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Ébredj egy céllal!
Interjú dr. Balázs Gáborral, a megyei katasztrófavédelem vezetőjével

  

Kutny Gábor

– Mennyire volt egyenes az útja 
a pályán?

– Semennyire. Sőt többször 
történt, hogy fel kellett adnom 
az álmaimat. De az élet mindig 
visszaterelt ahhoz, amit igazán 
szerettem volna. Tizenhét évesen 
úgy gondoltam, pilóta lesz belő-
lem. Nagyon szerettem a repülős 
könyveket. Aztán az egészségügyi 
vizsgálat után kiderült, hogy le 
kell mondanom az álmomról. 
Viszont helikoptert vezethettem 
volna vagy választhattam a repü-
lésirányítást is. Ez nagyon meg-
tetszett, ennél maradtam. Aztán 
kiderült, hogy abban az évben, 
amikor erre sor kerülhetett vol-
na, nem indult ez a képzés, így 
ez az álmom is huss, elszállt. Ek-
kor átirányítottak Szentendrére 
tábori tüzérnek. Na, az nagyon 
nem tetszett. Azt gondoltam, 
álom ide vagy oda, nem leszek 
hivatásos katonatiszt. Elmentem 
hát fél évre autószerelőnek a he-
lyi buszvállalathoz, amit nagyon 
imádtam, – és imádom ma is az 
autókat – hiszen a katonai isko-
lában erre is kaptunk kiképzést. 
Fél év elég volt ahhoz, hogy rájöj-

jek, egyenruhát akarok hordani. 
Újra bevonultam egy lokátoros 
századhoz, ahol repülésirányítás 
történik, tehát egy kis kitérővel 
mégiscsak elért a repülés és ott 
tartott hét esztendőn keresztül. 
Majd az átszervezések miatt el-
mentem egy polgári főiskolára, 
ahol tanári végzettséget szerez-
tem, és közben már a polgári vé-
delem civil alkalmazottja voltam. 
Makó és a környező tizenhat tele-
pülés védelméért feleltem, és köz-
ben egy katasztrófavédelmi mobil 
labort vezettem. Jöttek a feladatok 
sorban, tanulni kellett, így lett egy 
jogi, majd szakjogi végzettségem 
az idők során. A különböző be-
osztásokban 4–5 évnél hosszabb 
időt sehol sem töltöttem el, és val-
lom, hogy ahhoz, hogy az ember 
ne savanyodjon bele egy feladatba 
és innovatív tudjon maradni, 5–7 
évnél több időt nem szabad eltöl-
teni az adott feladattal.

– Visszagondolva erre a har-
mincöt évre, levonható ennek 
valamiféle következtetése?

– Igen. Egy barátom írta egy-
szer nekem, hogy feküdj le egy 
álommal és ébredj egy céllal. Ez 
pontosan kifejezi azt, ami történt 
velem. Mindig volt egy álmom, és 
mindig tettem érte, hogy megva-
lósuljon. És általában ez sikerre is 
vezetett. Mindig benne volt az ál-
momban, hogy szeretnék egy csa-
patot vezetni. Egy évet töltöttem 

Wéber tábornok szárnyai alatt a 
helyetteseként, 2014 óta vezetem 
én a csapatot Tolna megyében. 

– Amikor összevonták a tűzoltó-
ságot a katasztrófavédelemmel, 
akkor az emberek fejében ez nem 
volt tiszta dolog, hogy ezt most 
miért kellett. Ráadásul a tűzol-
tóknak is volt egy ellenérzése, ta-
lán egy picit sértettnek is érezték 
magukat. Talán még sértettek is 
voltak. Oldódik ez a helyzet?

– A történet igaz. Minden olyan 
szervezetnél, amelyet több szer-
vezetből hoznak létre, minden 
esetben lesz egy sértettebb fél. A 
tűzoltók azt gondolták, hogy ők az 
önkormányzatokkal nagyon jól el-
voltak, a polgári védelmisek pedig 
azt mondták, ők valahogy a rendőr-
ség csatolt része. Szóval sokan nem 
hittek ebben a „házasságban”. De a 
rendszer huszonegy éve működik, 
ami önmagában egyfajta visszajel-
zés arra, hogy ez így működőképes. 

– Milyen szellemi innovációt fek-
tetett ebben a nyolc évben?

– Menedzsernek gondolom 
magam. Ezt a szervezetet működ-
tetni kell gazdaságilag, emberileg, 
technikailag, szakmailag. Nagyon 
fontos, hogy elérjünk valamit a 
védekezés anyagi, technikai hátte-
rének fejlesztésében. És ami szá-
momra különösen fontos, hogy a 
civil tűzoltóságok technikailag is 
korszerűbbek lehessenek.

TÓTH 
RÓBERT

Érték
Ugye ismerik azt a játékot, 
amikor egy adott kifejezésre 
azonnal, gondolkodás nélkül 
kell asszociálni? A képzettár-
sítás valahogy így történik: 
piros – alma, meleg – tűz, 
nedves – víz, s a többi. 

Ha azt mondanám: érték 
– mit felelnének? A legtöb-
ben biztosan rávágnák: pénz. 
Vagy arany. Esetleg ékszer. 
Pedig a nemesfémek egyik 
legközismertebb tulajdonsá-
ga, mint például a csillogás, 
ugyanúgy sajátja a víztü-
körnek, a csillagoknak, vagy 
bármely szempárnak is. Még-
is, talán kevésbé értékeljük a 
víztócsát, az égitesteket, de 
még sokszor a csillogó szeme-
ket sem. Bezzeg az arany! Na, 
abból egy maréknyi, az már 
valami. 

Sajnos egyre többször szem-
léljük a dolgokat a felszínesség 
szűk távcsövén át. 

Az érték, bár a közmegegye-
zés mércéjével szabványosított 
etalon, éppen ennyire szub-
jektív is. S hogy e paradoxont 
mivel lehet mégis feloldani, 
arra a válasz: az egyediség. 
Az olyan sajátos tulajdonsá-
gok, amelyek páratlan kinccsé 
avanzsálják akár a legegysze-
rűbb dolgokat is. 

Vannak az életünkben 
személyes értékek – s itt újra 
megemlíthetjük azokat a bi-
zonyos szempárokat is, plá-
ne, ha a gyermekünké vagy a 
kedvesünké –, s vannak közös 
kincsek. S hogy az utóbbi, a 
kvázi megosztott „tulajdon”, 
miért értékes? Mert képes ösz-

szetartani egy egész várost.

JEGYZET

– Makón éltem, ahol gye-
rekként bejártam egy lakta-
nyába. A rokonaim őrnagy 
úrnak szólítottak, mert már 
akkor katonás volt a felfogá-
som – meséli Balázs Gábor, 
a Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság 
igazgatója, aki harmincöt 
év szolgálat után nemrég 
jubileumi elismerésben ré-
szesült.

– Már kisgyermekként 
megfogalmazódott ben-
nem, hogy a katonai pálya 
felé veszem az irányt, így 
azután tizennégy évesen 
már egy katonai kollégium-
ban találtam magam Szege-
den. A közösség és a vezetés 
szelleme elég korán átjárta 
az életemet.
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A múlt ismerete segít eligazodni a jelenben

Kutny G.

Az utca és névadója, a lakóhely jeles szü-
löttei, szép és fontos építmények, a szo-
kások, viseletek, táncok, dalok, mesék 
és adomák világa. Írások és fényképek, 
tárgyak és leírt, elmondott-meghallott 
szavak. Emlékek a mindennapi munká-
ról, a munka eszközeiről, eredményeiről, 
ünnepeiről. A múltról, amelynek ismerete 
segít  eligazodni a jelen mindennapjaiban. 
Ezek a gondolatok a Tolna Megyei Egyed 
Antal Honismereti Társaság tiszteletbeli 
elnökétől, Kaczián Jánostól valók, és a tőle 
megszokott precizitással szólnak arról, 
mit is jelent a helytörténet. 

A helyi értékek kutatásának izgalma 
nem veszett el az idők során, jól példázza 
ezt az az adat, amely szerint ma is csak-
nem 150 tagot számlál a civil szervezet. 
Örömteli, hogy a hazai tendenciákkal 
ellentétben itt jelen van a következő ge-
neráció néhány tehetséges tagja is – büsz-
kélkedik az egyesület jelenlegi vezetője, 
Gesztesi Enikő.

– Tényleg érdekes ma még saját lakókör-
zetünk értékeinek kutatása?

– Tényleg az. Nem lehet a történelmi 
eseményeket teljes egészében vizsgálni 
anélkül, hogy a saját környezetünk tör-
ténéseiről, emlékeiről ne beszélnénk. 
Nem véletlen, hogy számos muzeológus, 
régész veszi a fáradságot arra, hogy olyan 
helyi értékek után kutasson, amelyek tel-
jessebbé teszik egy kor történetét. Sokan 
valószínűleg azt gondolják, nem érdekli 

az embereket ez az egész, de ez messze 
nincs így. Fel kell ébreszteni a fiatalok-
ban a vágyat, hogy nézzenek utána a dol-
goknak. Saját példánkból látom, hogy a 
tanulóinknak, akik nagyon szeretnek 
a városban sétálni, lófrálni, sok-
szor fogalmuk sincs, milyen em-
lékek, értékek között tehetik ezt. 
Nem tudják, mi a Pirnitzer-ház, 
nem tudják, mitől híres Garay Já-
nos vagy a Augusz-ház, de ha be-
vonjuk őket, ha érdekessé tesszük 
számukra a feladatot, akkor szíve-
sen lesznek partnerek. Most két 
fiatal lépett be az egyesületbe, 
ami szerintem nagyon nagy 
dolog. 

Sok megyében nem 
sikerült megszervez-
ni a fiatalítást, ebből 
a szempontból mi na-
gyon jó irányba tar-
tunk. Egy dolog biztos, 
meg kell érni ahhoz, 
hogy ezek az ügyek ér-
tékesek legyenek az em-
berek számára, de ez 
csak akkor lehetséges, 
ha fiatalon megmu-
tatjuk nekik mindazt, 
amiről mi már tudjuk, 
meg kell őrizni az utó-
kor számára.

– Lát jeleket arra, hogy 
ez magasabb fórumokon 
is jegyzett téma?

– Abszolút. Nézzük csak 
meg, az országos tanulmá-
nyi versenyeken vagy pályá-
zatokon mindig van olyan 
feladat, ami helytörténeti 
kutatást igényel, de itt van az 
Érték-vetélkedő, ami egyedülál-
lóan sikeres kezdeményezés Tol-
na megyében, és aminek kereté-
ben olyan szinten ismerik meg a 
résztvevők a saját kisebb vagy 
tágabb lakókörzetüket, 
ami után nem fognak el-
menni dolgok mellett.

És itt van az értéktár mozgalom, amivel 
szemben nekem vannak bizonyos fenn-
tartásaim, de ez nem jelenti azt, hogy 

nem fogunk részt venni benne, ha 
megkeresnek, Szekszárd ese-

tében erről szó is van. 

– Milyen hatással volt az 
egyesületi munkára az 
elmúlt időszak?

– Az elmúlt hónapok-
ban nagyon fontos volt a 

kapcsolattartás. Ezt pró-
báltam megoldani 

mini Hírleveleken 
keresztül. Minden 
félévben egy Hír-
levélben foglalja 
össze az elnök a 
megyében tör-
tént eseményeket, 
történéseket. Eze-
ket most havonta, 
kéthavonta írtam 

meg, s küldtem el 
az egyesület tagjai-

nak. Ebben tájékoz-
tattam a tagságot az 
új publikációkról, az 
egyesületi tagokról és 

tagoktól megjelent cik-
kekről, anyagokról, az 

online konferenciákról, a 
háttérmunkákról. És most, 

hogy újra el tudunk kezdeni 
dolgozni, összejönni, a ter-
veink megvalósításába is 
belefogtunk. 

Tavaly elmaradt a megyei 
találkozó Kismányokon. 

Októberben terveznénk az 
idei megyei találkozót, tiszt-
újító, díjátadó közgyűlést 

Szedresben. Ennek keretében 
megemlékezünk a 225 éve szü-

letett Bezerédj Istvánról, illetve 
tervezzük egy emlékszoba fel-
állítását Szedres Hidjapusztán 
a Bezerédj család kúriájában a 

család relikviáiból készülő gyűj-
temény számára.

Harmincadik születésnapjához kö-
zeledik a Tolna Megyei Egyed Antal 
Honismereti Egyesület. A helyi ér-
tékek felkutatásán dolgozó szerve-
zet egyik legnagyobb erénye, hogy 
az országos tendenciáktól eltérően 
számos fiatalt is a soraiban tudhat. 
Gesztesi Enikő elnök véleménye 
szerint ma is megvan az értéke a 
helytörténeti kutatásnak, mert e 
nélkül nem lehet teljes képet kapni 
egy történelmi korról. 
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Babits Mihály Kulturális Központ

SzínházSzínház
2021. június 18. (péntek) 19:00 – Rendezvényterem
Pozsgai Zsolt: Gina és Fidel Pódium bérlet I. előadás. Jegyek kaphatók 
jegypénztárunkban és a jegy.hu oldalon. 

Egy filmbejátszásokkal tarkított dráma két olyan emberrel a fősze-
repben, akik megkerülhetetlen alakjai a XX. századi történelemnek.  
KiállításKiállítás
2021. június 19. (szombat) 11:00 – Művészetek Háza
VISSZATEKINTÉS – Baky Péter Munkácsy Mihály-díjas festőmű-
vész kiállításának megnyitója

A festést és a rajzolást nem lehet abbahagyni, akkor is festek, ha 
alszom” – vallja Baky Péter Munkácsy Mihály-díjas festőművész, a 
Művészetek Háza egykori igazgatója. Az emberről és az életről megfo-
galmazott képeit, életművének keresztmetszetét mutatja be a VISSZA- 
TEKINTÉS című kiállítás, amely – bár már megtekinthető – ünnepé-
lyesen június 19-én nyitja meg kapuit és szeptember 5-ig látogatható 
hétfő kivételével naponta 10:00–17:00 óráig.
KoncertKoncert 
2021. június 20. (vasárnap) 17:00 – Művészetek Háza
Zsinagógakoncert – Budapesti Fesztiválzenekar

A Budapesti Fesztiválzenekar évadról évadra többet tesz azért, hogy 
muzsikája ne szoruljon a koncerttermek falai közé. A zenekart június 
20-án a Művészetek Házában köszönthetjük. Felhívjuk kedves Közönsé-
günk figyelmét, hogy a hatályos jogszabályok (484/2020 Kormányrendelet) 
értelmében intézményeinket csak védettségi igazolvánnyal látogathatják, 
illetve 16 év alatt csak azok, akik védettségi igazolvánnyal rendelkező kísé-
rővel érkeznek, ezt munkatársainknak ellenőrizniük kell. Az ellenőrzés so-
rán személyi igazolvány bemutatása is szükséges. Megértésüket köszönjük!
KultUdvar KultUdvar 
Nyári programok a Vármegyeháza udvarán

Június 15-től koncertekkel, szabadtéri színházzal, kertmozival és 
rengeteg focival várjuk Önöket a Vármegyeháza udvarán!

Wosinsky Mór Megyei Múzeum Főépület (Szent I. tér 26.)
Múzeum előtti tér
17:00–20:30 Ügyességi játékok gyerekeknek 
18:00–18:30 Simontornyai Várvédők hagyományőrző együttes fegyver- és 
viseletbemutatója 
18:30 „Pendűlnek nagy sok aranyforintok” A simontornyai 16. századi érem-
lelet című kiállítás megnyitója, Dr. Tóth Csaba (régész, numizmatikus – MNM, 
Budapest), közreműködik a Tabulatúra régizene-együttes
19:00–20:00 Íjászbemutató – Nyírő Gábor (Homokmégy)
21:00–22:00 Tabulatúra régizene-együttes koncertje 

Múzeum épületén belül
17:00–22:00 Kézműves foglalkozások, társasjátékok, fotófal
17:00–21:00 „Rejtély a múzeumban” nyomozós kalandjáték a szekszárdi 
608. sz. Schola Caritatis Cserkészcsapat szervezésében (3–5 fős csapatok, 
családok jelentkezését várjuk, indulás érkezési sorrendben, 8–9 éves kortól) 
19:00 „Pendűlnek nagy sok aranyforintok” A simontornyai 16. századi 
éremlelet c. kiállítás –  Varga Máté (régész, numizmatikus – Rippl-Rónai 
 Múzeum, Kaposvár) tárlatvezetése
19:30–20:00 Dr. Tóth Csaba: Pénzek színes világa c. könyvének bemutatója 
(könyvtárterem)
20:00–20:30 Varga Máté: Pénzhamisítás a középkorban és a kora újkorban 
c. előadása (könyvtárterem)
20:30–21:00 Kovács József múzeumpedagógus bűvészmutatványai pa-
pírpénzzel és érmékkel (könyvtárterem) 
20:30 „Pendűlnek nagy sok aranyforintok” A simontornyai 16. századi érem-
lelet c. kiállítás – dr. K. Németh András tárlatvezetése
19:30–24:00 Vissza a múltba. Látványtúra a pincemúzeumban (félóránként)
20:30 Örökségünk – Tolna megye évszázadai c. kiállítás – dr. Vizi Márta 
tárlatvezetése
22:00 Örökségünk – Tolna megye évszázadai c. kiállítás – Ódor János Gábor 
tárlatvezetése
22:00–22:48 „Pendűlnek nagy sok aranyforintok” A simontornyai érem-
lelet – Pazirik Informatikai Kft. filmbemutatója, rendező: Balogh András 
(könyvtárterem)

Vármegyeháza (Béla király tér 1.)
17:00–19:30 Kézműves foglalkozások
17:00 SARKANTYU SIMON 100 A Sarkantyu művészcsalád (Sarkantyu Simon 
Munkácsy-díjas festőművész, Sarkantyu Judit keramikus és Sarkantyú Mihály 
fotográfus és Sarkantyu Illés fotográfus) kiállításának megnyitója 
18:00 Tájak, települések, emberek c. kiállítás – Mácsainé Iván Éva tárlat-
vezetése
18:30 És mi újság a Béla téren? c. kiállítás – dr. Vizi Márta tárlatvezetése
19:00 Tájak, települések, emberek c. kiállítás – Mácsainé Iván Éva tárlat-
vezetése
20:00 Szekszárd Jazz Quartet koncert
21:30 A régi vármegyeháza világa c. kiállítás – Lovas Csilla tárlatvezetése 
22:00 És mi újság a Béla téren? c. kiállítás – dr. Vizi Márta tárlatvezetése 
23:00 A régi vármegyeháza világa c. kiállítás – Lovas Csilla tárlatvezetése

Babits Mihály Emlékház (Babits Mihály u.13.)
17:00 „Édes az otthon” – Rubányi Anita verses tárlatvezetése
18:00 HANGZÓ KERT Szabó Klarissza Médea DLA képzőművész kiállításának 
megnyitója
20:00 „Áll a régi ház még” – Lovas Csilla tárlatvezetése

Mészöly Miklós Emlékház (Babits Mihály u.15.)
17:00–22:00 MÉSZÖLY 100 – Vigyél magaddal egy Mészöly idézetet! 
17:00 Mészöly lázadásai – Liebhauser János előadása
18:30–22:00 Mészöly Miklós: Megbocsátás – közösségi felolvasóest
22:00 Mészöly lázadásai – Liebhauser János előadása
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HIRDETÉS

A DKC Ungheria Kft. tolnai telephelyére
önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat 

keres az alábbi munkakör betöltésére:

BETANÍTOTT CSOMAGOLÓ

JELENTKEZÉS:
önéletrajzzal az ildiko.balone@dkcungheria.com

e-mail címen, vagy személyesen 
 7130 Tolna, Belterület 970/110 alatt.

• pontos munkavégzés,
• 18. betöltött életév,

• szakmunkás bizonyítvány,
• 2 műszak vállalása.

Amit elvárunk:

Amit nyújtunk:

Előny:
• hasonló területen szerzett tapasztalat.

• azonnali munkakezdés,
• útiköltség térítés (bérlettá-

mogatás vagy 15,- Ft/km),
• versenyképes jövedelem,

• rendszeres havi jutalom,
• teljesítménybérezés,
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.

(06410)

A DKC Ungheria Kft. tolnai telephelyére
önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat 

keres az alábbi munkakörök betöltésére:
GÉPKEZELŐ (RAS és AMADA)

ANYAGMOZGATÓ

JELENTKEZÉS: 
önéletrajzzal az ildiko.balone@dkcungheria.com

e-mail címen, vagy személyesen 
 7130 Tolna, Belterület 970/110 alatt.

• pontos munkavégzés,
• 18. betöltött életév,

• szakmunkás bizonyítvány,
• 1–2 műszak vállalása.

Amit elvárunk:

Amit nyújtunk:

Feltétel:
• targoncavezetői engedély (anyagmozgató),

• hasonló területen szerzett tapasztalat.

• azonnali munkakezdés,
• útiköltség térítés (bérlettá-

mogatás vagy 15,- Ft/km),
• versenyképes jövedelem,

• rendszeres havi jutalom,
• órabér,
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.

(06411)

(06404)
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Remek, a véleményemre kí-
váncsi tanáraim voltak, akik 
nem a tananyag könyvhű el-
mondását követelték és ott 
volt a Kísérleti Színpad is.
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A világ legnehezebb szakmája szülőnek lenni
Beszélgetés Major Rózsával, Sohonyai Attila költő édesanyjával

adzs

Direkt módon nem kapott itt-
honról indíttatást Attila. Azt látta, 
hogy rengeteget olvasunk, és ez 
biztosan hatással volt rá. A köny-
vesboltban törzsvásárló voltam, 
ismertek az eladók. Volt könyv-
csekk, egyszerre el lehetett hoz-
ni a könyveket, és részletekben 
törleszthettünk. Azt is láthatta 
például, hogy édesapám cikkeket 
ajánl nekem az újságokból.

Nagyon szeretett volna olvas-
ni, de mire megtanult, el is vették 
tőle a kedvét. Sok mindent meg-
próbáltam, hogy megszerettes-
sem vele az olvasást. A humor lett 
a befutó. Romhányi Szamárfül 
című kötetét olvasva talált vissza.

Nem tudtam, ki lesz, mi lesz, 
ha felnő, mert nagyon elvarázsolt, 
zárkózott gyerek volt mindig. 

Dombóváron kezdte a közép-
iskolát. A legelső versét, amire ő 
nem is emlékszik, őrzöm a mai 
napig. Már ez is magán viseli a 
későbbi versek jegyeit. Csak ma-
gának írt, titokban, nem mutatta 
meg senkinek. Mikor aztán meg-
mutatta őket, mondtam neki, sze-
rintem ezek nagyon jók. A gimis 
tanára viszont azt tanácsolta, fe-
jezze be a versírást, mert nagyon 

sok csalódás fogja érni. Ezt nehe-
zen dolgozta fel. 

Rengeteg helyen dolgozott nyári 
szünetekben, hogy megtapasztalja, 
milyen a fizikai munka, majd dön-
tött: szellemi munkából fog élni.

Dunaújvárosban, a kommuni-
káció szakon nagyon jól érezte 
magát. Élvezte a főiskolát. Olvas-
ták a verseit, és azt mondták neki, 
jók a verseid, csak a felét el kell 
venni. Nem értette egészen ad-
dig, míg meg nem mutatták neki, 
hogy úgy a mondanivaló sokkal 
ütősebb, nem fecseg a vers. 

Attila tíz éve végzett a főisko-
lán. A főiskola mellett volt egy 
Apple szakbolt. Szerintem töb-
bet volt ott, mint a suliban. Vett 
nekem egy iPod-ot, hogy ismer-
kedjek, mert előbb-utóbb úgyis 
szükségem lesz rá. Tényleg hasz-

nálom, de azért annak hangulata 
van, mikor könyvespolc-törölge-
tés közben rájövök, hogy milyen 
régen olvastam valamelyiket és a 
kezembe vehetem. Az új eszközö-
ket használni kell, de nem szabad 
megfeledkezni a régiekről sem.

Diploma után nem akart a 
média világában dolgozni. Egy 
évig itthon volt, ez alatt az idő 
alatt tervezte meg az első köte-
tét. Egyedül, ahogy mindegyiket. 
Ekkor került kapcsolatba Gáti 
Oszkárral, akit ma már barát-
jának tudhat. Ő javasolta, hogy 
költözzön Budapestre, ha ko-
molyan gondolja a munkásságát. 
Elindította a Facebook-oldalát, a 
Youtube-csatornáját, ma ő a leg-
hallgatottabb kortárs költő.

Mindig az elsők között voltam, 
vagyok, akinek megmutatja új 

verseit. Naponta beszélünk, any-
nyira szoros a kapcsolatunk, hogy 
nem is tudom elmondani. Tudja, 
mindent meg lehet velem beszél-
ni, mindig itt vagyok neki, ahogy 
ő is nekem. 

Vallom azt, amit Thomas Gor-
don mondott: „A világon a leg-
nehezebb szakma szülőnek lenni. 
Minden szakmához papír kell, 
mert különben nem gyakorolha-
tod, de szülő bárki lehet, holott 
ez a legnehezebb”. A szülő dolga, 
hogy odategye a tudás svédasz-
talát a gyerek elé, hogy tudjon 
választani.

Attila elhárítja a kérést, hogy 
a neki küldött versekről véle-
ményt mondjon, mert szerinte, 
ha ő hallgatott volna annak ide-
jén a magyartanárára, akkor most 
nem írna verset. Mindenkinek 
azt mondja: CSINÁLD, HIGGY 
BENNE, ÍRJ!

A költő édesanyját szerettem 
volna bemutatni, de az édesanyá-
nak mindig a gyermeke a legfon-
tosabb. És ez így van rendjén.

Sohonyai Attila
Menedék

Építek neked magamban
egy barlangot; oda bújj,
ha rosszak a napok.
S ha felépültél, olykor
te leszel menedéke annak,
aki én vagyok.

Családi délelőttre hív
az Illyés Gyula Megyei Könyvtár

Fabula-túrára, azaz zenés 
barangolásra hív a mesék 
földjére az Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár. Június 12-én 
a családi délelőttön a felnőtt 
könyvtár udvarán rendezik 
meg a zenés programot, ahova 
szeretettel várnak kicsiket-na-

gyokat egyaránt. A délelőtt so-
rán a legapróbbakat játszóház 
is várja.

A rendezvényen való részvé-
tel regisztrációhoz kötött.

További információ: 06–
74/312–209, gyerekkonyvtar@
gmail.com
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Az eseményt a Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár, a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum, a PAD Irodalmi, Művészeti és Kulturális 

Egyesület, valamint a Heimann Családi Birtok szervezte.

Mészöly 100 – Mészöly Miklós munkásságába nyerhettek be-
tekintést azok, akik június 5-én részt vettek a Kultúrpikniken, 

amelynek a Heimann Családi Birtok adott otthont.

25 éves a PAD folyóirat.
A jubileumi kötetet is megtekinthették a piknik résztvevői.

Képünkön a két alapító: Jankovics Zoltán és Dicső Zsolt.

A rendezvényen Kukorelly Endrén, Berka Attilán túl ott volt
a népszerű képzőművész drMáriás is,

de koncertet adott a Komjáti(y)ak zenekara is..
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Mészöly 100 – Kultúrpiknik a szekszárdi dombon

A Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház megnyitója
Szekszárd Me-
gyei Jogú Város 
Önkormányza-
ta, a Szekszárdi 
Vagyonkezelő 
Kft. és a Mé-
szöly 100 Em-
lékév szervezői 
2021. június 
10-én csütörtökön 14:00 órára hívták az 
érdeklődőket a Mészöly-tanya Szekszárdi 
Alkotóház megnyitójára a szekszárdi Porko-
láb-völgybe. Köszöntőt mondott Gyurkovics 
János Szekszárd alpolgármestere és Dicső 
Zsolt, a Pad Irodalmi, Kulturális és Művésze-
ti Egyesület elnöke. Megnyitotta Dr. Szkárosi 
Endre, a Mészöly Miklós Egyesület ügyveze-
tő alelnöke. Közreműködött Boglári Tamás 
a Deutsche Bühne Ungarn színművésze és 
Komjáthi Tamás zenész, borműves. 

Több mint húsz évvel ezelőtt Jankovics 
Zoltán és Dicső Zsolt tett javaslatot, az 
akkor már szörnyű állapotban lévő Mé-
szöly-tanya megmentésére. 

Az önkormányzat döntése alapján a Szek-
szárdi Vagyonkezelő Kft. vásárolta meg a 
területet, rajta a düledező présházzal. A Pad 
Irodalmi, Kulturális és Művészeti Egyesület 
2008-ban kezdeményezte, hogy a Porko-
láb-völgyi tanya helyén alkotóház jöjjön létre. 

A Molnár Csaba tervező által megálmo-
dott, új Mészöly-tanya végül 2018-2020 
között épült a Terület- és településfejlesz-
tési Operatív Program és Szekszárd Megyei 
Jogú Város társulásának köszönhetően a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. közreműkö-
désével.

A Mészöly-tanya Szekszárdi Alkotóház 
mostantól látogatható!

„Porkolábvölgy. Mindenkorra vége, de 
néhány év megismételhetetlen teljessége 
volt. Nem követelődző táj, mint annyi más. 
Minden miniatűr és kiegyensúlyozott itt. 
Egyetlen részlete sem hivalkodó. Nem 
akar elámítani, semmit nem akar, van.”
 Mészöly Miklós Naplójegyzetek, 1980
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700 m700 m22-es-es
RAKTÁRHELYISÉGRAKTÁRHELYISÉG

SzekszárdonSzekszárdon
bérbe adó.bérbe adó.

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

(06409)Szekszárd belvárosbanSzekszárd belvárosban
üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ
2021. március 2021. március 

hónaptól.hónaptól.

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

(06408)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06394)

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

(06395)

FFOGORVOSI MAGÁNRENDELÉSOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

Dr. Schárer LászlóDr. Schárer László
Fogpótlás!Fogpótlás!

Kedd, szerda, péntek:Kedd, szerda, péntek:
14:30 – 17:30 óráig14:30 – 17:30 óráig

7100 Szekszárd, Jókai u. 22.
Telefon: 06-30-93-63-569(0

64
01

)

Műanyag
ajtó-ablak

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari 

függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

(06400)

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!
(06402)

MENÜ Június 14. Június 15. Június 16. Június 17. Június 18.

„A”
1350 Ft

Tárkonyos
csirkeragu-

leves

Lengyeles 
árpagyöngy 

leves
Csontleves Magyaros

burgonyaleves
Brokkoli-

krémleves

Diós
metélt

Roston
csirkemell,
friss saláta,

ezersziget öntet

Zöldborsó 
főzelék,
rántott

sertésborda

Halfilé ropogós 
bundában, 

mexikói saláta

Ketchupos
sült csirke-

comb,
párolt rizs,
friss saláta

„B”
1350 Ft

Tárkonyos
csirkeragu-

leves

Lengyeles 
árpagyöngy 

leves
Csontleves Magyaros

burgonyaleves
Brokkoli-

krémleves

Hentes
tokány,
krokett

Lecsós
sertésborda, 

tarhonya

Currys sült 
csirkeszárny, 

kemencés 
burgonya, 

savanyúság

Kolozsvári
rakott

káposzta

Vasi
pecsenye,

tepsis 
burgonya, 

savanyúság

Napi
ajánlat
1250 Ft

Rántott
csirkemell, 

hasáb-
burgonya, 

savanyúság

Rántott
csirkemell, 

hasáb-
burgonya, 

savanyúság

Rántott
csirkemell, 

hasáb-
burgonya, 

savanyúság

Rántott
csirkemell, 

hasáb-
burgonya, 

savanyúság

Rántott
csirkemell, 

hasáb-
burgonya, 

savanyúság

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Tavaszi
jércerolád,
zöldséges 

bulgur

Tavaszi
jércerolád,
zöldséges 

bulgur

Tavaszi
jércerolád,
zöldséges 

bulgur

Tavaszi
jércerolád,
zöldséges 

bulgur

Tavaszi
jércerolád,
zöldséges 

bulgur

Irodák bérelhetők Szekszárdon, 
a felújított Szakszervezeti

Székházban! 
Tel.: 30/950–8623 • www.aeszkft.hu 

e-mail: szalai.tamas@aeszkft. hu

(06414)

(06367)

(06398)
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Tolna megye legnagyobb
villanyszerelő cége,
az Elektrolit Kft.Elektrolit Kft. 
SZAKKÉPZETT VILLANYSZERELŐT keres,
kiemelt bérezéssel, változó munkahelyre.

FELTÉTEL: szakirányú végzettség.

BÉREZÉS: megegyezés szerint, cafeteria, védő- és 
munkaruha biztosítása, valamint a vidékről történő 
munkába járás támogatása.

Fényképes önéletrajzokat elektronikusan az
elektrolit@elektrolit.hu e-mail címre vagy személyesen, ill. 
postán a 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 4. szám alá várjuk.

Érdeklődni a 06–30/300–7888-as telefonszámon lehet.

(06413)

VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ

A Szekszárdi Nyomda Kft.
gépjavító és karbantartó csoportjába

munkatársat keres.
Feladatok:

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

szakszerű javítása
•  Elektromos hibafeltárás- hibaelhárítás

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

Jelentkezés szakmai önélerajzzal
allas@szekszardinyomda.hu

e-mail címen.
(06412)

(06397) (06405)
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Vas-Guld Zsuzsanna PhD,
egyetemi tanársegéd PTE KPVK

A borász szakma nem csupán 
apáról fiúra szálló tudomány, 
hanem kiterjed a középfokú fel-
nőttképzési formáktól egészen a 
felsőfokú képzésekig vagy akár a 
PhD képzésig. Anno, amikor én 
végeztem az akkori Kertészeti és 
Élelmiszeripari Egyetemen Bu-
dapesten a Villányi úton, még 
a „régi” rendszerben zajlott a 
felsőoktatás. Alapvetően 5 éves 
élelmiszermérnöki MSc képzés-
ről volt szó, 3 éven át alapozó 
tárgyakkal (szerves és szervetlen 
kémia, élelmiszerkémia, bioké-
mia, fizika, automatizálás, mik-
robiológia, élelmiszertechnológia, 
géptan, matematika…), majd az 
utolsó két évben jött el a sza-
kosodás lehetősége, de az sem 
„tiszta” borászat volt, hanem 
erjedésipari szakirány, amiben 
a söripar, az üdítőital-gyártás, 
szeszipar és persze a borászat 
foglaltatott benne. Szőlészetről 
szó sem volt az 5 év alatt. Ezt 
mindenki saját maga próbálta 
elsajátítani önszorgalomból, már 
akinek volt erre igénye. És nyil-
ván, aki borászattal szeretett vol-
na foglalkozni, annak volt kedve 

ezt önszorgalomból megtanulni, 
hiszen a borászkodás szőlő nél-
kül nem az igazi. 

Majd 2005-ben bevezették a 
bolognai rendszert, ami három 
szintre tagolta a felsőoktatást: 
alapképzésre, (BA; BSc) mester-
képzésre (MA; MSc) és a dokto-
ri képzésre (PhD). Jelenleg is ez 
van érvényben. A Pécsi Tudo-
mányegyetem szekszárdi karán 
kétféle képzésben is tanulhatnak 
a hallgatók szőlészetet és borá-
szatot. Mindkettő típus felsőfo-
kú képzés, de az egyik diplomát 
adó képzés, a másik nem. Felvé-
teli előtt nagyon alaposan körbe 
kell járni a lehetőségeket, egye-
temeket, és nem utolsó sorban 
a saját céljainkat kell meghatá-
rozni! Szőlész-borásznak első-
sorban akkor tanul az ember, 
ha családi indíttatás van a dolog 
mögött, rendelkezésre áll egy 
működő borászati cég vagy sző-
lészet, amiben tovább tudunk 
gondolkozni, dolgozni. A másik 
ok lehet a kémia szeretete, ami 
továbbvisz a kutatómunka irá-
nyába egészen a doktori mun-
ka elkészítéséig, mint ahogy ez 
az én esetemben is volt. Ebben 
az esetben az oktatói-kutatói 
munka világában találjuk ma-
gunkat. Amennyiben az üzemi 
gyakorlati munka áll közelebb 
hozzánk, úgy a legjobb válasz-
tás a 4 féléves szőlész-borász 

felsőoktatási szakképzés lesz, 
amely felsőfokú szőlész-borász 
mérnökasszisztens (Viticulture 
and Enology Engineer Assistant) 
végzettséget ad. 

A képzés célja olyan korszerű 
szőlész-borász menedzserszem-
lélettel rendelkező szakemberek 
képzése, akik jártasak a szőlő-
termesztésben és a borászati 
műveletek alkalmazásában. A 
képzés gyakorlatias, hiszen bo-
rászati üzemekben zajlanak a 
rövidebb-hosszabb gyakorlatok, 
amelyek során lehetőség nyílik 
kapcsolatépítésre is. Ameny-
nyiben bizonyítani tudjuk rá-
termettségünket a gyakorlatok 
alatt, akár még állásajánlatot is 
kaphatunk, hiszen számos szek-
szárdi borászati nagyüzemnek 
van szüksége szakemberre. 

A diplomát adó szőlész-borász 
BSc képzés 6+1 féléves. A képzés 
célja olyan szakemberek képzése, 
akik megszerzett szőlőtermesz-

tési-borászati és ezzel összefüg-
gő piaci ismereteik birtokában 
képesek a különféle nagyságú és 
szerkezetű termelőegységekben 
folyó szőlészeti-borászati munka 
szervezésére és irányítására.

Alkalmasak önálló borászati 
gazdaságok létrehozására és azok 
üzemeltetésére, valamint borá-
szati termékek forgalmazására. 
Megfelelő ismeretekkel rendel-
keznek tanulmányaik mester-
képzés keretében történő folyta-
tásához. A PTE szőlész-borász 
mérnöki képzése egyedülálló le-
hetőséget biztosít a Pannon bor-
régió borvidékeinek kiemelkedő 
borászataiban közvetlen gyakor-
lati ismeretek szerzésére. A PTE 
Szőlészeti és Borászati Kutatóin-
tézetének 1700 tételes génbankja 
és különböző alany-nemes kom-
binációkat és művelési módokat 
bemutató 30 hektáros ültetvénye 
az országban egyedülálló gyakor-
lati oktatási hátteret biztosít.

A Pannon borrégió egyik 
legszebb borvidéke a Szek-
szárdi borvidék, kiváló bo-
rászokkal és persze finom 
borokkal. Persze elfogult 
vagyok ezzel kapcsolatban, 
nem vitatom. 

– Ha visszatekintek az elmúlt 
tanévre, büszke vagyok az elért 
eredményekre, büszke vagyok 
az iskoláinkra, a diákjainkra, és 
most elsősorban büszke vagyok 
a kollégáimra. Köszönöm, hogy 
komolyan veszik a hivatásunkat, 
és illő hozzáállással és méltó lel-
kesedéssel töltik be azt – mondta 
köszöntőjében Csapó Gábor, a 
Tolna Megyei Szakképzési Cent-
rum főigazgatója.  SZJ

Gyakorlatias képzés
Szőlész-borász szak a PTE-n

Pedagógusnapi ünnepségPedagógusnapi ünnepség

A Tolna Megyei Szakképzési 
Centrum idei pedagógusnapi 
ünnepélyén harmincan ve-
hetettek át elismerést kiváló 
munkájukért június 4-én. 
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„Taníts minket úgy számlál-
ni napjainkat, hogy bölcs 
szívhez jussunk!”
 (90. Zsoltár 12. vers)

Az utolsó napok izgalmában zizeg, 
punnyad minden iskola. Sok végzős 
kis-, és nagy diák szemében csillan-
nak könnyek, arcukról mégis derű 
és az előretekintés kíváncsisága su-
gárzik. Egyszerre fájó az elválás, a 
búcsú, s telve van mégis örömmel, 
hiszen valami új felé teszik meg lé-
péseiket. Különös időszak!  

Ha már régen magunk mögött is 
hagytuk az iskolás éveket, a diákok 
érzései nem merültek feledésbe. 
Újra és újra átéljük felnőtt fejjel is 
a búcsúzás és az új kezdet feszültsé-

gét, izgalmát, fájdalmát és örömét. 
A költővel együtt elmondhatjuk 
ugyanis: „Mi mindig búcsúzunk…”. 
Ám a legszebb minden búcsúban, 
hogy általa – és igazán csakis álta-
la – elkezdődik, elkezdődhet valami 
új. Az éjszaka után egy új nap, egy 
elválás után egy új találkozás, a ta-
vaszi virágok után, melyeket elhord 
a szél, friss új gyümölcs, a fiatalság 
tavasza után az ősz mély szépsége, 
az élet fáradalmai után a megpihe-
nés, az élet után az Élet!

Hiszem, Istenünk bölcs ajándéka 
e kettő kölcsönhatása: az elmúlás és 
az új kezdet. Ha nem volna elenge-
dés, elválás, nem is tudnánk igazán 
értékelni azt, ami megvan, ami még 
a miénk. A megszokott, változha-

tatlanul jelenlevő pedig még unal-
massá és megvetetté is válhat. A 
mindig új és új hajszolása viszont 
elégeti a lelket, üressé és felszínessé 
teszi a mindennapokat, így az élet 
egészét is. A pillanat megélt vará-
zsa, a gyönyörködés és ellebbenés 
szelíd egyensúlya, az egyetlenszerű 
most öröme, a véget érő fájdalom 
bizonyossága, a rossz kibírása, a 
könny tisztító áradása, a mosoly 
üdítő tisztasága varázsolja életté 
valónkat.  

Istenünk bölcs végzése ez a lükte-
tés, ez az egyensúly, s Ő ad nekünk 
is áldást megtalálására, hogy bölcs 
szívvel tudjuk számlálni napjainkat. 
Ámen.  Kaszóné Kovács Karola
 református lelkipásztor

Június 6-ai rejtvényünk megfejtése: Nemzeti Összetartozás Napja, Környezetvédelmi Világnap.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Fejes Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését június 17-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Felhívás
A Szekszárdi Nyugdíjasok Te-
rületi Érdekszövetsége értesíti 
tagjait, hogy 2021. június 17-én, 
csütörtökön 08:00–11:00 óra 
között ruhaosztást tart a Hu-
nyadi u. 4. szám alatt. Egyúttal 
lehetőség van a 2021. évi tagdíj 
befizetésére. Kérjük nyugdíjas 
tagjainkat a védettségi igazol-
vány bemutatására és szájmaszk 
viselésére.

Álláshirdetés
SZMJV Polgármesteri Hivatala a 
munka törvénykönyvéről szóló 
2012. évi I. törvény alapján pályá-
zatot hirdet a Polgármesteri Hiva-
tal Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Igazgatóság Városfejlesztési és Üze-
meltetési Osztály Intézményi Kar-
bantartó csoportjába festő-kar-
bantartó munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Polgármesteri Hivatal/Felhívá-
sok, aktualitások menüpontban 
tekinthető meg.

Hirdetmény
a településrendezési 

eszközök módosításának
partnerségi egyeztetéséről

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata részlegesen 
módosítani kívánja a Kadarka 
utca – Pince utca által határolt 
telektömb építési övezeti beso-
rolását pincés övezetből lakóö-
vezetbe.

E tárgyban ezúton hívjuk fel 
partnerségi egyeztetésre a la-
kosságot. A vészhelyzet ideje 
alatt a partnerségi egyeztetés 
elektronikus úton történik. 
Az egyeztetési dokumentáció 
megtekinthető a www.szek-
szard.hu honlapon.

2021. június 12-től 2021. júni-
us 27-ig várjuk észrevételeiket – 
indoklással kiegészítve – a foepi-
tesz@szekszard.hu e-mail címre.

A véleményezés során tel-
jes név és lakcím megadása 
szükséges, enélkül véleményük 
figyelembevétele nem áll mó-
dunkban. A név megadásával az 
adatkezeléshez szükséges hozzá-
járulást megadottnak tekintjük. 
 SZMJV Önkormányzata
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Magyarország az első vi-
lágháborút lezáró béke-
diktátum következtében 
elvesztette területe kéthar-
madát – a Nemzeti Összetar-
tozás Napján erre emlékez-
tek Szekszárdon is.

FOTÓ: KISS ALBERT

Vág Mátyásnét a legtöbb szekszárdi a Garay János Általános Iskola 
énektanáraként, karnagyaként ismeri. Erzsi néni 1956-ban került 
Szekszárdra. Nyugdíjazása után még öt évig tanított és ma is remek 
egészségnek örvend. 2010-ben a Szekszárd Városáért a művészet ere-
jével elismerő címet is megkapta. Dr. Göttlinger István, Szekszárd al-
jegyzője köszöntötte születésnapján az ünnepeltet és adta át Magyar-
ország Kormányának emléklapját.  Önkormányzati Sajtóiroda

A 90 éves Vág MátyásnétA 90 éves Vág Mátyásnét
köszöntöttékköszöntötték

Visszatérés címmel adott koncertet a Szekszárdi Gitárkvartett június 
4-én, Szekszárdon. Az együttes augusztusban megrendezi a népszerű 
Borok és Húrok Fesztivált.

FOTÓ: KISS ALBERT

„Decamerone” Manfred Schild Boccaccio darabja után, Boglári Ta-
más rendezésében láthatta az előadást a közönség a szekszárdi Várme-
gyeházán a Magyarországi Német Színház (Deutsche Bühne Ungarn) 
társulatának előadásában június 9-én. Nem ez volt az utolsó előadás 
ezen a nyáron, a továbbiakról a www.dbu.hu oldalon tájékozódhatnak.

FOTÓ: KISS ALBERT

Kinyitott a színház!Kinyitott a színház!

Gitárkvartett koncert Gitárkvartett koncert 

Beszédet idén az RMDSZ volt 
tanácsosa, Máté Pál mondott, 
aki már évek óta Szekszárdon 
él. Erdélyi emberként meg tudta 
világítani annak a több mint 1,5 
millió embernek a sorsát, akik 
egyik napról a másikra Magyar-
ország után Romániában találták 
magukat. 

Az erdélyi magyarságnak ma 
is harcolnia kell az önrendelke-
zési jogaiért, de Máté Pál szavai 
szerint a csíksomlyói búcsú az 

egyik bizonysága annak, hogy 
az összetartozás érzése határo-
kon átnyúlva is egybetartja a 
magyarságot. Akár az abroncs a 
hordót – ezt már Kárász Gábor 
káplán idézte emlékezésében.

Az I. Béla Gimnázium diákjai 
irodalmi műsorukkal nemrég el-
hunyt tanárukra, Kis Pál Istvánra 
is emlékeztek, majd a résztvevők 
koszorúkat, mécseseket helyez-
tek el az országzászlónál. 

Szekszárdon is van emlékhe-
lye a trianoni eseményeknek. 
1928-ban a belvárosi templom 
fő kupolájának négy sarkába 
négy székesegyházat festettek fel 
az elszakított részekből, amiket 
szimbolikusan angyalok véde-
nek kiterjesztett szárnyakkal.

 Önkormányzati Sajtóiroda

FOTÓ: KISS ALBERT

Felújították a belvárosi templom orgonáját. A pécsi egyházmegye meg-
bízásából Budavári Attila, orgonaépítő mester és csapata végezték el a 
restaurálást. A műszaki átadásra június 10-én, csütörtökön került sor.

FOTÓ: KISS ALBERT

Felújították az orgonátFelújították az orgonát

Szekszárdon is emléketSzekszárdon is emléket
állítottak Trianonnakállítottak Trianonnak
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A Szőke – Scherer kettős veszi kézbe a sportközpont irányítását

Bálint György

Az új igazgató személye meglepetés. Részint 
azért, mert Szőke Gergő még csak a harmincas 
éveit tapossa, tehát nagyon fiatal, így vezetési 
tapasztalattal koránál fogva nem rendelkez-
het, de! ... A valamikori remek középtávfutó, 
gépészmérnök korához viszonyított érettsége, 
a sportéletről alkotott véleménye, határozott-
sága, a sport iránti általános elkötelezettsége, 
alázata alkalmassá teheti őt hosszabb távon is 
a Szekszárdi Sportközpont irányítására.

Szőke Gergő a várakozás és a kíváncsiság 
bizsergető érzésével lépett be néhány héttel 
ezelőtt, kinevezése után régi-új munkahelyé-
re, ahol rövidesen egy kiváló szakmai munka-
társ tudása is hozzájárul majd ahhoz, hogy a 
központ eredményesen tudjon működni. 

A Szekszárdi Sportközpont egyben sporte-
gyesületként funkcionál, magában foglalva 
az úszás, a vízilabda, az atlétika sportágakat, 
és még több szabadidős csoportot is. A napi 
operatív működés biztosítása már az augusz-
tus elején munkába lépő, főállású sportszak-
mai koordinátorhoz fog tartozni. Ne árul-

junk zsákbamacskát, ez a feladat Scherer 
Tamás lesz.

A név hallatán még az örök tamáskodóknak 
sem lehet kifogása a negyvenes éveiben járó, 
a sportban több területen is bizonyító Scher-
er Tamással kapcsolatosan. A Dienes Valéria 
Általános Iskola testnevelője aligha véletlenül 
több rangos városi, megyei, illetve országos 
kitüntetés birtokosa. Élete a sport, ezen belül 
az atlétika, amelyben rövidtávfutásban, maga-
sugrásban, távolugrásban több országos hírn-
évig eljutó versenyző felfedezője, felkészítője 
volt eddigi pályafutása két évtizedében. 

– A legjobbkor jött a felkérés. Úgy éreztem, 
megcsömörlöttem a pedagógusi munkától, 
amit éppen negyedszázada végzek. Rangos, 
motiváló feladatot kaptam a sportközpontban, 
már munkálnak bennem tervek, amelyekkel 
új színt hozhatunk a város sportéletébe. Nem 
csupán a sportágamban gondolkozom, hanem  

kíváncsian várom a labdás 
sportokkal való együttműkö-
dést, elképzeléseikhez házon 
belül szeretnék segítséget 
nyújtani, esetleg anyagiakkal 
is segíteni egy vonzó tornát, 
meccset. Szeretnék újra kap-
csolódni a nagy sikerű orszá-
gos sportágválasztó rendez-
vénysorozathoz, elősegítve 
a tehetségkutatást, bevonva 
ebbe a szülőket – adott ízelí-
tőt terveiből a sportközpont 
új szakmai koordinátora, aki 
augusztus 1-jén helyezi át 
székhelyét korábbi munkahe-

lyéről, a Dienes Valéria Általános Iskolából a 
Szekszárdi Sportközpontba.

Az új igazgatónál prioritás a politikai csatá-
rozások színterévé vált új uszoda építésének 
ügye. 

– Nem érdekel, ki mit mond, ki miért hibás, 
ez a mostani helyzet nem állapot. Veszélyben 
a városi úszósport, megfeneklett a vízilab-
daképzés, nem tudnak az emberek rekreáci-
ós céllal a kedvükre uszodába járni. Ez nem 
állapot. A hozzáértők szerint folytatható az 
építkezés – avatott be Szőke Gergő. Egy má-
sik vajúdó sportág, a tenisz zsugorodó sport-
központi  lehetőségei kapcsán pedig pozitív 
fejleményekről, három új pálya kialakításáról 
tudott beszámolni.

Két, atlétikában dolgozó szekszárdi-
ra bízta a városvezetés a Szekszárdi 
Sportközpont, a Családbarát Strand- és 
Élményfürdő, valamint a leendő uszo-
da irányítását.

Június első szombatján végre 
Szekszárdra is megérkezett a 
nyár: napon 30 °C fölé kúszott a 
hőmérők higanyszála és felhők 
sem zavarták a barnulni vágyó-
kat. A várva várt időjárás pedig 
a hatását is meghozta: hosszú idő 
után ismét élettel telt meg a szek-
szárdi élményfürdő. Ezúttal már 
a nevéhez hűen, családbarát mó-
don. Szőke Gergő, a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. új ügyveze-
tője ugyanis – a tavalyi közfelhá-
borodást kiváltó drágulást köve-
tően – jelentős árcsökkentésről 
döntött: átlagosan 25 százalékkal 
olcsóbb idén a jegy, mint tavaly. 
Míg 2020-ban egy vidéki vendég 
3100 forintot volt kénytelen fi-
zetni, addig most akár már 1800 
forintért is évezheti a strand szol-
gáltatásait. 

A szekszárdi lakcímkártyával 
rendelkező felnőttek pedig még 
ennél is kedvezőbb díj mellett – 
akár 1500 forintért – vehetnek 
belépőt, míg a velük érkező gye-
rekek ennél is olcsóbban, akár 
1200 forintért strandolhatnak. 

– Az előző évben öt óra után 
járt a kedvezményes jegy. Én úgy 
gondolom, hogy mivel  hétkor, fél 
nyolckor már zárásra készülünk, 
ez nem volt reális ár. Úgyhogy 
ezt előrébb hoztuk három órára, 
vagyis hétköznap délután há-
romtól egy szekszárdi felnőtt em-
ber be tud jönni 1500 forintért. 
Szerintem ezért érdemes meg-
indulni munka után a strand-
ra – fogalmazott Szőke Gergő, a 
Szekszárdi Sportközpont NKft. 
új ügyvezetője, aki biztos abban, 
hogy a családoknak kedvező 

mérséklésnek köszönhetően az 
élményfürdő újra olyan népszerű 
lesz, mint Malomsoki Krisztián 
vezetése előtt volt. Emellett egy 
hatalmas ledfalat helyeztek el a 

parton a futball-Európa-bajnok-
ságra készülve, ezen kívül pedig 
számos programot terveznek, ha 
az időjárás is kedvez a strandolni 
vágyóknak idén.  bp

Újra családbarát lettÚjra családbarát lett
az élményfürdőaz élményfürdő

Félszavakból is érik egymást

SOS: az uszoda befejezése
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A lisztharmat ellen folyamatosan
védekezni kell!

Három héttel a szőlő virágzása előtt a szekszárdi és a tolnai borvidé-
keken megjelent a lisztharmat első tünete gyenge korai fertőzéssel. 
A lapunknak nyilatkozó növényvédelmi szakértő, dr. Füzi István 
azt javasolta, várjuk meg a június első hétvégéjén esedékes, az idén 
igencsak későinek mondható virágzást a lisztharmat erősségével, 
komolyságával kapcsolatosan. Úgy tűnik, a korai fertőzés ritka elő-
fordulása miatt nem lett nagyobb baj az ültetvényeken, nem jött 
létre nagyobb erejű járvány sem helyben, sem országosan. De!...

– A tavalyi mérsékeltnél azért idén erősebbnek ígérkezik a liszt-
harmat jelenléte, egy jó erős közepes megjelenés várható, amit jár-
ványos szintnek még nem neveznék, de azoknál, akik nem vették 
komolyan a védekezést, vagy rosszul tették azt, bizony lehetnek 
problémák, gyorsan kialakulhatnak amolyan gócszerű fertőzések 
– mondta a gombabetegségről a szakember. 

Ami a védekezést illeti, Füzi István meglátása szerint a liszthar-
mat ellen folyamatosan, 10–12 nap elteltével kell védekezni, erős 
fürtvédelmet kell adni, mert most már a borsó nagyságú bogyók 
is veszélyben vannak. Annál is inkább, mert ez a mostani időjárás 
nagyon is kedvez a lisztharmatnak, lerövidül ugyanis a lappangási 
ideje, így mindenképpen résen kell lenniük a szőlőtermelőknek.

A szőlő másik fő ellensége, a peronoszpóra kialakulásának még 
nem voltak adottak a feltételei a térségben.

– Nem szabad hátradőlni, mert az Északi-középhegységben már 
találtak tüneteket, és egészen biztos, hogy ez déli irányban is ter-
jedni fog. Persze nem mindegy, hogy a betegség helyben alakul 
ki, vagy máshonnan érkezik. Ha helyben alakul ki, az az igazán 
veszélyes, erőteljes intenzív fertőzés előidézője. Úgy látom, az idei 
év a peronoszpóra szempontjából eddig nem veszélyes, a szokásos 
minimális védelem egyelőre elegendőnek tűnik.  B. Gy.

KERTBARÁTOK HÍRMONDÓJA

Napokon belül megjelenhet 
Sokan várják már a kisvállalkozókat segítő önkormányzati pályázatot

Nagy érdeklődés övezi a koronavírus-jár-
vány miatt bezárással érintett kisvállalko-
zókat segítő pályázati lehetőséget. A vál-
lalkozói kerekasztal elkészítette javaslatát, 
a polgármesteri hivatal kidolgozta ehhez a 
jogi kereteket, így már csak a Támogatásokat 
Vizsgáló Iroda jóváhagyása szükséges, hogy 
megjelenhessen a pályázati felhívás.

A támogatás csekély összegű („de mini-
mis”) támogatásnak számít majd. Cél, hogy 
a veszélyhelyzet idején előírt védelmi intéz-
kedések miatt vagy annak következtében 
tevékenységükben korlátozott, Szekszárdon 
tevékenységet végző gazdasági szereplők – 
egyéni, mikro- és kisvállalkozások – vissza 
nem térítendő támogatáshoz jussanak.

A támogatást több célra is lehet igényelni:
– A MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEKHEZ TÖR-
TÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS a bezárással, kor-

látozásokkal érintett vállalkozók működési 
költségeihez nyújt fedezetet. Ebben elszá-
molható lesz minden, a pályázó tevékenységi 
körével összefüggő költség és kiadás (fűtés, 
világítás, víz- és csatornadíj, közös költség, 
bérleti díj, stb.) 
– AZ ÚJRAINDÍTÁSI KIADÁSOKHOZ 
TÖRTÉNŐ HOZZÁJÁRULÁS célja a 
vállalkozók tevékenységi körének újrain-
dításához kapcsolódó alapanyag, eszköz, 
– illetve árubeszerzés segítése, valamint a 
kárenyhítés. 
– A MEGLÉVŐ ALKALMAZOTTI LÉT-
SZÁM MEGTARTÁSÁRA is lehet majd kér-
ni a támogatást. Ennél a pontnál a 485/2020. 
(XI. 10.) Korm. rendelet 5. §-ában felsorolt 
főtevékenységi körű vállalkozás bértámoga-
tására lesz lehetőség. Pályázni lehet majd a 
munkaviszonyban foglalkoztatott munka-
vállalók bérköltségeinek finanszírozására, 

illetve nem munkaviszony keretében tevé-
kenykedő egyéni vállalkozó jövedelempótló 
támogatására. A pályázó maximum annyi-
szor 50.000 Ft támogatásban részesülhet, 
ahány személyt foglalkoztat, de a támogatás 
kizárólag azon foglalkoztatott személy(ek) 
után vehető igénybe, akiknek a foglalkozta-
tása a pályázat benyújtásának időpontjában 
is fennáll.

A sikeres pályázóknak meg kell felelniük 
az ilyenkor szokásos adózási és átláthatósági 
feltételeken túl néhány egyéb követelmény-
nek is. Ilyen, hogy a pályázó vállalkozásának 
már 2019-ben is működnie kellett, és 2019. 
évi nettó árbevétele nem haladta meg a tíz-
millió forintot, a foglalkoztatotti létszáma 
pedig a tíz főt.

A tervek szerint a vissza nem térítendő tá-
mogatásra legkésőbb 2021. július 15-ig lehet 
pályázatot benyújtani.

A tíz alapító taggal rendelkező 
szervezet célja a polgári értékek 
megőrzése, továbbadása, a Tolna 
megyei civil közösségek mun-
kájának segítése, a térségben 
elérhető értékek népszerűsítése 
rendezvények, továbbképzések 
szervezésével. Első nyilvános 
rendezvényüket június 8-án, ked-
den rendezték meg a szekszárdi 
Vármegyeházán, ahol a megje-
lentek Ablonczy Balázs történész 
„Ismeretlen Trianon – erőszak, 
gazdaság, társadalom” című 
előadását hallgathatták meg. 
Horváth István, Tolna megye 
egyes számú választókerületé-
nek országgyűlési képviselője, az 
egyesület fővédnöke beszédében 
úgy fogalmazott: példaértékű ez 

a térségi kezdeményezés. Berta 
Zoltán, az egyesület elnöke pedig 
azt emelte ki beszédében, hogy a 
Tolna megyei értékek megőrzése 
és bemutatása közös feladat. A 
Dunamenti Polgári Egyesület az 
elkövetkező időszakban Bátától 
Tengelicig húsz esemény meg-
rendezését tervezi. 
 Gyimóthi Éva

FOTÓK: KISS ALBERT

Megalakult a DunamentiMegalakult a Dunamenti
Polgári EgyesületPolgári Egyesület



2021. június 13. 15VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • szerkeszti: a szerkesztőbizottság • szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Bencze Péter, 
Dicső Zsolt, Kutny Gábor, Tóth Róbert • fotó: Kiss Albert • 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: Magyar Közlöny Lap- és Könyvkiadó Kft., Lajosmizsei Nyomdája 6050 Lajosmizse, Gyártelep 4.

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

SZEKSZÁRDI

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: 
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@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: 
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

MOZAIK

Felhívás
Lakossági tájékoztató

földi szúnyoggyérítésről
Ezúton értesítjük 
a lakosságot, hogy 
Szekszárd területén 
földi szúnyoggyé-
rítést végeznek 2021. június 14-én 
a napnyugta utáni órákban. 

Rossz idő esetén a védekezés-
re 2021. június 15–16. napján, 
ugyanebben az időben kerül sor.

Az alkalmazott készítmény: Del-
tasect Plus 1,2 ULV szúnyogirtó 
szer.  A készítmény a kijuttatott cse-
kély mennyiségben (0,6 liter/hektár) 
kizárólag az érzékenyebb rovarokat 
pusztítja el, melegvérű állatokra, 
emberre nem veszélyes, hatóanyaga 
néhány óra alatt lebomlik.
A javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermekjáté-
kokat, élelmiszereket, evőeszközö-
ket, a szabadban szárított ruhákat a 
kezelés napján javasolt összegyűjte-
ni vagy letakarni. A kezelés idejére 
és az azt követő 1 órában javasolt 
az ablakokat, ajtókat zárva tartani 
és a külső levegőt bejuttató mes-
terséges szellőztető berendezése-
ket kikapcsolni. A kezelt területen 
termő zöldségeket, gyümölcsöket 
fogyasztás vagy feldolgozás előtt 
ajánlott megmosni. A kezelést vég-
ző gépkocsi közvetlen közelében 
tartózkodni nem szabad. 

A szabadban, fedetlenül tárolt 
vízgyűjtő edényekben, a különbö-
ző tárgyakban megülő esővízben 
akár egy hét alatt is kifejlődhetnek 
a szúnyoglárvák. A szúnyogirtó ke-
zelés kiegészítéseként ajánlott, hogy 
az ingatlantulajdonosok szüntessék 
meg, rendszeresen ürítsék vagy ta-
karják le az épületek körüli kisebb 
pangó vízgyülemeket.

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Magyarországon a járvány har-
madik hulláma lecsengett, éle-
tünk fokozatosan visszatérhet a 
régi kerékvágásba.  A vírus elleni 
küzdelem sikere mögött, a terje-
dését korlátozó intézkedéseken 
túl Magyarország hatékony oltási 
programja áll, melynek megvaló-
sításában a Tolna Megyei Oltási 
Munkacsoport is kiválóan helyt-
állt – nyilatkozta dr. Horváth 
Kálmán kormánymegbízott.  A 
járványügyi védekezésnek és a 
lakosság immunizálásának kö-
szönhetően folyamatosan eny-
hülnek ugyan a korlátozások, de 
a küzdelemnek koránt sincs vége.

„Feladatunk továbbra is az át-
oltottság folyamatos növelése, 
hiszen a járvány ellen a védőoltás 
adja a legbiztosabb védelmet. A 
vírus köztünk van, ugyan a la-
kosság nagy része, akit már be-
oltottak, védetté vált, valamint a 
megbetegedések és halálozások 
száma is folyamatosan csökken, 
de az ún. nyájimmunitás nem 
jelent védelmet azoknak, akik 
nem vették fel az oltást. Az oltási 
munkacsoport vezetőjeként ki-
emelten fontosnak tartom, hogy 
a járvány megfékezése érdeké-
ben Tolna megye valamennyi 
településén mihamarabb, minél 

többen megkapják a védőoltást, 
ezért kérem, hogy aki még nem 
tette, regisztráljon és olttassa be 
magát. Tolna megyében 2021. jú-
nius 19-én (szombat) kilenc tele-
pülésen – köztük három helyszí-
nen a honvédségi oltóbuszoknak 
köszönhetően – lesz lehetőség 
felvenni az oltást azoknak, akik 
regisztrálnak. Mint ahogy min-
den nap, így a szekszárdi Balassa 
János Kórházban is várják mind-
azokat, akik oltakozni szeretné-
nek. A további oltópontokról, az 
oltóbuszok menetrendjéről a Tol-
na Megyei Kormányhivatal hon-
lapján, illetve a közösségi oldalán 
tájékozódhatnak az érdeklődők.”

A június 19-i megyei oltá-
si napon minden helyszínen 
Pfizer- illetve egykomponensű 
Janssen-vakcinával oltanak az 
orvosok, ez utóbbinak előnye, 
hogy nincs szükség ismétlő ol-
tásra, már egy oltást követően is 
kialakul a megfelelő védettség. 
Az oltással nem csupán saját ma-
gunk, de családtagjaink, baráta-
ink egészségét is védjük.

Kérjük, hogy aki Szekszárdon 
vagy a környező településeken él 
és szeretné felvenni az oltást, az 
június 19-én szombaton keresse 
fel a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház oltópontját! 

A hazánkban forgalomban 
lévő vakcinák biztonságosak, ha-
tásosak és mind alkalmas arra, 
hogy az eddigieken túl az indiai 
mutánst is legyőzze. Van elegen-
dő vakcina minden olyan ember 
számára, aki kéri az oltást, ezért 
Horváth Kálmán kormánymeg-
bízott arra bíztat mindenkit, hogy 
oltakozzon, hiszen kizárólag így 
kerülhető el egy esetleges negye-
dik hullám..

 Önkormányzati Sajtóiroda

Rendkívüli oltási nap
Szekszárdon

Felhívás
A TM.-i Vöröskereszt használt-
ruha adományzozást tart 2021. 
június 14-én, hétfőn 08:00–10:00 
óra között a Dózsa Gy. u. 1. szám 

alatt. Rossz idő esetén a következő 
hétfőn. 2021. évi tagdíj befizetésére 
is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat és 
minden rászorulót. Megjelenéskor 
a maszk és a kesztyű használata 
mindenkinek kötelező.

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, te-
lefon: +36–74/506–467. 
 A szerkesztőség
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HIRDETÉS

(06391)

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 (06346)

Iparterületen (Tartsay V. u. 6., volt Patyolat udvar) 
150 nm2 alapterületű ingatlan (műhely, irodahely-
ség, szociális helységek, öltöző, zuhanyzó, raktárhely-
ség), 450 nm2 füves, lekerített zöld területtel ELADÓELADÓ. 

E
L
A
D
Ó ÉRDEKLŐDNI: 20/325–4223 (06403)

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

(06392)

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!

(06393)

(06406)

(06407)

(06399)


