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MÉSZÖLY 100MÉSZÖLY 100
→→ 2–3. oldal, 14. oldal 2–3. oldal, 14. oldal

A túlélés múlhat azon,A túlélés múlhat azon,
mikor nyithatnak kimikor nyithatnak ki

végre az éttermekvégre az éttermek
→→ 12. oldal 12. oldal

Száz éve született Száz éve született 
Husek RezsőHusek Rezső
zongoraművészzongoraművész
  →→ 10. oldal 10. oldal

Az Európa-kupábanAz Európa-kupában
szerepeltek szerepeltek 

a női kosarasoka női kosarasok
→→ 13. oldal 13. oldal
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Példakép és hivatkozási pont volt írógenerációk számára
Szolláth Dávid: „Mészöly íróként olyan volt, mintha valaki több sportágban nyert volna olimpiai aranyat”

Szolláth Dávid irodalomtörté-
nésszel, a Mészöly Miklósról 
szóló, a szekszárdi születésű 
Kossuth-díjas író születésé-
nek centenáriumára megje-
lent monográfia készítőjével 
beszélgettünk.

Babos Attila

– Miért, mitől olyan jó Mészöly 
Miklós? Merthogy az irodalom-
történészek és az utána követ-
kező írógenerációk is egyet-
értenek abban, hogy Mészöly 
kivételes író volt.

– Ha az ember elolvassa Mé-
szöly legfontosabb műveit, az a 
benyomása keletkezhet, mintha 
egészen különböző korszakok-
ban és stíluselvek szerint, külön-
böző műfajokban írt remekmű-
veket olvasna, amelyeket valami 
rejtélyes módon ugyanaz az író 
írt. Ha nem volna ott e könyve-
ken a szerző neve, akkor nagyon 
kellene gondolkozni azon, hogy 
ezeket vajon tényleg egy ember 
írta-e. Persze mindenütt ott van a 
kézjegye, ennek ellenére óriási kü-
lönbségek vannak a könyvek közt.

– Minőségben is van eltérés?
– Ezek nem színvonalbeli 

különbségek. Mészöly Miklós 
íróként olyan, mint egy spor-
toló, aki az olimpián a legkü-
lönbözőbb versenyszámokban 
remekel és nyer érmeket. Vagy 
olyan, mint Picasso, aki a leg-
különbözőbb stílusokban fes-
tett, mindenben kiemelkedőt 
alkotott, és a több évtizedet 
átölelő munkásságán végig le-
het vezetni a XX. századi fes-
tészet legkülönbözőbb korsza-
kait. Kicsit ilyen Mészöly is az 
irodalomban. Az utána jövő 
írók egyetértenek abban, hogy 
Mészöly mester volt, hogy ta-
nultak tőle, de eltérő dolgokat. 
Más és más korszakát tartják 
kiemelkedőnek és kiindulási 
pontnak. Mészölyből nem egy 
irodalomtörténeti hagyomány 
indul, hanem legalább három 
vagy több. Óriási szerencsénk, 

hogy sokféle Mészöly van, így 
az utókor válogathat „közöttük”.

– Mikor találkozott vele olva-
sóként?

– Gimnáziumban, a Jelentés 
öt egérről című munkájával. Ez 
a mű kiváló bevezetés Mészöly 
műveibe egy kamasznak, mert 
alapvető morális kérdéseket vet 
föl, egyúttal klasszikus szerke-
zetű, könnyen befogadható re-
mekmű. Akkor azonban még 
nem szerettem Mészölybe. Az 
ELTE tanárképző főiskolai ka-
rán XX. századi, bibliai témájú 
irodalomról volt szó. Akkor 
rajongtam Thomas Mannért, s 
a József és testvéreit ugyan ron-
gyosra olvastam, de olyan gran-
diózus munka volt, hogy nem 
bírtam vele, és inkább megnéz-
tem az olvasmánylistát, hogy 
melyik a legrövidebb regény. A 
Saulus volt. Akkor és ott, an-
nak elolvasásakor szerettem 
Mészölybe. Ráadásul ez időben 
nagyjából egybeesett azzal, hogy 
megjelent Thomka Beáta Mé-
szöly-monográfiája. Ez közreját-
szott abban, hogy átjelentkezzek 
a pécsi egyetemre, ahol tanított – 
onnantól folyamatosan olvasom 
Mészölyt. A szakdolgozatom is 
vele és a korabeli kultúrpolitika 
hozzá való viszonyával foglalko-
zott. 2014 körül vettem elő ismét 
Mészölyt, egy tanulmánykötetet 
terveztem. Aztán 2018-ban, a 
Jelenkor Kiadótól Nagy Boglár-
ka felkért arra, hogy írjak egy 
monográfiát a Mészöly-cente-
náriumra. Ez nagy feladat volt, 
össze kellett szednem magam. 
Furán hangzik, de nekem jót tett 
a karantén, éjjel-nappal írtam, és 
így decemberre megjelenhetett.

– Kizárólag a centenárium miatt?
– Huszonöt évvel ezelőtt je-

lent meg Mészöly Miklósról az 
említett első monográfia, amit 
Thomka Beáta írt. Ez nagy idő 
ahhoz, hogy sok minden történ-
jen az irodalomban, az iroda-
lomtudományban. Időközben 
meghalt Mészöly, majd felesé-

ge, Polcz Alaine is, előkerültek 
a hagyatéki anyagok. Megjelent 
a házaspár majdnem 50 éven 
keresztül tartó levelezése és 
Mészöly bődületes mennyiségű 
műhelynaplóinak jelentős része. 
És felnőtt több új kritikusgene-
ráció, így újabb és újabb ötletek, 
felfedezések, értelmezések je-
lentek meg Mészölyről. Ha nem 
volna centenárium, akkor is 
időszerű lett volna áttekinteni, 
mit gondolunk ma Mészölyről. 
Mit gondol róla a szakma, a ma-
gyar irodalmi kultúra. A cente-
nárium természetesen kapóra 
jön, nagyobb figyelmet kap.

– Monográfia. Nagy, vastag 
könyv egy híres emberről. A ra-
jongóin kívül kinek érdekes ez?

– Feltett célom volt, és így 
is dolgoztam, hogy ne csak 
negyven kollégám olvassa el a 
monográfiát. Ami, hangsúlyo-
zom, kézikönyvnek készült, te-
hát nem az a lényeg benne, hogy 

én vajon milyen eredeti módon 
elemzem a tárgyamat, hanem 
az, hogy minél érthetőbben, 
áttekinthetőbben mutatom be. 
Kézikönyv, vagyis cél, hogy sok-
féleképpen legyen használható. 
Részletes tartalomjegyzék és 
névmutató van benne, keresz-
tutalások, életrajzi függelék, a 
művek listája. Vagyis egy csomó 
praktikus, hasznos információ, 
amellyel áttekinthetővé válik 
az életmű, de ha valaki, teszem 
azt, egy magyartanár csak a 
Film című regényből akar port-
fóliót írni, mert film és iroda-
lom összefüggéséről tervez be-
mutató órát, akkor megteheti, 
hogy csak az éppen őt érdeklő 
részeket olvassa el. Őszintén 
remélem, hogy közérthető, 
használható lett a könyv, és lesz 
ismeretterjesztő haszna is.

Mészöly Miklós életéről szóló 
írásunkat lapunk 14. oldalán 
olvashatják.
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Emlékévvel ünneplik Mészöly Miklós születését
A szekszárdi önkormányzat, 
karöltve a Mészöly Miklós 
Egyesülettel emlékévet hir-
det meg a Kossuth-díjas író, 
Mészöly Miklós születésének 
100. évfordulója alkalmából 
– jelentette be kedd délelőtt, 
a városházán megtartott saj-
tótájékoztatón Gyurkovics 
János alpolgármester.

Steiner Viktor

A városatya elmondta, hogy 
Szekszárd számára mindig 
fontos volt a megyeszékhely-
hez kötődő alkotók emlékének 
ápolása, Mészöly Miklós azon-
ban köztük is kiemelkedő helyet 
foglal el. Mint emlékeztetett, 
2005 óta minden évben Mé-
szöly szülővárosában, Szekszár-
don adják át az íróról elnevezett 
díjat, de ugyancsak itt rendezik 
meg évről évre a Szekszárdi Ma-
gasiskola – Mészöly Miklós Író-
akadémia elnevezésű írótábort.

Az alpolgármester kiemelte, 
hogy a pandémiás helyzet miatt 
a hagyományosan az író szü-
letésnapjához, január 19-éhez 
kötődő Mészöly Emléknapot 
a tervek szerint május 19-én 
tartják meg. Emellett, és a jú-
liusban megtartandó írótábor 
mellett három, Mészöly Mik-
lóssal kapcsolatos kötet megje-
lenése várható. Ezen túlmenően 
előadásokat, felolvasóesteket, 
irodalmi sétákat szerveznek 
a Porkoláb-völgyben felépült 
Mészöly-tanyánál, valamint 
az íróval kapcsolatos színhá-
zi produkciókat mutatnak be, 
és Mészöly-filmeket vetítenek 
Szekszárdon.

Az emlékév megkoronázá-
saként 2022 januárjában Mé-
szöly-mellszobrot kívánnak 
avatni. Ennek megvalósításá-
ra hamarosan pályázatot ír ki 
a szekszárdi önkormányzat. 
Gyurkovics János arról is tá-
jékoztatott, hogy az emlékév 
programjainak megrendezésé-
hez az önkormányzat 13 millió 
forint támogatást biztosít.

Csötönyi László, az önkor-
mányzat Kultúra, Civil szerveze-

tek, Városmarketing Bizottságá-
nak elnöke tudatta, Szekszárdon 
az emlékévhez kötődően meg-
tartandó programokat a Tolna 
Megyei Illyés Gyula Könyvtár 
és a Wosinsky Mór Megyei Mú-
zeum szervezi. Kiemelte, hogy a 
járványügyi helyzet ellenére is 
meg kell ünnepelni a városhoz 
kötődő alkotók születésnapját. 
Hozzátette, nagyon reméli, hogy 
májusban vagy az év második 
felében a járványügyi helyzet ja-
vulásával már nem csak „csen-
desen”, hanem méltóképpen le-
het ezt megtenni. 

Az 1945 utáni magyar iroda-
lom mestere Mészöly Miklós, 
akiről 2001-es halála után ke-
vesebb szó esett – fogalmazott 
Szolláth Dávid, az emlékév 
programkoordinátora, akit ta-
valy Mészöly Miklós Emlék-
plakettel ismertek el. Az iroda-
lomtörténész a Mészöly Miklós 
Egyesület képviseletében ki-
emelte, Mészöly születésének 
centenáriuma kiváló alkalom 
arra, hogy az író ismét a kö-
zéppontba kerüljön, hogy a fi-
atalabbak is megismerkedjenek 
munkásságával.

A Mészöly-emlékév egyik fő 
eseménye egy nagy, háromna-
pos konferencia lesz az MTA 
Bölcsészettudományi Kutató-
központ Irodalomtudományi 
Intézetében, témája: Mészöly 
világirodalmi kapcsolatai.

Szolláth Dávid arról is be-
szélt, hogy az emlékév kapcsán 
széleskörű összefogás alakult 

ki, a határon innen és túl a Kár-
pát-medence számos magyar 
kulturális központjában tarta-
nak majd programokat, nyil-
vánvalóan a pandémiás helyzet 
függvényében.

Az erdélyi Babes-Bolyai Tu-
dományegyetemen, a felvidéki 
Nyitrán található Konstantin Fi-
lozófus Egyetemen, illetve a Mis-
kolci Egyetemen konferenciát 
rendeznek. Budapesten Mészöly 
és a film lesz a témája annak a 
konferenciának, amit fővárosi és 
egyházi fenntartású egyetemek 
rendeznek és tartanak meg közö-
sen. A centenárium kapcsán ezen 
kívül számos irodalmi egyesület 
szervez Mészöllyel kapcsolatos 
előadásokat és irodalmi beszél-
getéseket országszerte.

Ódor János, a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum igazgatója 
arról szólt, hogy „Mészöly a 
politika felett állás ügyeként 
megmaradt a közéletben” Szek-
szárdon. 

Az igazgató megköszönte Ács 
Rezső polgármester és a képvi-
selő-testület támogatását, melyet 
az emlékév megrendezéséhez 
nyújtanak. Ódor János arról is 
beszélt, hogy a múzeum ősszel 
Családáradás címmel kiállítást 
rendez Szekszárdon a Mészöly 
családhoz köthető fotókból, 
továbbá a kiállításhoz kapcso-
lódóan egy katalógus is készül 
Lovas Csilla irodalomtörténész 
főmuzeológus szerkesztésében.

Liebhauser János, a megyei 
könyvtár igazgatója elmondta, a 

centenárium alkalmából készül 
el az az összegző portréfilm, 
melyben az eddigi Mészöly-dí-
jas írók, a kortárs magyar iro-
dalom jelesei mondják el, hogy 
miért és miként volt fontos szá-
mukra Mészöly Miklós.  Emel-
lett a könyvtár gondozásában 
jelenik meg az a kötet, amely 
Mészöly-mesék dramatizált 
változatait mutatja be. A Szek-
szárdi Magasiskola alkotói és ta-
nárai szövegéből áll majd össze 
az az antológia, ami Szekszárd 
és Mészöly kapcsolatát tárja az 
olvasó elé, hangsúlyozta Lieb-
hauser János.

A sajtótájékoztatót követően 
a résztvevők koszorúkat helyez-
tek el Mészöly Miklós Bezerédj 
utcában található szülőházának 
emléktáblájánál, ahol Szolláth 
Dávid irodalomtörténész mon-
dott beszédet.

141 alkotás érkezett a 
Mészöly 100 rajzpályázatra
A Vármegyeházán hirdették 
ki a megyei múzeum és a me-
gyei könyvtár által az emlé-
kévhez kötődően meghirde-
tett rajzpályázat eredményét. 
A „Mészöly 100” elnevezésű 
pályázat keretében általános 
iskolás diákoktól vártak az 
író bármely meséjét jól il-
lusztráló rajzokat. Rubányi 
Anita múzeumpedagógus 
elmondta, hogy a megye 10 
településének 14 iskolájából 
összesen 141 alkotás érkezett. 
Az Adorjáni Endre szobrász-
művészből és Szántói Krisz-
tián grafikusművészből álló 
zsűri három-három díjat 
osztott ki alsós, illetve felsős 
kategóriában, emellett 13 pá-
lyázó kapott különdíjat.
Helyezettek
Alsós kategória:
1.  Kökönyei Tóth Barnabás 

(Bátaszék)
2.  Kovács Angéla (Sióagárd)
3.  Illés Levente (Bonyhád)
Felsős kategória:
1.  Lovag Előd (Bonyhád)
2.  Kerekes Kata (Bonyhád)
3.  Aradi Zalán (Bátaszék)
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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

(05946)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05944)

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
(05945)

TÁMASZ ALAPÍTVÁNY
DÉL-DUNÁNTÚLI

REGIONÁLIS
DISZPÉCSERSZOLGÁLAT

72/233–169
Hajléktalan embereket segítő szolgálat

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

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

59
40

)

Év eleji akciós ajánlatunk 
Az akciós ajánlat 2020. január 18-tól február 18-ig,

illetve a készlet erejéig érvényes.

Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. • Telefon: +36–74/510–026 
Mobil: +36–30/162–2002 • e-mail: erdogep@gmail.com (05956)

Kedvező hitellehetőség.Kedvező hitellehetőség.
Vásárlás esetén használt Vásárlás esetén használt 

gépet beszámítunk!gépet beszámítunk!

HUSQVARNAHUSQVARNA
Motorfűrész 120Motorfűrész 120
•  Teljesítmény 1,4 kW•  Teljesítmény 1,4 kW

Akciós ár:Akciós ár:
54.954.900,- Ft00,- Ft

HUSQVARNA HUSQVARNA MotorfűrészMotorfűrész
135 Mark II.135 Mark II.
•  Teljesítmény 1,6 kW•  Teljesítmény 1,6 kW

Akciós ár:Akciós ár:
79.979.900,- Ft00,- Ft

HUSQVARNA HUSQVARNA MotorfűrészMotorfűrész
545 Mark II.545 Mark II.
•  Teljesítmény 2,7 kW•  Teljesítmény 2,7 kW

Akciós ár:Akciós ár:
189.9189.900,- Ft00,- Ft

HUSQVARNA HUSQVARNA MotorfűrészMotorfűrész
372 XP® X-Torq Mark II.372 XP® X-Torq Mark II.
•  Teljesítmény 4,1 kW•  Teljesítmény 4,1 kW

Akciós ár:Akciós ár:
269.9269.900,- Ft00,- Ft

HUSQVARNA HUSQVARNA MotorfűrészMotorfűrész
365 X-Torq365 X-Torq
•  Teljesítmény 3,6 kW•  Teljesítmény 3,6 kW

Akciós ár: Akciós ár: 239.9239.900,- Ft00,- Ft

HUSQVARNA HUSQVARNA Elektromos motor-Elektromos motor-
fűrész 418LE fűrész 418LE 
•  Feszültség 230 V•  Feszültség 230 V

Akciós ár: Akciós ár: 62.962.900,- Ft00,- Ft

HUSQVARNA HUSQVARNA MotorfűrészMotorfűrész
130 Mark II.130 Mark II.
•  Teljesítmény 1,5 kW•  Teljesítmény 1,5 kW

Akciós ár: Akciós ár: 67.967.900,- Ft00,- Ft

HUSQVARNA HUSQVARNA Motorfűrész 435Motorfűrész 435
•  Teljesítmény 1,6 kW•  Teljesítmény 1,6 kW

Akciós ár: Akciós ár: 109.9109.900,- Ft00,- Ft
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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 (05965)

HONLAP:
www.apponyis.hu

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

Álláshirdetés
A Szekszárdi Közművelődési 
Szolgáltató Nonprofit Kft. pá-
lyázatot hirdet informatikus, 
üzemeltető munkatárs álláshely 
betöltésére. 

Jelentkezési határidő: 2021. 
január 31.
Főbb feladatok:
•  Linux szerverek üzemeltetése 

(Debian, Ubuntu).
•  Hálózati infrastruktúra üzemel-

tetése (Mikrotik, Ubiquiti UniFi).
•  Felhasználók teljes körű tá-

mogatása (Windows telepítés és 
konfigurálás, nyomtató beállítás, 
szoftverspecifikus támogatás, szá-
mítógép összeszerelése, valamint 

üzembe helyezése, valamint egyéb 
support feladatok ellátása).

Fényképes önéletrajzot, motivá-
ciós levelet – bérmegjelöléssel 
együtt – a taborfi.gabor@szek-
szardagora.hu címre várjuk.

Bővebb információ Táborfi 
Gábor üzemeltetési osztályve-
zetőtől kérhető a 06–20/428–
6355-ös telefonszámon.

Figyelem! A tájékoztatás nem 
teljes körű! A meghirdetett ál-
láshellyel kapcsolatos részletek 
a https://www.szekszardagora.
hu/hir/allashirdetes linken te-
kinthetők meg!

MŰSZAKI VEZETŐ

A Szekszárdi Nyomda Kft.

pozícióba munkatársat keres.
Feladatok:

•  A nyomda karbantartó csapatának irányítása, feladat kiosztás,
műszak beosztása.

•  Gépek karbantartásával kapcsolatos feladatok koordinálása.
•  A gépek állagmegóvására tett javaslatok a vezetőség felé, beruházá-

sokban való aktív részvétel.
•  Szükséges alkatrészek, műszaki anyagok beszerzése.
•  Szervízcégekkel, partnerekkel való kapcsolattartás.
•  Épületfenntartással kapcsolatos feladatok.
•  Energiabeszerzés, szükséges statisztikák elvégzése.

Elvárások:
•  Felsőfokú műszaki végzettség vagy technikusi végzettség műszaki 

területen.
•  Számítógép felhasználó szintű ismerete.

Előnyt jelent hasonló pozícióban töltött szakmai tapasztalat, 
német vagy angol nyelvtudás.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
vadaszkata@szekszardinyomda.hu

e-mail címen lehet.
(05962)
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PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KELEMEN ENDRE EGÉSZSÉGÜGYI
TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZEKSZÁRD

7100 Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. 8-10. • tel.:74/511–920;
Fax: 74/510–283 • honlap:www.szdeszki.pte.hu • 

e-mail:titkarsag.szdeszki@pte.hu

(05964)

8. osztályt végzetteknek:

TECHNIKUMI KÉPZÉS:
• egészségügyi ágazat,
• szociális ágazat,
• sport ágazat.

SZAKKÖZÉPISKOLAI KÉPZÉS:
• szociális ágazat

Érettségi után:

•  általános ápoló
(okleveles technikumi képzés),

• egészségügyi asszisztens, 
• egészségügyi laboráns, 
• mentőápoló,
•  rehabilitációs terapeuta

(gyógymasszőr), 
• kisgyermekgondozó-, nevelő.

Érdeklődni, jelentkezni lehet:
honlap: www.szdeszki.pte.hu

telefon: 74/511–920 

Iskolánk 2021/2022 tanévben a következő egészségügyi és szociális képzéseit indítja:

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

(05963)

• 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

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

(05966)

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  
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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.: 74/414–212 • 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 25. Január 26. Január 27. Január 28. Január 29. Január 30.

„A”
1.350,- Ft

Szárnyasraguleves Csontleves Karalábéleves Lengyeles
árpagyöngyleves Zellerkrémleves Csontleves

cérnametélttel 400,-

Burgonyás tészta,
savanyúság

Paradicsomos
káposzta, sült oldalas

Bácskai rizses hús,
savanyúság

Mustáros csirkecomb,
petrezselymes

burgonya
Zöldborsós csirkemáj,

párolt rizs Rántott sertésborda,
kemencés burgonya,

savanyúság
1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Szárnyasraguleves Csontleves Karalábéleves Lengyeles
árpagyöngyleves Zellerkrémleves

Rántott karfiol, párolt
rizs, tartármártás

Csirkepaprikás,
galuska

Rántott csirkecomb-
filé, olívás tészatsaláta

Sertéspörkölt, tarhonya,
savanyúság

Quesadilla,
friss saláta, öntet

Bakonyi sertésragu,
tészta 1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Trappista sajt rántva,
magvas jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt rántva,
magvas jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt rántva,
magvas jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt rántva,
magvas jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt rántva,
magvas jázmin rizs,

tartármártás

Roston csirkemell,
trappista sajttal,

párolt jázmin rizs
1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft
Baszk sült rizs Baszk sült rizs Baszk sült rizs Baszk sült rizs Baszk sült rizs Császármorzsa,

házi baracklevár 750,-

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

kereskeres
csoportvezető nevelőicsoportvezető nevelői

munkakörbe
felsőfokú végzettséggel (pedagógus, szociális munkás)

rendelkező munkavállalót, azonnali kezdéssel.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a 
bezereda@gmail.combezereda@gmail.com e-mail címen. 

(05955)

(05952)

(05949)
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„Olyan harmóniát teremtett, mely megismételhetetlen” 
Száz éve született Husek Rezső zongoraművész

Száz éve, 1921. január 6-án 
Szekszárdon született Hu-
sek Rezső zongoraművész, 
a szekszárdi zeneiskola első 
igazgatója és alapítója, Szek-
szárd Város Díszpolgára, az 
országos Liszt Ferenc Társa-
ság alapító tagja, a Szekszár-
di Liszt Ferenc Társaság alapí-
tója, első elnöke.

Szily Lajos

A centenárium okán a Szek-
szárdi Vasárnap Szily Lajost, a 
zeneiskola korábbi igazgatóját 
kérte meg arra, hogy emlékez-
zen meg a 2009-ben elhunyt 
egykori tanáráról, mesteréről 
és a zeneiskola igazgatójaként 
elődjéről. Az alábbiakban az ő 
emlékező, Husek Rezső előtt 
tisztelgő sorait olvashatják.

Husek Rezső tanulmányait 
a Liszt Ferenc Zeneművésze-
ti Főiskolán végezte zongora 
szakon. A főiskolán olyan ki-
váló professzorok tanították, 
mint Hernádi Lajos, Molnár 
Antal, Szabolcsi Bence és We-
inner Leó.

Az intézményalapítás
1955. december 5-én volt az 
ünnepélyes megnyitó, melyen 
a minisztérium részéről Fa-
sang Árpád zeneszerző, művé-
szeti osztályvezető javaslatára 
Husek Rezső zongoraművészt 
nevezték ki alapító igazgató-
nak.

Az avatóbeszédet Kóbor An-
tal minisztériumi osztályvezető 
mondta, aki – bátaszéki születé-
sű lévén – szívügyének tekintet-
te Tolna megye első zeneiskolá-
jának létrehozását.

A megyei zeneoktatás meg-
szervezése
Mint egy megyei központú in-
tézmény vezetője, Husek Rezső 
fontosnak tartotta a megyei 
zeneoktatás intézményes létre-
hozását, aminek köszönhetően 
szekszárdi központtal intézmé-
nyes zeneoktatás jöhetett létre 
Bátaszéken, Bonyhádon, Dom-

bóváron, Pakson, Tamásiban és 
Tolnán, részben szekszárdi és 
helyi tanárok bevonásával.

Husek Rezső kiemelkedő in-
tézményvezető volt. Személyét 
rendkívüli tisztelet övezte. Ba-
rátságos, közvetlen személyi-
sége, kivételes szakmai tudása, 
intelligenciája soha nem tette 
kérdésessé vezetői kvalitásait.

Nem emelte fel a hangját, 
nem utasított, nem parancsolt, 
barátságos hangon csak any-
nyit mondott: ,,megkérlek, légy 
szíves, ugye megteszed”. Olyan 
harmóniát teremtett, mely meg-
ismételhetetlen.

Az előadóművész
Rendkívüli muzikalitással ren-
delkező művész volt. Minden 
esztendőben teltházas önálló 
estet adott, ezzel példát mutat-
va kollégáinak. Különösen ked-
velte Beethoven nagy szonátáit, 
kiemelkedően játszott Chopin- 
és Liszt-műveket. Növendékei 
imádták. Kiemelkedő tanítvá-
nyai: Deák László, Lányi Péter, 
Thész László.

Liszt-hagyományok ápolása
A zeneiskola az alapítás utáni 
évben, 1956-ban vette fel Liszt 
Ferenc nevét, és 1973-ban köl-
tözött az Augusz-házba. Az 
épületre néző Liszt-mellszobor 
– Borsos Miklós híres szobrász-
művész alkotása – Husek Rezső 
felkérésére készült.

A Liszt-hagyományok ápolásá-
nak célját szolgálták a Vármegye-
házi esték, az Augusz-házi esték, 
vagy a szekszárdi Liszt-klub lét-
rehozása, melyre neves előadók 
mellett olyan kiváló kollégákat 
kért fel, mint Dobai Tamásné, 
Müller Beáta, Pintér Gabriella, 
Deák László, Klézli János és Loz-
sányi Tamás. 1972-ben létrehívta 
a Zenetanárok Országos Zongo-
raversenyét, melyen kötelező volt 
Liszt-művet játszani. A rangos 
zsűri Thész Lászlónak ítélte az 
első díjat. 1974-ben Lányi Péter 
lett az első díjas. Mindketten Hu-
sek Rezső tanítványai voltak.

Család, pihenés
A nyarat Balatonakali nyaraló-
jában töltötte, ahol szerető csa-

ládja mellett zenekedvelő bará-
tai vették körül. Hetente tartott 
Teraszhangversenyeket, melyet 
Akaliban még ma is emleget-
nek. A művekről, szerzőkről 
ismertetőt mondott.

Komolyan foglalkozott aszt-
rológiával, remek fotókat ké-
szített. Számára a legnagyobb 
öröm az volt, amikor együtt 
látta a családját.

1990-től 2000-ig az intéz-
mény igazgatója lehettem. Hu-
sek igazgató úr rendszeresen 
bejárt, éjszakába nyúlóan gya-
korolt. Kis zseblámpával köz-
lekedett, majd gyakorlás után 
többször körbejárta az épületet, 
maradt-e nyitva ablak, felkap-
csolva villany.

A családja után a zeneiskola 
volt az élete. Számos rangos dí-
jat kapott: 1990-ban Cziffra-díj-
jal tüntették ki, 1991-ben pedig 
Szekszárd fogadta díszpolgárává.

A kiváló helytörténetíró, 
Kaczián János így emlékezett 
róla: ,,messze többet tett, mint 
amit a munkaköri kötelessége 
megkívánt”.
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Január 17-ei rejtvényünk megfejtése: Tanner Ilona, Babits Mihály, Török Sophie.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Pálos Ildikó. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését január 28-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.
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DECEMBER 19-ÉN
70 ÉVES MAGYAR
FILMRENDEZŐ

RAKTÁ-
ROZ

DURVA,
ÁLLATIAS

FESTŐ-
MŰVÉSZ
VOLT
(IMRE)

BECÉZETT
NŐI NÉV

AFFÉLE

LÓERŐ,
RÖVIDEN

BRÜSSZEL
LAKÓJA

1985-BEN
KÉSZÜLT
FILMJE

TORDAI
...; SZÍ-
NÉSZNŐ

ELŐTAG:
FÖLD-

ÖRÖKÍTŐ
ANYAG

RÖVID
KÖTŐSZÓ

BETŰ,
KIEJTVE

SINTOISTA
DÍSZKAPU

INGER-
LÉS

ÉN,
LATINUL

AKADÉ-
MIÁNK

CSOPORT
EGYEDE

MAGNÓ-
MÁRKA

ORVOSI
EGYETEM

PIHENŐ
(GULYA)

GRÍZES

BABAFE-
NYEGETÉS

TOJÁS,
TÁJ-
SZÓVAL

TÜZELŐ-
TÁROLÓ

A SUGÁR
JELE

ALKO-
NYATI

BÜKKI
BARLANG

NAGY
KÖLTŐNK
NÉVJELE

ÉJFÉLIG

SPORT-
SZER-
MÁRKA

KRÓNIKÁS
V. (SIMON)

ANGOL
FIÚNÉV

RADÓ ...;
SZÍN.NŐ

RÉGI FÉL-
HANGJEGY

BORSODI
KÖZSÉG

KÉTSÉG-
BE VON

ELŐTAG: 
KÉP-

FRANCIA
VÁROS

FÉLÁR!

FÜGGŐ-
ZÁR

ÓLOM-
BETÉT!

VIRÁGOS
UDVAR

KATONAI,
RÖVIDEN

SOHA,
NÉMETÜL

A SZÁ-
MÁRA

... PACE;
BÉKÉBEN

ARAB
ÁLLAM

A FÜGGŐ
VÁLTOZÓ

KIKÜ-
SZÖBÖL

ORIGI-
NÁLIS

CSEL-
GÁNCS-
SZŐNYEG

KÚTFEJ!

SPANYOL
ÜTŐ-
HANG-
SZER

EVANGÉLIUM

A Krisztus-hívők egységéért rész-
ben megtartott imahetünk központi 
üzenete:

„Maradjatok meg szeretetem-
ben, és sok gyümölcsöt terem-
tek”  (János 15:5–9).

A bőséges, jó gyümölcs mindenkinek 
örömöt és áldást, vitaminokban és 
tápanyagban gazdag, éltető erőfor-
rást jelent.

Az ember küldetése, hogy em-
bertársait bőséges, jó gyümölcsöt 
termő életével szolgálja – egymás 
kölcsönös örömére. Mert „ha jó a 
fa, jó a gyümölcse is, ha rossz a fa, 
rossz a gyümölcse is. Mert gyümöl-
cséről lehet megismerni a fát.” (Máté 
12:33) Vajon milyen gyümölcsöt 

fog teremni az életed az új évben? 
Mert boldog új évünk csak a Jézus 
Krisztusban gyökerező, vele meghitt 
szeretetkapcsolatban élő, isteni ter-
mészet részeseként gyümölcsöző élet 
következménye lehet. Két kistestvér 
gyermekkori élménye hadd illuszt-
rálja a fenti igeverset.

„A két kistestvért édesapjuk néha 
szobafogságra ítélte, de az udvaron 
lévő nagy fa ágai odahajoltak az 
ablakukhoz, és többször megtörtént, 
hogy így az ablakból átmásztak a fára, 
onnan az udvarra, és az épület hátá-
nál már el is tűntek… Azonban egyik 
ősszel apjuk megneszelhetett valamit, 
mert azzal állt elő, hogy ki kell vágni 
a ház melletti fát, hiszen már évek 
óta nem termett semmit! A két fiú 

megrémült: vége a szabadságuknak, 
amit a fával biztosítottak maguknak! 
Elhatározták, hogy ezt megpróbálják 
megakadályozni. Egy egész szatyor 
piros almát vásároltak, amelyeket 
egyenként felkötözgettek a fa ágaira, 
hadd lássa az apa, hogy mégsem ter-
méketlen az a fa. Délután, amikor az 
apa hazajött, nem hitt a szemének! 
Hívta a feleségét: gyere, anyjuk, láss 
csodát! Nézd meg, milyen szép piros 
almákat termett ez a körtefa!”

Megtalálható-e életünkben a Sző-
lőtőhöz (Jézus Krisztushoz) illő jó 
gyümölcs? Mert Ő erre hívott: „Az 
az indulat (lelkület) legyen bennetek, 
ami Krisztus Jézusban is megvolt” 
(Filippi 2:5). Őt befogadva megje-
lenik bennünk az Ő Lelkének gyü-

mölcse. „A Lélek gyümölcse pedig: 
szeretet, öröm, békesség, türelem, szí-
vesség, jóság, hűség, szelídség, önmeg-
tartóztatás” (Galata 5:22-23). Ha Jé-
zus Krisztust befogadva megtértünk 
az Atyához, és benne gyökerezik az 
életünk, vele szoros szeretetkapcsolat 
fűz össze, akkor nem kell hamisítvá-
nyokkal és rossz gyümölcsökkel lep-
lezni gyümölcstelen életünket! 

Újévi célkitűzésünk nem lehet 
kevesebb, mint hogy az Úr Jézusban 
gyökerező „vesszőszál” életünk gyü-
mölcstermő lesz 2021-ben! A meny-
nyei erőforrásból táplálkozva hadd 
ragyogjon életünk, magatartásunk 
– Jézus Krisztus által – a mennyei 
gyümölcstől, a Lélek gyümölcsétől!
 Fodor Péter baptista lelkipásztor

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

Álláshirdetés
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 
Igazgatóságán igazgatóságve-
zető munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Polgármesteri Hivatal/Felhívá-
sok, aktualitások menüpontban 
tekinthető meg.
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Nyitás? Vízválasztó év lesz 2021 a vendéglátóiparnak 
Vízválasztó év lesz az idei a ha-
zai, így a szekszárdi vendéglá-
tóiparnak is. A legfontosabb 
kérdés az idő: kibírják-e ad-
dig, amikor újra kinyithatnak. 
A lengyel és olasz példákhoz 
hasonló cselekvés több szem-
pontból is ingoványos talajt 
jelent – egyebek mellett ezek 
is kiderültek abból a beszélge-
tésből, amit a Vendéglátók Ke-
rekasztala Szekszárdért Egye-
sület tagjaival folytattunk.

Babos Attila

Azt, hogy ki mennyit veszí-
tett tavaly, nem lehet megha-
tározni, erre nincs átlagszám, 
nagyban függ attól, ki milyen 
területen dolgozik, hogyan és 
milyen gyorsan reagált a pan-
démiás év első, majd második 
hullámában, mondja Keszthelyi 
Szabolcs, a Szász Étterem tulaj-
donosa.

Ami biztos, hogy mindenki 
veszített. Ők például még úgy 
is legalább 30 százalékot, hogy 
nekik a nyár sokat visszaho-
zott, mert soha nem volt még 
ilyen erős nyaruk, mint a tava-
lyi, pedig Keszthelyi Szabolcs 
már több, mint húsz éve vezeti 
a Szász Éttermet. Ők több lábon 
állnak: a kitelepülések, a fesztivá-
lokon való megjelenés az egyik, 
ez majdnem nullára csökkent.

Ugyanakkor nem csak em-
beri, morális értelemben volt 
jó döntés az, hogy nem küldtek 
el senkit, a feltételek átmeneti 
módosításával minden munka-
társukat megtartották, hanem 
üzletileg is. Amikor ugyanis ki 
lehetett nyitni, azonnal, teljes 
létszámmal tudtak dolgozni. 
Keszthelyi Szabolcs hangsú-
lyozta, hogy nem mindegy, 
hogy egy vendéglátós elkötele-
zettje a szakmának, szívből csi-
nálja, a vendéglátással akar és 
úgy akar foglalkozni, ahogyan 
teszi, avagy elsősorban üzleti 
vállalkozásként, akár több közül 
egyik érdekeltségeként tekint rá.

A megkérdezett vendéglátó-
sok úgy látják, az országban van-
nak olyan területek, jellemzően 

a főváros, a Balaton-part, ahol 
a koronavírus-járvány miatt el-
kezdődött egy átrendeződés, 
többek lehúzták a rolót, vagy 
eladták boltjukat, Szekszárdon 
azonban szerencsére nem indult 
el még ilyen folyamat.

Habár az átrendeződés hoz-
hatna minőségi javulást is, ha 
azok lennének a „pályaelha-
gyók”, akik egyből elküldték az 
embereiket, vagy csak a pénzért 
foglalkoztak vendéglátással.

Szabadi István (Stefán Ételbár) 
és Puha Róbert (The Grilled Piggy) 
speciális helyzetben vannak. 
Szabadiék ebédeltetéssel foglal-
koznak hétfőtől péntekig, a déli 
órákban, de hiába vannak  nyit-
va néhány órát egy nap, az utol-
só egy órában már szinte nincs 
vendégük. Ők 20–30 százalék 
közt veszítettek, s nekik a nyári 
bummból sem jutott semmi.

Puha Róbert rendezvénye-
ket, fesztiválokat szolgál ki 
foodtruck-jával. Mozgóárus-
ként eleve a szezontól függ bár-
mikor is az adott éve. A 2020-as 
pedig minden volt, csak éppen 
nem fesztiválokban és rendez-
vényekben bővelkedő – vagyis 
számára katasztrófával ért fel a 
múlt év. Ráadásul az is kétséges, 
hogy a korábbiakhoz képest mi-
lyen lesz az idei év, hiszen a fesz-
tiválszezon, ha lesz is, nem lesz 
ugyanolyan, mint korábban. 

A vendéglátósok megpróbáltak 
mindent, amit lehetett, mindvé-
gig szem előtt tartva nemcsak 
a saját, egyéni, hanem a dolgo-
zóik érdekeit is. Nemcsak azért 
dolgoznak, hogy az emberek 

„jóllakjanak”, hanem egy meg-
ismételhetetlen, egyedi szolgál-
tatáscsomagot, egyfajta élmény-
csomagot kínálnak, az ételen 
és italon túl közösségi élményt 
nyújtva, amit csak helyben, az 
adott étteremben, kávézóban, a 
vendégek és a személyzet közti 
kapcsolattal lehet megteremteni.

Zemán Ferencnél (Toscana 
Étterem) a dolgozók közül néhá-
nyan maguktól váltottak, így „ol-
dódott meg”, hogy nem neki kel-
lett valakivel rossz hírt közölnie. 
A visszaesés mértéke náluk is, 
százalékosan kétszámjegyű volt. 
Arról is beszélt, hogy Szekszár-
don volt egyfajta kialakult rend, 
voltak akik eleve kiszállítással 
foglalkoztak, nekik erre a piacra 
kellett valamiképpen belépniük, 
miközben mindenki veszített.

Mindeddig nem kellett mun-
katárstól megválnia Schilling 
Péternek sem, az Aranykulacs 
kisvendéglő tulajdonosnának, 
de a viszonzást ő is megtapasz-
talta a személyzet részéről a nyári 
hajtásban, mindenki állta a sarat.

Schilling a kérdésre, hogy 
mikor jön el az a pont, ami-
kor lépniük kell, azt mondta, 
ő mostanra jutott el ide. Nem 
tudja tovább tartani az üzletet 
úgy, ahogyan eddig, ha rövid 
idő alatt nem kezd el pislákolni 
fény az alagút végén.

A többiek is azt mondták, 
hogy számukra is biztosan el 
fog jönni egy ilyen pont, mert 
azt, ami történik, nem lehet a 
végtelenségig húzni.

A nagy kérdés az idő. Az, 
hogy bármi módon kibírják-e 

addig, ameddig egyáltalán le-
het majd ismét dolgozni a ha-
gyományos módon, feloldják-e, 
mikor és hogyan a jelenleg érvé-
nyes szabályozást.

Felvetettük, hogy vannak 
nemzetközi példák, akár a len-
gyeleknél, akár az olaszoknál, 
ahol a vendéglátósok egy része 
azt mondta, nem érdeklik őket 
a következmények: kinyitnak. És 
van már több magyarországi kez-
deményezés is, az egyik legelső a 
Facebookon szerveződik. Éppen 
holnapra, január 25-ére hirdették 
meg az országos nyitást.

Jellemző azért ezekre az akci-
ókra, hogy a megkérdezett ven-
déglátósok mindegyike nem is 
hallott a hétfői nyitás ötletéről.

Szerintük az nem kérdés, hogy 
a vendégek nagy része mellettük 
lenne, hisz ők is alig várják, hogy 
mehessenek hozzájuk. Csak-
hogy egy ilyen lépés bírságot, és 
az üzletük akár három hónapra 
történő bezárását is jelentené, rá-
adásul a vírus miatt is kockáza-
tos, márpedig ők minden szem-
pontból felelősek a vendégeikért.

Persze vannak anomáliák, 
amelyeket ők nem értenek. A 
vendéglátást ugyanis a hivatalos 
kommunikáció elégtelensége, 
kiszámíthatatlansága, és a szabá-
lyozás a vírusválságon túl is sújtja. 
Ők nem lehetnek nyitva, de a bol-
tokban tolonghatnak az emberek.

És csak kapkodják a fejüket 
az újabb és újabb, a lehetséges 
nyitás időpontjáról egymásnak 
akár teljesen ellentmondó hírek 
hallatán is. Sajnos a szegmens-
ben elérhető hazai támogatások 
nincsenek az európai élbolyban, 
ezért azt remélik, hogy talán a 
nyitásban az elsők közt lehe-
tünk. Mindemellett a minden-
napi munkájukat közvetlenül 
érintő változásokat, szigorításo-
kat villámgyorsan jelentették és 
vezették be eddig, így még egy 
hétre sem tudtak előre tervezni.

Ha a közeljövőre vonatkozó 
hivatalos tájékoztatásban pon-
tosabb képet kaphatnának, már 
kiszámíthatóbb lenne az életük. 
Minden további úgyis arról szól, 
hogy túléljék ezt a helyzetet.
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Győzelemmel kezdte az Európa-kupát a KSC Szekszárd
Olvasóink már többet tudnak 
cikkünk témájáról, amikor 
kézbe veszik lapunkat, mivel 
lapzártánk után ért véget a női 
kosárlabda Európa-kupa, Győr-
ben megrendezett csoportkö-
rének második játéknapja. Ahol 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 
csapata is érdekelt volt. Az első 
mérkőzésen a KSC magabiztos 
győzelmet aratott.

Szekszárdi Vasárnap

Az olvasók már tudhatják, hogy 
továbbjutott-e az Európa-kupá-
ban Szekszárd élvonalbeli női 
kosárlabdacsapata. Az biztos 
csütörtöki lapzártánk idején is, 
hogy az Atomerőmű KSC Szek-
szárd az első mérkőzésén fölé-

nyes győzelmet aratott: 106–80-
ra győzte le ellenfelét, az ukrán 
BC Prometey együttesét.

Krnjics Szara 21 pontot és 
8 lepattanót is szerzett, míg 
Studer Ágnes 17 pontig jutott, 
amely mellé feljegyezhettek a 
jegyzőkönyvvezetők 9 gólpaszt 
és 4 labdaszerzést is.

Djokics Zseljko vezetőedző az 
első mérkőzés után azt mondta, 
hogy nem volt könnyű dolguk, 
sok bizonytalanság és kétnapos, 
buborékban várakozás után 
kellett jól szerepelniük, de ez 
sikerült. A kiváló teljesítmény-
hez minden játékos hozzátette 
a magáét. Még semmi sem dőlt 
el (mondta akkor), fontos a re-
generáció, mert csütörtökön ne-
héz feladatot kell megoldaniuk.

Az első játéknap másik mér-
kőzésén a török Kayseri felülke-
rekedett a másik magyar résztve-
vő, a házigazda Győr csapatán.

Azt sajnos, hogy a két korábbi 
győztes csapat közül a csütörtök 
esti összecsapásból ki került ki 
győztesen, cikkünk írásának 
pillanatában még nem tudtuk, 
mert a mérkőzés lapzártánk 
után ért véget.

Az első mérkőzés minden-
esetre bizakodásra adott okot, 
hiszen így már a következő két 
mérkőzésből akár egyet is elég 
megnyerni ahhoz, hogy a to-
vábbjutó két hely valamelyikét 
megszerezze a Szekszárd. A 
négyes torna első két csapata 
jut tovább az Európa-kupában. 
Nyilván az sem mindegy, mi-

lyen ágon, azaz hányadik helyet 
sikerül megszerezni.

Jövő heti lapszámunkban 
részletesen beszámolunk a tor-
na eredményéről. 

Szekszárdon rendezik a Hepp Kupa négyes döntőjét
A hazai kosárlabdautánpót-
lás-nevelés fontos hazai se-
regszemléje a Dr. Hepp Fe-
renc Emlékkupa. A sportág 
hátországa legkiemelkedőbb 
egyesületeinek, a feltörek-
vő, akadémiai háttérrel nem 
rendelkező, nívós műhely-
munkát végző kluboknak is 
bizonyítási lehetőség a soro-
zat, aminek négyes döntőjét  
Szekszárdon rendezik.

Bálint György

A Hepp Kupa évről évre hűen 
tükrözi vissza azt, hol tart ép-
pen a hazai kosárlabdasport 
utánpótlása. A versenyen be-
mutatkozó tehetségek, országos 
és régiós szinten is megjelennek 
a közeljövő magyar profi kosár-
labdájában.

A versenysorozat elérkezett 
idei végjátékához. A döntőt a 
jövő hét végén, január 29–30. 
között Szekszárdon rendezik, s 
aligha véletlenül.

Az Atomerőmű KSC Szek-
szárdnál kiemelkedő utánpót-
lás-nevelés folyik, aminek kö-
szönhetően a legtehetségesebb 
fiatalok a felnőtt csapatban is 

lehetőséghez jutnak, tehetsé-
güket ott is megmutathatják.

Mindezt jól érzékelteti az is, 
hogy az NB I-es Női Amatőr 
bajnokság erősebb csoportjában 
(Piros Csoport) saját nevelésű, 
utánpótláskorú játékosokból 
önálló csapatot szerepeltet a 
klub.

Örvendetes, hogy a sokéves, 
kitartó, tudatos nevelőmunka 
eredményeként mostanra már a 
16-20 éves korosztályból is van 
merítenivaló, így igazán ütőké-
pes csapatot lehet szerepeltetni 
a Hepp Kupában is.

Sajnos a jövő hét végén Szek-
szárdon, a városi sportcsarnok-
ban rendezendő négyes döntőt 

is nézők nélkül játsszák le. A 
kosárlabdakedvelők, a lányok 
drukkerei egyébként nem ma-
radnak le az eseményről: a KSC 
Szekszárd Youtube-csatornáján 
valamennyi mérkőzés élőben 
lesz látható, így szurkolhatnak 
a KSC Szekszárd csapatának.

A négyes döntő további  
résztvevői: BKG Príma Akadé-
mia, MTK-TFSE, Csata DSE.

Az első napon, január 29-
én (pénteken), 15:00 órakor 
az MTK–TFSE – BKG Príma 
Akadémia  mérkőzéssel indul 
a négyes döntő. Majd csemegé-
nek számító KSC – Csata DSE 
(ez egy fővárosi csapat) mérkő-
zésre kerül sor.

A párosítások vesztesei január 
30-án, szombaton a harmadik 
helyért játszanak a városi sport-
csarnokban (15:00 órától), a két 
győztes a Hepp Kupa 2020-as 
döntőjét vívhatja este hattól. A 
döntő után tartják a versenyso-
rozat eredményhirdetését.

Az Atomerőmű KSC Szek-
szárd II. csapatában ott lesz a 
sportág legnagyobb visszaté-
rőjeként ünnepelt válogatott 
játékos,Gereben Lívia is, aki 
játékával – súlyos betegségéből 
felépülve is – dominál a máso-
dosztályban, és ha fokozatosan 
is, de a szerepel az A-csoportos 
felnőtt élcsapatban is.

A Studer Zsuzsa vezetőedző 
irányította  szekszárdi csapat 
további tagjai: Miklós Melinda, 
Németh Lili, Horváth Dóra, Is-
tókovics Adél, Vincze Nikolett, 
Holcz Rebeka,  Renczes Rebe-
ka, Andi Hanna, Pop Ana-
maria, Haag Panna és Sinka  
Noémi.

Az erőviszonyokat ismerve 
nehéz megjósolni a végered-
ményt, legfőképpen a végső 
győztest. Az bizonyos azonban, 
hogy érdemes lesz követni a né-
gyes döntőt.
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Meghívó – online borkóstolóra
Tisztelt borkedvelők!
Egy ideig még nem tudunk 
személyesen találkozni, viszont 
nem szeretnénk, hogy a „Bo-
rokról könnyedén a Pincében” 
rendezvénysorozat elmaradjon.

Ugyan most személyes találko-
zóra nincs lehetőség, de a Micro-
soft Teams alkalmazás segítségével 
szeretnénk mindenkit egy jó han-
gulatú online kóstolóra invitálni. 

Az esemény időpontja: 2021. 
január 28. (csütörtök) 18:00.

Az online kóstolón a követ-
kező tételeket mutatjuk be: Se-
bestyén Csaba és Csilla – Bikavér 
2016, Toronyi Pince – Bikavér 
2017, Garai Pince – Bikavér 2017, 
Pastor Pince – Bikavér 2017.

A borcsomagot kedvezmé-
nyes áron 9.200,- forintért vásá-
rolhatják meg a Garay Élmény-
pincében a rendezvény hetén.

A borokat bemutatja Molnár 
András, a Garay Élménypince 
üzletvezetője illetve számítani 
lehet a borászok részvételére is.

Az online kóstoló nyílt, min-
denki számára elérhető. Nincs 
borvásárláshoz kötve, a Micro-
soft Teams alkalmazás letöltése 
NEM szükséges a részvételhez.

A csatlakozáshoz szükséges 
linket megtalálják a kóstoló 
közeledtével a Facebook-ese-
ményen: Borokról könnyedén 
a Pincében – Bikavér kóstoló 
(Online), vagy kérésre elküld-
jük a kóstoló előtti órákban 
e-mailben. Ezzel kapcsolatos 
kérésüket jelezzék a marke-
ting@garaypince.hu e-mail 
címen.

Várunk minden kedves ér-
deklődőt! Jó borokat, jó egész-
séget!

Pályázat 2020 – „Egy zsák zab” 
Az SZNNÖ pályázati felhívása hagyományos vagy  

digitális technikával készült ötletes alkotások  
beküldésére

A Szekszárdi Német Nemzetisé-
gi Önkormányzat egyik fontos 
feladata, hogy elősegítse a kultu-
rális autonómia megvalósulását 
a német közösség körében. E 
cél megvalósítása érdekében a 
Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat a fiatal generáció 
számára pályázatot hirdet meg.

A pályázat célja, hogy a 
szekszárdi általános iskolások, 
középiskolások, főiskolások 
valamint a helyi lakosság iden-
titástudatát elmélyítse, a német-
ség történetét megismerje. Egy-
ben az oktatási intézményeknek 
segítséget nyújtson a német 
népismeret oktatásához.

A pályázattal kapcsolatos ösz-
szes tudnivaló – felhívás, a pá-

lyázat alapját szolgáló novella 
magyarul és németül, tájékoz-
tató, nyilatkozat – a következő 
oldalon tekinthető meg: http://
sznno.hu/palya.html.

Pályázat benyújtása: A pályá-
zati anyagokat hajtogatás nélkül, 
zárt borítékban szükséges felad-
ni az SZNNÖ levelezési címére: 
Szekszárdi Német Nemzetiségi 
Önkormányzat, 7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8.; dr. Fuchs Vivien 
jogi és bizottsági referens részére. 

A borítékon szerepeljen: 
„Egy zsák zab” pályázat. Egy pá-
lyázó egy pályaművet nyújthat 
be legfeljebb A4-es méretben. 

A pályaművek beérkezésé-
nek végső határideje: 2021. 
február 12.

Íróként apai nagyanyja vezetéknevét vette fel
Mészöly Miklós Szekszárdon 
született 1921. január 19-én. 
Eredeti neve Molnár Miklós, 
írói névként apai nagyanyja ve-
zetéknevét vette fel. Jogászdok-
tori oklevelet 1944-ben szerzett. 
A második világháború kitörése 
meghiúsította, hogy filozófiát 
tanuljon a párizsi Sorbonne-on. 
1944–45-ben frontkatona, majd 
katonaszökevény, egy bünte-
tőszázad katonája és hadifogoly 
is volt, így ifjúkora alapélmé-
nyévé vált a háború. Hazatérve 
malomellenőrként, terménybe-
gyűjtőként dolgozott, ‘47–48-
ban pedig lapszerkesztő volt 
Szekszárdon.

Ezt követően költözött Buda-
pestre, ahol 1949-ben feleségül 
vette Polcz Alaine pszicholó-
gust. Az ötvenes években csak 
meséket publikálhatott. Rövid 
ideig az Állami Bábszínház (ma 
Budapest Bábszínház) drama-
turgja volt, 1956-tól szabadfog-
lalkozású író lett.

Mészöly Miklós 1959-től több 
nyáron is a Porkoláb-völgybe, 
az egykori Mészöly-tanyába hú-
zódott vissza alkotni. 1960-ban, 

Az atléta halála írásakor, június-
tól az október eleji szüretig itt 
élt. 1962–63-ban is itt dolgozott 
a Saulus című kisregényén.

1970-től a szekszárdi alkotó-
hely szerepét a házaspár kisoro-
szi háza vette át, de az 1970-es 
években, szüretekre, egy-egy 
alkalommal hazatért édesanyjá- 
hoz. 1981-ben a Dunatáj szer-
vezésében nagysikerű esten 
köszöntötték szülővárosában a 
60 éves Mészöly Miklóst, 1991-

ben díszpolgári címet kapott. 
1992–1998 között évről évre 
házigazdája volt Szekszárdon az 
írók, politikusok, nagykövetek 
találkozójának. Munkásságát 
számos kitüntetéssel, díjjal jutal-
mazták, 1990-ben megkapta a 
Kossuth-díjat is. Írónemzedékek 
számos tagja vallja mesterének. 

Mészöly Miklós 2001. július 
22-én hunyt el Budapesten.

Mészöly életművének gerin-
cét elbeszélések, novellák, kisre-

gények alkotják. Az atléta halála 
(1966) az élet alapkérdéseivel 
kíméletlenül szembesülő asz-
kétikus sportolót ábrázoló re-
gény. A Magasiskola (1967) egy 
solymásztelep megjelenítésével 
a tényszerűséget és a parabola 
utalásosságát egyesíti. „A szen-
vedélyes érdekeltség drámá-
ját” mutatja be az ószövetségi 
templomi nyomozó története, 
a Saulus (1968). Az Alakulások 
(1975) két és fél évtized rövid-
prózáját átfogó, reprezentatív 
gyűjtemény. A Film (1976) re-
gényformája „a kamera és ren-
dezés reális fikcióvá” tételéből 
származik.

Az 1970-es évek második fe-
létől prózájában a különböző 
időkben és terekben játszódó 
eseménysorok párhuzamos, 
egyidejűsítő elbeszélése válik 
meghatározóvá. „Múlt-jelen ösz-
szecsendítése tolvajnyelvszerűen 
történik, egyikből csúszunk át a 
másikba, a közönséges társalgás 
természetességével” a Megbo-
csátás (1984) című művében és 
a Családáradás (1995) című re-
gényében is. Lovas Csilla

A gyermek Mészöly (Molnár) Miklós és bátyja Dénes, 1928-ban



152021. január 24.

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • megbízott főszerkesztő: Babos Attila • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Steiner Viktor, Vöröss Endre, Wessely Gábor • fotó: Jantner Fotó Kft. • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme:  

7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663,  
ildikoszanto11@gmail.com • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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

Sajtóközlemény
Az Országos Vérellátó Szolgá-
lat fejlesztésének köszönhe-
tően jelentősen megnövek-
szik a koronavírus-fertőzöttek 
gyógyításához szükséges 
plazmagyűjtési pontok szá-
ma és kapacitása Magyaror-
szágon.
 
Az Országos Vérellátó Szolgálat, 
az Operatív Törzs támogatásá-
nak eredményeként új készülé-
keket szerzett be a nemrégiben 
gyógyult koronavírusos bete-
gektől történő speciális plaz-
magyűjtéshez.

Január második hetében az 
OVSz Közép-magyarországi 
Regionális Vérellátó Központ-
jában is megtörtént az első spe-
ciális plazmagyűjtés, amelyet a 
koronavírus-fertőzésben szen-
vedő magyar betegek gyógyítá-
sához használnak fel.

A következő hetekben min-
den megyeszékhelyen lévő vé-
rellátóban ugyanilyen beren-

dezések kerülnek telepítésre, 
ezáltal országos lefedettséget 
biztosítva, a plazmaadás lehető-
ségét egyszerűbbé, könnyebben 
hozzáférhetővé téve az alkal-
masnak minősült jelentkezők 
számára.

Az OVSz hangsúlyozza, hogy 
jelenleg nemcsak a véradások 
folyamatosságára van nagy 
szükség, hanem arra is, hogy 
minél többen jelentkezzenek 
plazmadonornak, a speciális 
vérkészítményre szoruló bete-
gek ellátásának érdekében. Or-
szágosan eddig az OVSz szerve-
zésében 500, az Orthoseráéban 
250 speciális plazmaadás tör-
tént.

A legközelebbi véradási 
helyszínekről és időpontokról, 
továbbá a plazmaadásra való 
alkalmasság elbírálását szolgáló 
mintaadás feltételeiről a www.
ovsz.hu oldalon lehet tájéko-
zódni.
 Országos Vérellátó Szolgálat

Csíkszeredától Szekszárdig
Dr. Magyari Jenőre emlékezünk 

Decemberben, életének szá-
zadik évében örökre lecsukta 
szemét Szekszárd köztisztelet-
ben álló, sokak által szeretett, 
tisztelt és elismert polgára, dr. 
Magyari Jenő állatorvos.  

Erdélyben, Csíkszeredán szü-
letett, majd Brassóban érett-
ségizett 1940-ben. A második 
bécsi döntés következtében már 
Budapesten tanulhatott tovább 
a Magyar Királyi József Nádor 
Műszaki és Gazdaságtudo-
mányi Egyetemen. Kalandos 
körülmények között fejezte be 
egyetemi tanulmányait, mivel 
1944-ben kitelepítették az egye-
temeket Ausztriába. 1945-ben 
Bécsben, majd 1946 januárjá-

ban Budapesten is megszerezte 
egyetemi állatorvosi diplomáját. 

Szekszárdon 1954-ben tele-
pedett le, állatorvosi munkáját 
itt folytatta: eleinte az állatkór-
ház vezető szakállatorvosaként, 
később pedig a volt Aranyfürt 
TSZ állattenyésztési ágazatát 
vezette. Mindeközben évtizede-
ken keresztül magánpraxisa is 
volt. Szekszárdon és környékén 
generációk emlékeznek a „dok-
tor úrra”, aki betegeit egészen 
80 éves koráig gyógyította. Pá-
lyafutása és értékes szakmai te-
vékenysége elismeréseként 2016-
ban Rubinoklevelet vehetett át. 

Tartalmas, hosszú életének 
meghatározó pillére volt Er-

dély szeretete, ahova rendsze-
resen hazajárt. A Székelyföld, 
a Hargita, a fenyvesek, az Olt 
és a csíksomlyói búcsúk vi-
lágát idézték a nagy baráti 
beszélgetések és a családi ház 
kerámiái, szőttesei és képei is. 

Gyászoljuk az embert, aki 
átélte a 20. századi magyar 
történelem viharait, a kisebb-
ségi lét megpróbáltatásait, és 
emberségét megőrizve talpon 
tudott maradni. Megtalálta azt 
a hivatást, melyet elkötelezetten 
szeretett és magas színvonalon 
művelt. Tisztességes, becsületes 
életet élt, sallangok és külsősé-
gek nélkül. Intellektusa és mű-
veltsége példaértékű volt. Élete 

végéig hű maradt önmagához 
és Erdélyhez. 

Magyari Jenő gyászmiséjét 
egy későbbi időpontban a szek-
szárdi belvárosi katolikus temp-
lomban tartják, majd hamvait 
szűk családi körben Budapes-
ten helyezik örök nyugalomra.  

Emlékét örökre megőrizzük.
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(05941)

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

(05958)

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

(05942)

(05960)

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

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!

(05943)

BIRÓ ARANKABIRÓ ARANKA  Vérvételi Pont Vezető

• Inzulinrezisztencia vizsgála�  csomag
•  Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor
•  Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási csomagok
• PSA-szűrés
•  Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
•  Laktózérzékenység gene� kai szűrése

| NYITVATARTÁS | hé� ő, szerda, péntek • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS | mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 16:00 óráig
| ERGONOM Épülete | 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(05953)

ÚJDONSÁG!
Online bejelentkezési

lehetőség:
www.sugo-lab.hu

(05922)

(05939)


