élet-
be, azt bármikor megteheti, de 
a szerződés hat hónappal meg is 
hosszabbítható.

Azoknak, akik a kiképzés alatt 
úgy döntenek, hogy számukra 
a katonai pálya a megfelelő, az 
átjárás az önkéntes tartalékos és 
szerződéses szolgálati formákra 
biztosított, amely nemcsak ma-
gasabb fizetéssel jár, de számos 
plusz juttatást és támogatást is 
lent. 

A Magyar Honvédség a tobor-
zóirodáiban és az interneten is 
vár mindenkit, aki a haza szolgá-
latát választja, további informáci-
ók a www. iranyasereg.hu oldalon 
találhatóak. 

ELÉRHETŐSÉG: 

Magyar Honvédség
Katonai Igazgatási és 

Központi Nyilvántartó 
Parancsnokság 

8. Hadkiegészítő és Toborzó 
Iroda (MH KIKNYP 8. HTI)

7100 Szekszárd,
Bezerédj utca 29–31.

E-mail: tolna.toborzo@mil.hu
Tel.: 06–74/512–289

FOTÓK: MH KIKNYP 8. HTI
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Szekszárdi UFC: NB II-es nagypályás női csapat a láthatáron

Bálint György

Fájdalom, de a szekszárdi női foci 
dicsőséges futsalkorszaka a jelek-
ből ítélve úgy tűnik, véget ért…. 
A búcsút megszépítik azok a sike-
rek, amiket ebben a fociszakágban 
a szekszárdi női csapatok elértek: 
Magyar Kupa győzelem, bajno-
ki bronz, dobogós helyezések és 
győzelmek az utánpótlás-bajnok-
ságokban, U17 országos első hely.

A sportágat választó szekszárdi 
lányok igénye más lett, s a Micskó 
Márk vezette egyesületi-szakmai 
team pedig áll elébe ennek, azaz 
a nyújtott pályán zajló játéknak, 
majd a végcélnak: a nagypályára 
való felkészítésnek. Az átállás az 
idén nem várt, ösztönző sike-
rekkel zajlik: U16-ban nyújtott 
pályán bajnok, a nagypályán 
U19-ben a dél-dunántúli régió-
ban szintén bajnok csapata van a 
szekszárdi UFC-nek.

– Ma már annyi képzett focis-
talány tagja az UFC-nek, hogy 
megtehettük volna már az idén, 
hogy az U14-ben és az U16-ban 
is nagypályás csapatot indítunk, 
de a fokozatosság elvének betar-
tásával inkább a nyújtott pályán 
való szerepeltetés mellett döntöt-
tünk – mondta Micskó Márk, aki 
a futsalcsapatok közvetlen irányí-
tásáról le is mondott, átadva a he-
lyét Kágyi István edzőnek.

Nagy dobásra készül a Szek-
szárdi UFC női szakága, napiren-
den szerepel az indulás a női NB 
II-es bajnokságban. 

– Naponta 25–30 játékos láto-
gatja az edzéseket, mindenkit be-
leszámolva félszáz játékossal ren-
delkezünk. A női szakágban már 
a 15. életévét betöltő játékos is 
kaphat versenyengedélyt egy fel-
nőtt bajnokságra, nekünk ebben 
a korosztályban is van a feladatra 
érett játékosunk, no és a maga-
sabb korosztályokban megannyi 
– jegyezte meg Micskó Márk, aki 
egyesületi szakágvezetőként azon 

dolgozik, hogy már a következő 
idényben benevezzenek az em-
lített bajnokságba, ezzel búcsút 
intve a futsalkorszaknak! De nem 
kiiktatva azt, sőt!... Micskó Márk 
szerint a kispálya, a futsal edzés-
metodikája a lehető legjobban se-
gítheti a nagypályás képzést. 

– Be lehet csempészni egy 
nagypályás edzésbe a futsale-

lemeket. Mert miből is épül fel 
a nagypályás futball: az úgyne-
vezett kisjátékokból, a kisjáték 
pedig a futsalból – tette hozzá. 
A technikás játékosok közül ki-
emelkedik Kágyi Rebeka, aki a 
futsalon nőtt fel, cselezőkészsé-
gét, egyéni kreatív megoldásait 
a kis területen való gyors játék 
kellőképpen fejlesztette.

Búcsú a futsaltól
– irány a nagypálya!
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KERÉKPÁROS HAJDU KUPA Debrecen mel-
lett egy lezárt autópálya szakaszon rendezték 
meg 2021. május 1-jén a kerékpáros Hajdu 
Kupát, amelyen a Szekszárdi Kerékpáros SE 
színeiben négy versenyző vett részt. A 38 
kilométeres mezőnyversenyen, U15-ös kor-
osztályban Kiss Zsombor, a negyedik. helyen 
ért célba, akiből sok energiát vett ki az el-
menés, végül a véghajrán éppen lecsúszott 
a dobogóról. 
76 kilométeres távon együtt indultak az U17, 
MasterI., MasterII., és a WElit, így 81 fős 
mezőny állt a rajthoz. Az szekszárdi egyesü-
letből Takács Péter (U17) az ötödik helyen 
végzett, míg a seniorok mezőnyében Topán 
Máté (MasterI.) és a csapatvezető Steig Gá-
bor (MasterII.) indultak ezen a távon. Az 
előbbi a hetedik, utóbbi pedig a harmadik 
helyet szerezte meg. A versenyről egyébként 
elmondható, hogy az átlagtempó magas volt, 
de a mezőnyben egyébként könnyedén le-
hetett ezt teljesíteni. Több bukás is történt a 

táv alatt, amelyből szerencsére kimaradtak a 
szekszárdi kerékpárosok.

KAJAK-KENU Fennállása legeredményesebb 
szereplését produkálta a Szekszárdi Kajak 
Kenu SE a Győrben megrendezett maratoni 
országos bajnokságon. Az ifjúágiak mező-
nyében a Horváth Tamás–Tunyogi Olivér 
páros harmadik lett, mindössze egy hellyel 
elmaradva az EB-szereplés lehetőségétől. A 
kölyök korosztályban három szekszárdi győ-
zelem is született az országos bajnokságon 
Acélos Hanna (K-1), Schein Dávid (K-1) és 
Szabó Roland (MK-1) révén. U12-es korosz-
tályban Jámbor Lotti (MKI) megvédte baj-
noki címét. Ezüstérmesek: serdülők – Vígh 
Vivien (K-1), gyermek korosztály – Görbe 
Dávid, Kercsmár Emma (mindkettő K-1). 
Harmadik helyezett – Schein Péter–Rohn 
Bendegúz páros (MK-2). Az országos baj-
nokságon 81 klub képviseletében 1820 ver-
senyző állt rajthoz, a szekszárdi a kilencedik 

legnépesebb csapattal érkezett, s az éremtáb-
lázaton kilencedik helyen végzett az összesí-
tett egyesületi rangsorban.

OLIMPIA Egy, a közelgő tokiói olimpia mű-
során először szereplő sportágban, a kosár-
labda 3x3-as változatában három szekszárdi 
női kosárlabdázó is kijuthat az ötkarikás 
játékokra, ha a magyar női válogatott az el-
következendő kvalifikációs tornák egyikén 
kiharcolja a részvételt. A KSC Szekszárd 
képviseletében ugyanis tagja a kilencfős vá-
logatott keretnek Theodoreán Alexandra, és 
a magyar állampolgársági okmányokkal is 
rendelkező amerikai játékos, Chyesa Goree, 
valamint Szabó Fanni is. Tekintettel arra, 
hogy a magyar 3x3-as válogatott a 2019-ig 
lezajlott világversenyeken érmes helyezése-
ket szerzett, jók az esélyek arra, hogy Graz-
ban, vagy ha ott nem, akkor a jövő hónap 
elején Debrecenben kiharcolja az olimpia 
részvételt.

SZEKSZÁRDIAK A KÜZDŐTÉREN 

A Magyar Kupa négyes 
döntőjének elődöntőjében 
az Astrától elszenvedett ve-
reséggel (2–6) búcsúzott a 
futsaltól a Szekszárdi UFC 
női együttese.
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KÖZÉLET

Jelmagyarázat
Szelektív hulladékgyűjtési napok családi házas övezetben

Szelektív hulladékgyűjtési napok társasházi övezetben

Zöldhulladék gyűjtési napok kizárólag családi házas övezetben

Zöldhulladék gyűjtési napok társasházi- és családi házas 
övezetben

Rendkívüli zöldhulladék szállítás

Kommunális hulladék szállítás napja:  HÉTFŐ
Kommunális másodszedés
(társasházak és közterületek):  CSÜTÖRTÖK

Szelektív Hulladékszállítási 
naptár 2021.

Tisztítsuk meg az Országot
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata 23.406.735 fo-
rint támogatást nyert a „Tisztít-
suk meg az Országot!” projekt 
első ütemében. A pályázatot az 
Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium az IFKA Közhasznú 
Nonprofit Kft. útján az illegális 
hulladéklerakók felszámolása 
érdekében hirdette meg. Az el-
nyert pénzből a megyeszékhely 
kilenc, kiemelten szemetes terü-
letét sikerül majd megtisztítani 
az évek óta ott felgyülemlett, 
sok esetben fertőzésveszélyes és 
balesetveszélyes kommunális 
eredetű lomtól, valamint építési 
hulladéktól.

A következő időszakban pon-
tosan 2524 köbméternyi, több 
esetben a városképet súlyosan 
rontó szeméthalmokat számol 
fel az önkormányzat a pályázati 
támogatásból. Az érintett terü-
letek: Baráth János utca, Búza-
virág utca, Bern utca, Pollack 
Mihály utca, Palánk, Magura 
víztározó környéke, Séd Pa-
tak partja, Csötönyi völgy. Az 
egyes illegális lerakással érin-
tett helyszíneken 2368 köbmé-
ter lomhulladék, 96 köbméter 

biológiailag lebomló, 50 köb-
méter kevert építési és bontá-
si, illetve 10 köbméter beton-, 
tégla-, cserép- és kerámiahul-
ladék található. Több illegális 
lerakó mezőgazdasági területet, 
ideiglenes vízfolyást szennyez, 
amiből a káros anyagok élővi-
zeinkbe – Sióba, Dunába - is el-
juthatnak. A város belterületén 
található szeméthalmok azon 
túl, hogy rontják a városképet, 
lehetetlenné teszik a területek 
karbantartását.

Az eddig felmért hulladék-
nak csak a gyűjtési, szállítási 
és kezelési költsége 18.909.335 
forint. Az illegális szemétlera-
kók felszámolása elkezdődött, 
a munkák előreláthatóan május 
végéig tartanak.

Azokon a területeken, ahol a 
legtöbb szemét található, nagy-
felbontású, 360 fokos látómező-
vel rendelkező infrakamerákat 
helyeznek el. A pályázat kereté-
ben három kamera beszerzéséhez 
3.556.635 forint támogatást nyert 
az önkormányzat. Ezek a Baráth 
János, a Búzavirág és a Patak ut-
cákba lesznek kihelyezve.

 Önkormányzati Sajtóiroda

FOTÓK: BEKÜLDÖTT KÉPEK

Képeken a Bern utca előtte és utánaKépeken a Bern utca előtte és utána
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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

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

•  Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail: szek-
szard1.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@gmail.com

• 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: mur-
vaiarpad01@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

MOZAIK

Pályázati hirdetmény
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) nyilvános 
pályázat keretében meghirdeti a 
szekszárdi 1829/6/A/21 hrsz-ú, 
iroda megnevezésű, 952 m2 alap-
területű, természetben Szekszárd, 
Széchenyi u. 27–31. szám alatt ta-
lálható ingatlan bérleti jogát.

A részletes pályázati felhí-
vás, valamint az ingatlan rövid 
bemutatását tartalmazó do-
kumentáció letölthető a www.

szekszard.hu internetes oldalról. 
A pályázattal kapcsolatosan fel-
merülő kérdésekre felvilágosítást 
a Polgármesteri Hivatal Váro-
sigazgatási és Rendészeti Osz-
tálya (74/504–159) ad telefonon. 

Továbbá személyes érdek-
lődés esetén ügyfélfogadási 
időben dr. Varga András mb. 
igazgatóságvezető (Polgármes-
teri Hivatal 7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8. II. em. 201. iroda) 
kereshető. 

Pályázat
– akár a szennyvízbekötés 

árának felét átvállalja
az önkormányzat

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata 2005-ben indította 
el a közcsatornával nem rendelke-
ző ingatlantulajdonosok részére a 
rákötést segítő pályázati program-
ját. Az önkormányzat a program 
segítségével támogatni kívánja 
azon fogyasztókat, akiknek az in-
gatlana előtt közcsatorna húzódik 
ugyan, de még nem sikerült rá-
kötniük. Az önkormányzat 2021. 
évi költségvetésében 1.651.000.-Ft 
szerepel ezen cél megvalósítására.

A támogatás igénybevételéhez 
pályázat útján juthatnak hozzá a 
magánszemélyek. A vissza nem 
térítendő támogatást a bekötőve-
zeték műszaki megvalósulására 
(tisztítóidom elfolyó oldaláig) lehet 
felhasználni. Az elnyerhető támo-
gatás összegének nincs felső hatá-
ra, azonban legfeljebb a bekerülési 
érték 50 százalékáig terjedhet. A 
döntések egyedi mérlegelés alap-
ján születnek. A kivitelezést kizá-
rólag az E.R.Ö.V Zrt., vagy az álta-
la kijelölt alvállalkozó végezheti el.

A pályázat benyújtása folyama-
tos, az I. fordulóban a 2021. júni-
us 30-ig, a II. fordulóban pedig 
a 2021. november 15-ig beadott 
kérelmeket bírálják el a beérke-
zés sorrendjében. Amennyiben a 
pénzügyi keret kimerül, a hátra-
lévő pályázatok átkerülnek a kö-
vetkező év költségvetési keretébe, 
vagy dönthet a kiíró a keretösszeg 
megemeléséről.

A polgármester döntött arról is, 
hogy a hivatal célzottan keresse 
meg azon ingatlantulajdonoso-
kat, akik az előzetes nyilvántartás 
alapján műszaki szempontból 
megfelelnek a pályázati felhívás 
feltételeinek.

További információ és pályá-
zati adatlap: https://szekszard.
hu/hu/polgarmesteri-hivatal/fel-
hivasok-aktualitasok/kozcsator-
nara-torteno-rakotes-tamogatasa

 Önkormányzati Sajtóiroda

Az önkormányzat fellépett
a hangágyúk használata ellen

Több bejelentés érkezett a lakos-
ságtól a hangos vadriasztásra. Pár 
napja esténként tűzijáték zajára 
emlékeztető dörrenéseket lehe-
tett hallani városszerte. Ennek 
oka, hogy a környékbeli gazdák 
úgynevezett hangágyúkkal vé-
dik a még ki nem csírázott ku-
koricavetést a vadaktól. Az erős 
hanghatás viszont nemcsak a 
vaddisznókat zavarja, hanem a 
lakosságot is.

A polgármesteri hivatalhoz 
számos bejelentés érkezett ezzel 
kapcsolatban, és Máté Péter ön-
kormányzati képviselő is kérte a 
hivatalt, hogy tegyen a zaj ellen.

A polgármesteri hivatal ebben 
az esetben nem rendelkezik ha-
táskörrel, így megtiltani nem tud-
ja a hangágyúk használatát. Sőt, a 
vadászatról szóló törvény kifeje-
zetten előírja a földhasználóknak, 
hogy tegyenek meg mindent a 
vadkár elhárítása érdekében, és 
ennek keretében zajjal járó tevé-
kenységet is végezhetnek.

A Polgármesteri Hivatal Város-
fejlesztési és Üzemeltetési Igazga-
tósága első körben megkereste a 
Tolna Megyei Kormányhivatal 
Vadászati, Halászati és Földmű-
velésügyi Osztályát, ahol azt a tá-
jékoztatást adták, hogy a gázágyú 
használatához semmiféle enge-

délyt nem szükséges beszereznie 
annak, aki ezt használni szeretné.

Ezt követően a Kormányhiva-
tal Környezetvédelmi Osztályá-
val vette fel a kapcsolatot a pol-
gármesteri hivatal, ahol jelezték, 
hogy hozzájuk is több közérdekű 
bejelentés érkezett a hangágyú-
val kapcsolatban. Tájékoztatásuk 
szerint a fő szabály az lenne, hogy 
a hangágyú csak akkor üzemel-
tethető, ha a zajvédelmi terüle-
teken a határértékeknek megfe-
lel, különben működésbe sem 
helyezhetnék. Az osztályvezető 
elmondása szerint szerdán felke-
resik a területeket, ahol kint le-
hetnek ezek az ágyúk, hogy meg-
tudják, kik üzemeltetik azokat. A 
tavalyi tapasztalat 90 százalékban 
az volt, hogy amikor a hangágyú 
üzemeltetőjét tájékoztatták a kör-
nyezeti zaj és rezgés elleni véde-
lem szabályairól, akkor inkább 
leszerelték és nem üzemeltették 
tovább a hangágyúkat.

Gyurkovics János alpolgár-
mester az ügyben felvette a 
kapcsolatot az Aranyfürt Va-
dásztárssággal, ennek eredmé-
nyeként a vadászok megerősítik 
az éjszakai őrszolgálatot, hogy 
ne legyen szükség a hangágyúk 
használatára. 

 Önkormányzati Sajtóiroda
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HIRDETÉS

(06305)

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 (06307)

AUTÓPatyolat
KÉZI AUTÓMOSÓ!
Lágyított vízzel történő 

mosás – foltmentes száradás!
Telefon: +36–74/511–090
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

NYITVA: H. – P.: 08:00 – 18:00 óráig, Szo.: 08:00 – 14:00 óráig

✓ Külső mosás
✓ Belső takarítás

✓ Kárpittisztítás
✓  Klímafertőtlenítés

(06324)

(06317)

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

(06306)

(06292)

(06314)

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!

(06308)

(06313)


