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Gyermekétkeztetés
Közleményt adott ki az önkor-
mányzat az óvodai és bölcső-
dei rendkívüli szünet, illetve 
az iskolai digitális munka-
rend ideje alatt történő gyer-
mekétkeztetésről. Étel elvi-
telére négy általános iskolát 
jelöltek ki helyszínként.
 → 2. oldal

Felkészülten
Mintegy 250 millió forintot 
különítettek el, illetve zárol-
tak a költségvetésben a koro-
navírus-járvány költségeinek 
biztosítására, a fertőzés-ve-
szély városi szintű kezelésé-
re. Az önkéntes programban 
már negyvennél is többen je-
lentkeztek.
 → 3. oldal

Pályázat: „Élettér”
„Élettér” címmel pályázat in-
dul Szekszárdon. Az online 
fotó- és videópályázat célja, 
hogy bemutassa, miként vál-
tozott meg az élet(ter)ünk a 
koronavírus-járvány árnyéká-
ban.  A legjobb pályamunká-
kat pénzdíjjal is jutalmazzák.
 → 7. oldal

KezdődikKezdődik
a nyári időszámítása nyári időszámítás
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Gyermekétkeztetés: négy iskolából vihető el az ebéd
Közleményt adott ki az ön-
kormányzat az óvodai és 
bölcsődei rendkívüli szünet 
és az iskolai digitális munka-
rend ideje alatt történő gyer-
mekétkeztetésről.

A Szekszárdon működő vala-
mennyi bölcsőde és óvoda – 
polgármesteri döntés alapján 
– a koronavírusra tekintettel 
elrendelt rendkívüli szünet mi-
att 2020. március 16. napjától 
bezárt. Ugyanezen időponttól a 
kormány döntése alapján az ál-
talános- és középiskolák digitá-
lis munkarend szerint működ-
nek, ezeket az intézményeket a 
tanulók nem látogathatják.

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata az általa 
fenntartott bölcsődével, mini 
bölcsődével és óvodával, vala-
mint a közigazgatási területén 
a tankerületi központ, illetve a 
szakképzési centrum részeként 
működő nevelési-oktatási és 
szakképző intézményekkel jog-
viszonyban álló gyermekek ré-
szére a rendkívüli szünet, illet-
ve a digitális munkarend ideje 
alatt is biztosítja az intézményi 
étkeztetést.

Az étkeztetés az étel elvite-
lével biztosított – minden nap 
11:00 és 13:00 óra közötti –, 
és kizárólag abban az esetben, 
ha a szülő az erre vonatkozó 
igényét az alábbiak szerint te-
lefonon vagy e-mailben a gyer-
mek nevének, intézményének 
(óvoda, bölcsőde, iskola neve) 
és csoportjának, osztályának 
megjelölésével az első elviteli 
időpontot megelőző nap 9:00 
óráig bejelenti.

Kérjük, ha két, vagy több kü-
lönböző intézménybe járó gyer-
meke számára kéri az ebédet, és 
az átvételre emiatt különböző 
helyeken kerülne sor, jelezze 
rendeléskor, és a következő nap-
tól természetesen biztosítjuk az 
egy helyen történő átvétel lehe-
tőségét.

Március 23. napjától az ebé-
det eldobható csomagolásban 
biztosítjuk, nincs szükség ét-
hordóra.

Az étel elvitelére az alábbi 
általános iskolákból van lehe-
tőség az alábbi megosztásban:
1.)  Szekszárdi Baka István Álta-

lános Iskola (Béri B. Á. u. 89.):
• az iskola tanulói
•  a Szekszárdi Gyermeklánc 

Óvoda Perczel utcai és Kertvá-
rosi Óvodájába járó gyermekek;

•  az EGYMI Általános Iskola 
(Szivárvány Iskola) tanulói;

•  az EGYMI Óvodába járó gyer-
mekek.

2.)  Szekszárdi Garay János Álta-
lános Iskola és Alapfokú Mű-
vészeti iskola (Zrínyi u. 78.):

• az iskola tanulói;
•  a Szekszárdi Garay János Gim-

názium tanulói.
3.)  Szekszárdi Babits Mihály Álta-

lános Iskola (Kadarka u. 17.):
• az iskola tanulói;
•  a Szekszárdi I. Béla Gimnázi-

um, Kollégium és Általános 
Iskola tanulói;

•  a Szekszárdi Szakképzési Cent-
rum Ady Endre Szakképző Is-
kolája és Kollégiuma tanulói;

•  Szekszárdi 2. Számú, Bölcsőde 
Mérey és Kadarka utcai óvo-
dáiba járó gyermekek.

4.)  Szekszárdi Dienes Valéria 
Általános Iskola Grundschu-
le (Szent-Györgyi Albert u.):

•  az iskola tanulói;
•  a PTE Egészségügyi és Szoci-

ális Szakképző Iskola és Kollé-
gium tanulói;

•  a Városi Bölcsődébe járó gyer-
mekek;

•  a Szekszárdi 1. Számú Óvoda, 
Kindergarten Kölcsey ltp-i, 

Wosinsky ltp-i és Bajcsy Zs. ut-
cai óvodáiba járó gyermekek.

Az igénybejelentés rendje:
1.)  Szekszárdi 2. Számú Óvoda 

– Bölcsőde, Városi Bölcsőde
•  Szekszárdi Szakképzési Szak-

képzési Centrum Ady Endre 
Szakképző Iskolája és Kollégi-
uma, tel.: 06–20/274–3534

2.)  Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda

•  Szekszárdi 1. Számú Óvo-
da Kindergarten, tel.: 06–
20/215–8847

3.)  Szekszárdi Garay János Ál-
talános Iskola és Alapfokú 
Művészeti Iskola

•  Szekszárdi Garay János Gim-
názium

•  Szekszárdi I. Béla Gimnázium, 
Kollégium és Általános Iskola

•  PTE Egészségügyi és Szociális 
Szakképző Iskola és Kollégium

tel.: 06–20/274–3410
4.) Szekszárdi Babits Mihály Ál-
talános Iskola
•  Szekszárdi Baka István Általá-

nos Iskola
•  Szekszárdi Dienes Valéria Ál-

talános Iskola
•  EGYMI Általános Iskolája 

(Szivárvány Iskola)
tel.: 06–20/274–3243
5.) Bármely fenti intézménybe 
járó gyermek esetében:
e-mail: etkezes@szekszard.hu

Az ebéd elvitellel történő 
biztosítása a veszélyhelyzet 
változásával módosulhat (pl. 
házhozszállítás megszervezése 
elsősorban a rászoruló gyer-

mekek részére), ezért kérjük, 
folyamatosan figyeljék hirdet-
ményeinket a www.szekszard.
hu honlapon és a helyi sajtóban, 
illetve tájékozódjanak az intéz-
ményvezetőktől az intézmény-
ben szokásos módon.

Azok a gyermekek, akik ré-
szére az iskola, az óvoda vagy a 
bölcsőde kiscsoportos felügye-
letet biztosít, a szokásos módon 
étkezhetnek az intézményben. 
Kérjük, hogy az ezzel kapcso-
latos esetleges későbbi változást 
folyamatosan egyeztessék az in-
tézményvezetővel.

A gyermeket az év közben is 
járó térítési díjkedvezmények 
változatlanul megilletik. (Igény-
lés hiányában a már megfizetett 
térítési díj elszámolásra/vissza-
térítésre kerül).

A veszélyhelyzet miatt az 
önkormányzat azon szekszárdi 
lakóhelyű gyerekek ellátásáról 
is gondoskodik, akik nem szek-
szárdi intézménybe járnak. Kér-
jük, ilyen esetben a 06–20/274–
3534-es telefonszámon jelezzék 
igényüket, továbbá azokat a 
kedvezményeket, amelyekre jo-
gosultak. Hivatalunk egyeztet 
az érintett intézménnyel és te-
lepülési önkormányzattal, és 
a megrendelt ebédet a Baka 
István Általános Iskolából való 
elvitellel biztosítjuk.

Amennyiben olyan szülő jel-
zi az ellátási nehézséget, akinek 
gyermeke Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata el-
látási körzetébe tartozik, de kol-
légista vagy bejáró volt, szintén 
felvesszük a kapcsolatot a lakó-
helye szerinti önkormányzattal, 
és közreműködünk az ellátása 
megszervezésében.

Az átadó helyeken lista lesz 
az étkezést igénylőkről, amelyet 
saját dolgozóink vagy önkénte-
sek fognak kezelni. A fertőzés-
veszély elkerülése érdekében a 
listát nem kell aláírni, kollégá-
ink fogják az átvételt igazolni.

Vigyázzanak magukra, vi-
gyázzunk egymásra!

 Szekszárd, 2020. 03. 21.
 Ács Rezső polgármester
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Segítséget a +36–74/679–000-ás telefonszámon lehet igényel-
ni minden munkanapon, reggel 8 és este 9 között. Az étkezte-
téssel kapcsolatos igényeket a +36–74/319–040-es telefonon 
várják. A Szekszárdi Önkéntes Programba az onkentes@
szekszard.hu e-mail címen lehet jelentkezni a név, a lakcím 
és telefonszám megadásával.
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A város és a kórház is felkészült a járványhelyzetre
Még mindig több idős em-
bert látni Szekszárd köz-
terein, pedig nagyon fontos, 
hogy ne csak a fiatalok, de a 
koronavírus-járvány kapcsán 
leginkább veszélyeztetett 
korosztály is otthon marad-
jon – mondta Ács Rezső a vá-
rosházán megtartott sajtótá-
jékoztatón.

A polgármester bejelentette, 
hogy mintegy 250 millió fo-
rintot különítettek el, illetve 
zároltak a költségvetésben a 
koronavírus-járvány költségei-
nek biztosítására, a fertőzés-ve-
szély városi szintű kezelésére. 
Kiemelte továbbá, hogy Gulyás 
Gergely miniszterelnökséget 
vezető miniszter állásfoglalá-
sát várja, miszerint a Modern 
Városok Programban rendel-
kezésre álló előleg összegéből 
további 1 milliárd forintot for-
díthasson az önkormányzat a 
védekezéssel kapcsolatos költ-
ségekre.

A polgármester kiemelte, a 
március 19-én elindított Szek-
szárdi Önkéntes Program éppen 
azért jött létre, hogy azoknak a 
70 év felettieknek ne kelljen az 
utcára menniük – bevásárlás, 
csekkbefizetés, gyógyszerki-
váltás, vagy éppen az ebéd be-
szerzése miatt –, akiknek nincs 
közeli hozzátartozója, vagy 
bárki más, aki segítene. Arról is 
szólt, hogy a szociális étkeztetés 
keretében minden 65 év feletti 
szekszárdi igényelhet ételt. A 
gyermekétkeztetés zökkenő-
mentesen zajlik a közoktatási 
intézményekben, mintegy 240-
en igényeltek ebédet.

Ács Rezső szerint több mint 
negyven segítő jelentkezett az 
önkéntes programba, huszonki-
lenccel már szerződést is kötött 
a Humánszolgáltató Központ. 
Az önkormányzat főleg ételki-
szállításban számít majd a segít-
ségükre. A hét közepéig Szek-
szárdon 29 esetben került sor 
hatósági karantén elrendelésé-
re, az ellátást az önkormányzat 
igény esetén biztosítja, de eddig 
erre még nem volt szükség.

A polgármester azt kérte a 
társasházi közösségektől, a kö-
zösképviselőktől, hogy a fertő-
zésveszély csökkentése érdeké-
ben oldják meg az épületek napi 
kétszeri fertőtlenítését, kivált-
képp a liftek nyomógombjaira, 
a korlátokra, vagyis a gyakran 
megérintett felületekre. Kiemel-
te, ez rendkívül fontos, hiszen a 
városban mintegy hatezer tár-
sasházi lakás van.

Ács Rezső szintén elmondta, 
hogy arra kérte a szekszárdi 
közműszolgáltatókat, hogy ha-
lasszák el azokat a beruházáso-
kat, melyek nem a szolgáltatás 
folyamatos fenntartását szolgál-
ják. Hozzátette, az ügyfélszolgá-
latok telefonon, vagy elektroni-
kus úton érhetők el.

A lomtalanítás egyelőre szin-
tén elmarad, ám a zöldhulladé-
kot továbbra is gyűjtik. Utóbbit 
a helyzetre tekintettel most ak-
kor is elviszik, ha azt egyszerű 
műanyagzsákban teszik ki. A 
kommunális és a szelektív gyűj-
tőedényeket továbbra is rend-
szeresen ürítik.

A Volánbusz tömegközleke-
dési rendszere az önkormány-
zat kérésére március 23-tól a 
nyári menetrendre állt át. Az 
autóbuszközlekedési társaság 

valamennyi helyközi járatán, 
valamint azon települések he-
lyi járatain, ahol a Volánbusz 
a szolgáltató, elérhetővé válik 
az applikációban történő, kész-
pénzmentes jegyvásárlás.

A piac márciusban bezárt, ám 
a Piac téren lévő üzletek tovább-
ra is nyitva vannak. A közterü-
leten történő élelmiszerárusítás 
továbbra is engedélyezett.

A város többségi tulajdo-
nában álló KT-Dinamic Nkft. 
átállt a textilből készülő, mos-
ható szájmaszkok gyártására. 
Elsősorban az egészségügyi és 
szociális ellátásban dolgozók, 
illetve a legfontosabb közszol-
gáltatásokat végző munkatársak 
ellátása a cél.

Ács Rezső hozzátette, a szoci-
ális ellátásról szóló rendelet hét 
módosítása is folyamatban van. 
Mindent egyszerűsítenek, így 
azok, akik eddig támogatást kap-
tak gyógyszereik beszerzéséhez, 
vagy lakhatáshoz, ezt továbbra 
is megkapják kérvényezés nél-
kül a veszélyhelyzet visszavoná-
sáig. Tartós élelmiszercsomagot 
is osztanak a rászorulóknak, és 
azoknak, akik rendkívüli élet-
helyzetbe kerültek.  

 Forrás: kadarka.net/
 szekszard.hu

A Balassa kórház felké-
szült a betegek fogadására
A járványkórháznak kijelölt 
Tolna Megyei Balassa János 
Kórház központi oxigénel-
látással, 20 izolációs kórte-
remmel és saját radiológiai 
diagnosztikával is rendelkező 
belgyógyászati épülettömbjé-
ben (D épület) 250 ágy elhe-
lyezése biztosítható – mondta 
el dr. Németh Csaba főigazgató 
a polgármesterrel közösen tar-
tott hétfői sajtótájékoztatón.

Tartalékkapacitásként a re-
habilitációs tömböt (C épület) 
is kiürítették, itt további hat-
van ágy áll rendelkezésre. A 
járványkórház feltételeinek ki-
alakításához át kellett alakíta-
ni a működést. A kiköltöztetett 
osztályokon az ellátást egyes 
esetekben szüneteltetik vagy 
másik szinten/épületben, ki-
sebb kapacitással működtetik, 
de elsősorban az akut ellátást 
igénylő betegségek ellátását fo-
lyamatosan biztosítják. Arról, 
hogy most mi hol található a 
megyei kórházban, a www.
tmkorhaz.hu honlapon, vagy 
telefonon (06–74/501–500) 
érdemes tájékozódni.

Huszonnyolc lélegeztetőgép 
mellett az altatógépek is alkal-
masak arra, hogy igény esetén 
az akut ellátást igénylő koro-
navírusos betegek ellátásában 
rendelkezésre álljanak – tette 
hozzá dr. Németh Csaba. A 
főigazgató a védőfelszerelé-
sekről elmondta, a szükséges 
készletek rendelkezésre állnak, 
azok beszerzéséről folyamato-
san gondoskodnak.

Egyszer használatos kesz-
tyűből 270 ezer darab, sebé-
szeti maszkból 20 ezer darab 
van készleten, a héten tízezer 
darab légzésvédőt kapnak. 
Hozzátette, nagyra értékelik a 
lakosság segítő szándékát, ám 
hogy a felajánlások a legjobb 
helyre kerüljenek, kérik azok 
jelzését a felajanlas@tmkor-

haz.hu e-mail címen. 
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„Vissza a szomszédba” – XXVI. Kőrösi Csoma Sándor
Kárpát-medencei Földrajzverseny

„Vissza a szom-
szédba” címmel 26. 
alkalommal került 
m e g r e n d e z é s r e 
2020. március 12-
én a Kőrösi Csoma 

Sándor Kárpát-medencei Föld-
rajzverseny döntője a Szekszár-
di Garay János Gimnáziumban.

Az idei verseny témája Románia 
volt. A verseny két fordulóból 
állt. A döntőbe 14 középiskola 20 
diákja jutott. A háromfordulós 
döntő rendkívül változatos írás-

beli és szóbeli feladatokból állt (pl. 
virtuális idegenvezetés, „tippmix”, 
„hol járunk?” stb.), a döntő 3. for-
dulójába a legjobb 8 diák jutott. A 
verseny győztese immár harmadik 
alkalommal Papán Attila, a kassai 
Márai Sándor Magyar Tanítási 
Nyelvű Gimnázium tanulója lett. 
Második helyen Ambrus-Sánta 
Benedek a Pannonhalmi Bencés 

Gimnázium diákja végzett, har-
madik helyezést pedig Kiss Ernő, 
a budapesti XIV. kerületi Szent 
István Gimnázium tanulója ért el. 
Az első helyezett díja egy erdélyi, 
déli-kárpátokbeli földrajzi szak-
mai körutazás lett.

A háromtagú zsűri elnöke dr. 
Gyuricza László a PTE TTK Föld-
rajzi Intézetének docense volt, a 

zsűri tagjai voltak még Venczel-
lák András, a Pécsi Leöwey Klára 
Gimnázium földrajztanára és Fe-
hér István a szlovákiai Bátorkeszi 
Általános Iskola földrajz szakos 
igazgatója. Fehér tanár úr 25 éven 
keresztül felkészítő tanárként vett 
részt a Kőrösi versenyeken.

Az idei verseny megrendezését 
az NTP-TMV-19-0099 sz. pályáza-
ton nyert 750.000,- Ft és a szpon-
zorok támogatása tette lehetővé. 

A rendezvényt több éve támo-
gatja már a Pécsi Utazási Klub Kft., 
a Tolnatej Zrt. (05151)
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Akciócsoport alakult a szemetelők felderítésére
Az illegális hulladéklerakás 
elleni fellépés lehetőségeit 
járta körbe a Szekszárdi Klí-
makör legutóbbi, március 
16-i megbeszélésén.

A Szekszárd külterületét érin-
tő témában Baka György, a 
Zöldtárs Alapítvány elnöke egy 
nyíregyházi példát említett, 
ahol 2004-ben hasonló kezde-
ményezéssel éltek. A klímakör 
tagjai számára rendkívül fontos 
Szekszárd bel- és külterülete-
inek tisztasága, az illegálisan 
lerakott hulladékoktól történő 
mentesítése. Már csak azért is, 
hiszen a városlakók egészségé-
nek védelmét is szolgálnák, nem 
beszélve az „esztétikai közérzet” 
javításáról.

Az akciócsoportba, amely 
a Szekszárdi Hulladék-Kom-
mandó megnevezést kapná, 
a város határát rendszeresen 
járó mezőőröket, a közterüle-
teken a szemetelőkkel szemben 
hivatalosan eljáró – akár hely-

színi bírsággal, szabálysértési 
feljelentéssel élő – közterület 
felügyelőket is bevonnának, 
valamint a rendőröket és a 
polgárőröket is. Az akciókban 
természetvédelmi őrök, va-
dásztársaságok, természet- és 
környezetvédelmi egyesületek, 
baráti körök és további önkén-
tesek is részt vehetnek.

A munkát Szekszárd és kör-
nyéke illegális hulladéklerakói-

nak feltérképezésével indítanák, 
és meghatároznák a legkritiku-
sabb területeket, ahová rend-
szeresen szemetet hordanak. Az 
illegális lerakók ellen – ameny-
nyiben azok személye felderít-
hető – szabálysértési eljárást 
indítanak, amennyiben isme-
retlen tettesről van szó, úgy a 
lerakó ütemezett felszámolását 
kezdeményezhetik. Tettenérés 
esetében a szemetelőt a lerakott 

hulladék elszállítására, valamint 
engedélyes hulladékkezelőnek 
történő átadására köteleznék.

Tevékenységükhöz támogató 
szervezetek és pályázatok útján 
telefont, üzemanyagot és védő-
felszerelést is igényelnének.

Baka György elmondta, part-
nereik közé várják a Szőlő-Szem 
Mozgalom Civil Bűnmegelőzési 
Egyesület, a Szekszárdi Alsóvá-
rosi Római Katolikus Közhasz-
nú Egyesület, a Szekszárd-Újvá-
rosi Római Katolikus Társaskör, 
továbbá a Szekszárdi Fősővárosi 
Kör és a Zölden Szekszárdon és 
Környékén közösség tagjait is. 
Támogatóként kérik Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata, az Alisca Terra Kft, a 
Szekszárdi Rendőrkapitányság, 
a Szekszárdi Polgárőr Egyesü-
let, a Gurovica és a Baktai Va-
dásztársaság segítségét, illetve 
földtulajdonosok, szőlősgazdák, 
túraszervezők és a helyi iskolák 
együttműködését.

 Gy. L.

Március 18-án megjelent, a 
koronavírus-helyzettel fog-
lalkozó külön kiadásunkban 
„Háziorvosok: személyesen 
csak indokolt esetben” cím-
mel vettük sorra két szek-
szárdi háziorvos veszély-
helyzeti tanácsait.

A dr. Papp Zoltánnal, a 3-as 
számú felnőtt körzet háziorvo-
sával készült beszélgetésünkből 
kimaradt egy szó, s így a mon-
dat éppen a beszélő szándéká-
val ellentétes értelmet nyert. Az 
ominózus mondat helyesen így 
hangzik: „Dr. Papp Zoltán arra 
kéri a fiatalabbakat, hogy segít-
sék a járvány további terjedésé-
nek megakadályozását azzal, 
hogy elmondják az alábbiakat 
rokonaiknak, az internetet nem 
használó idősebb betegeknek.” 
A hibáért a doktor úr és olva-

sóink elnézését kérjük!

Nem lehet elégszer ismé-
telni – és dr. Papp Zoltán is 
azt kéri –, hogy az idősebbek 
lehetőség szerint maradjanak 
otthon, és mindannyian figyel-
jünk az idős, segítségre szoru-
ló betegekre. Aki ráér, ajánlja 
fel segítségét a bevásárlásban, 
gyógyszereik kiváltásában.

Alább ismét közreadjuk a 
doktor úr tanácsait, amelyet 
az Emberi Erőforrás Minisz-
térium, a Magyar Orvosi Ka-
mara és az Operatív Törzs 
jelentései illetve javaslatai 
alapján állított össze:
•  Kizárólag indokolt, halaszt-

hatatlan esetben keressék fel 
a rendelőt. Enyhébb pana-
szok esetén próbálkozzanak 
a szabadon megvásárolható 
tüneti szerekkel.

•  Ha nem múló magas láz, 
köhögés, fulladás jelentke-
zik, és külföldön járt, vagy 

fertőzésre gyanús beteggel 
érintkezett, tilos személyesen 
felkeresni a rendelőt, ehelyett 
telefonáljanak.

•  A táppénzzel és receptekkel 
kapcsolatos igényeket is tele-
fonon jelezzék. Jó megoldás 
az e-recept is, ezeket bárki 
kiválthatja a gyógyszertá-
rakban, aki ismeri a beteg 
TAJ-számát, és igazolni tudja 
saját személyazonosságát.

•  Későbbre halasztandók az 
ismert, kezelt, egyensúlyban 
lévő krónikus betegek rende-
lői- és szakrendelői kontroll 
vizsgálatai is, a rutin laborok-
kal együtt. Korábbi leleteik 
megbeszélése kapcsán se ke-
ressék háziorvosukat.

•  A lejáró szakorvosi javas-
latok, közgyógyigazolások 
miatt sem kell bemenni a 
rendelőbe, szakrendelések-
re hosszabbítani, mert ezek 

a veszélyhelyzet időtartama 
alatt és az annak lejártát 
követően még 90 napig ér-
vényben maradnak. Ugyanez 
vonatkozik a jogosítványok 
hosszabbítására is.

•  A táppénzes megjelenések 
alól is felmenthetők a bete-
gek. A hosszabb ideje táp-
pénzen lévőknek nem kell 
kéthetente elmenniük felül-
vizsgálatra és a táppénzes 
papírért.

•  A veszélyhelyzet ideje alatt 
nem tudnak „Fertőző beteg-
ségtől mentes”, illetve „Ko-
ronavírus megbetegedéstől 
mentes” igazolást kiadni. 
Ehhez laborvizsgálatra van 
szükség.

•  A veszélyhelyzet ideje alatt a 
szokásos otthoni gondozásos 
beteglátogatásokat is csak in-
dokolt esetben teszik meg.

 SZV

Segítsük a járvány terjedésének megakadályozását!
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Súlyos helyzetet teremtett a 
szálláshelyadók számára  a 
koronavírus-járvány. A fogla-
lások visszamondása miatt a 
megkérdezett három szállás-
helyből kettő ideiglenesen 
bezárt Szekszárdon.

A Hotel Merops Mészáros ideig-
lenes bezárásáról múlt hét hétfő 
este döntöttek – tudtuk meg 
Mészáros Zsanettől. A 32 szobás 
négycsillagos szálloda vezetője el-
mondta, már a bezárást megelőző 
két hétben is kevés vendégük volt, 
az utolsó héten pedig egyetlen ki-
vétellel minden márciusra szóló 
foglalást töröltek, vagy későbbi 
időpontra tettettek át. Hozzátette, 
van olyan foglalás, melyet szep-
temberre rakattak át. Ugyancsak 
elmondta, a bezárásra az is indok 
volt, hogy a szálloda vendégköre 
jelentős részben külföldiekből áll, 
hazánk határait pedig lezárták 
előttük. A szálloda étterme szin-
tén nem fogad vendégeket.

Mészáros Zsanett arról is 
szólt, hogy nehéz időszak előtt 
állnak, a várható veszteség ha-
talmas. Kijelentette, nem gon-
dolkodnak elbocsátásokban, 
minden munkatársuk munká-
jára tovább számítanak.

A Hotel Zodiaco előző hét 
csütörtöktől bizonytalan ide-
ig szintén bezárt. A 25 szobás 
háromcsillagos szállodában 
május közepéig szinte minden 
foglalást visszamondtak – tá-
jékoztatott Bóvári Zsolt szál-
lodavezető. Hozzátette, az olasz 

tulajdonban álló szállodában 
mintegy három hete kezdték 
visszamondani a foglalásokat, 
amikor Olaszországban komo-
lyabbra fordult a helyzet. Ven-
dégkörük mintegy fele olyan 
külföldiekből áll, akiknek mun-
kájuk a Szekszárdon működő 
autóipari beszállító cégekhez 
köthető. Hozzátette, a városi 
programok lemondása, elha-
lasztása is tetézte a helyzetet.

Mint részletezte, vendégeik egy 
másik jó része a különféle borhoz 
köthető események, programok 
kapcsán látogat Szekszárdra, ám 
ezek közül a programok közül is 
sokat visszamondtak, elhalasz-
tanak. Hozzátette, az egyik ilyen 
esemény, mely kapcsán sok szál-
lóvendég szokott érkezni, a Bor-
vidék Félmaraton, amit minden 
évben májusban tartanak meg, 
és amit az idén októberre halasz-
tottak el.

Bóvári Zsolt azt is megosztot-
ta, hogy a 25 szobás szállodában 
tavaly tizenegy szobát teljesen 
felújítottak, ennek pedig jelen-
tős volt a költségvonzata. Hoz-
zátette, ez a befektetett pénz 
most „beragadt”.

A Hotel Zodiac szállodaveze-
tője szintén azt mondta, hogy 
nem szeretnék elbocsátani mun-
kavállalóikat. Kiemelte, vélemé-
nye szerint szükség lenne vala-
miféle átmeneti kedvezményre, 
például nagy segítség lenne, 
ha későbbre – a helyzet nor-
malizálódása utánra – lehetne 
csúsztatni az ingatlanadó befi-
zetését. Hozzáfűzte, arra számít, 
ha a helyzet változik, fellendül a 
belföldi turizmus, hiszen – vá-
rakozásai szerint – az emberek 
az otthonlét után nagyobb való-
színűséggel mozdulnak majd ki.

A Takler Kúriánál szintén ha-
sonló tapasztalatokról számol-

tak be. Mint azt Takler András 
ügyvezető igazgató elmondta, a 
22 szobás szálláshelyen töme-
gesen mondják vissza a fogla-
lásokat. A következő néhány 
hétre szóló foglalásokat szinte 
százszázalékban lemondták. A 
foglalások visszamondása mint-
egy két hete kezdődött. Hozzá-
tette, külföldi vendégeket már 
két hete nem fogadnak, vagyis 
már a határzár bevezetését meg-
előzően sem fogadtak külföldi 
vendégeket. Azt is megosztotta, 
hogy a nagy céges rendezvénye-
ket mind törölték, de nem csak 
a 100 fő feletti rendezvényeket, 
a 100 fő alatti rendezvényeket, 
az esküvőket is törölték.

Arról is szólt, hogy nehéz jó 
munkaerőt találni, nekik pedig 
sikerült egy jó csapatot össze-
hozniuk és szeretnék megtarta-
ni munkatársaikat. Hozzátette, 
a hónap végéig szabadságolá-
sokkal szeretnék megoldani a 
helyzetet.

Takler András azt is elmond-
ta, hogy a kormány által a tu-
risztikai iparágnak adott ked-
vezmény – miszerint a június 
30-ig a munkáltatók járulékfi-
zetési kötelezettségét teljes egé-
szében elengedik – nagy segít-
ség a munkaerő megtartásában. 
Hozzátette, ugyancsak nagy 
segítség volna, ha későbbre ha-
lasztanák a helyi iparűzési adó 
befizetésének határidejét.   S. V.
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Élettér: online fotó- és videópályázat indul
Élettér” címmel pályázat indul 
Szekszárdon. Az online fotó- 
és videópályázat célja, hogy 
bemutassa, miként változott 
meg az élet(ter)ünk a koro-
navírus-járvány árnyékában.

„Élettér” címmel, három kategó-
riában indul online fotó- és videó-
pályázat – jelentette be Ács Rezső 
polgármester szerdán, a városhá-
zán tartott sajtótájékoztatón.

Fotó kategóriában pályázóként 
egy fekete-fehér, vagy színes fény-
képpel lehet pályázni, a megkö-

tés mindössze annyi, hogy a kép 
mérete nem haladhatja meg a 
20 megabájtot. A „videó kollázs” 
kategóriában rövid, legfeljebb 
50 másodperc hosszúságú, fény-
képekből összevágott videókat 
várnak. A „rövidfilm” kategória 
keretében pedig szintén legfeljebb 
50 másodperces, lehetőleg szelle-
mes alkotásossal lehet nevezni. A 
fényképek, kollázsok és rövidfil-
mek bármilyen technikával ké-
szülhetnek – mondta el Ács Rezső. 

Hozzátette, a szerzői jogok 
tiszteletben tartása fontos szem-

pont. A pályázóknak vállalniuk 
kell, hogy hozzájárulnak alkotá-
suk különböző felületeken törté-
nő bemutatásához. A pályázatot 
szekszárdiak részére hirdették 
meg, életkori megkötés nincs.

Az eredményhirdetést online 
adásban tartják majd meg. Kate-
góriánként három, vagyis össze-
sen kilenc díjat osztanak ki. Az 
1. helyezettek 30-, a másodikak 
20-, míg a 3. helyezettek 10 ezer 
forintos vásárlási utalványt ve-
hetnek át. Az alkotásokat az elet-
ter@szekszard.hu e-mail címre 

várják. Az elkészült művek biz-
tos továbbításához érdemes óriás 
fájlok küldésére alkalmas inter-
netes szolgáltatást használni (pl. 
toldacuccot.hu – a szerk.).

„A koronavírus-járvány ár-
nyékában megváltozott az élet-
terünk” – mondta az ötletgazda, 
Kindl Gábor. A producer arról 
szólt, hogy olyan pályázatokat 
várnak, melyek jól szemléltetik 
ezt a megváltozott életteret, és 
bemutatják: miként változott 
meg az életünk a járvány idején. 
Kindl Gábor megjegyezte, lénye-
ges, hogy az alkotások pozitív 
gondolatokat közvetítsenek.

 S. V.

Súlyos helyzetben a szállásadók
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Friss hírekért,
képgalériáinkért

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

szekszardivasarnap/

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

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

e-mail: honti@honti.hu

(05146)
VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és földmun-
kagépek, traktorok, fa - és fémiparigépek, targon-
cák, daruk, emelőhátfalak,láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

KISZÁLLÍTÁSI AJÁNLATUNK
HÉTFŐTŐL – VASÁRNAPIG

MINDEN NAP RENDELHETŐ!

TEKINTETTEL A KIALAKULT HELYZETRE 
ÉTHORDÓBA TÖRTÉNŐ CSOMAGOLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

KISZÁLLÍTÁS
CSAK SZEKSZÁRD
BELTERÜLETÉN!

INGYENES
KISZÁLLÍTÁS!

MINIMUM
RENDELÉS:
1500 FT

LEVESEK
• Tyúkhúsleves 550,-
• Zöldség krémleves 550,-
• Csülkös bableves 750,-

FŐÉTELEK
• Szezámmagos bundában sült csirkemell burgonyapürével 1190,-
• Vasalt csirkecombfilé, spenótos penne tésztával 1190,-
• Rántott sajt párolt rizzsel és tartármártással 1290,-
• Rántott gomba párolt rizzsel és tartármártással 1290,-
• Rántott karfiol párolt rizzsel és tartármártással 1290,-
• Mandulás lisztben sült tengeri halfilé, rizi – bizivel 1490,-
• Tarjapecsenye törtburgonyával és bugaci salátával 1290,-
• Zöldbabfőzelék házi fasírttal 1190,-
• Snidlinges sajttal töltött sertés karaj morzsában sütve,

sült burgonyával 1490,-
• Marhapörkölt galuskával 1490,-
• Bolognai spagetti 1290,-
• Túrógombóc, édes tejföllel 990,-

SALÁTÁK
• Bugaci saláta 350,-
• Csemege uborka 350,-
• Cékla 350,-

DESSZERTEK
• Almás pite 450,-
• Szilvás pite 450,-
• Sajttorta erdeigyümölcs öntettel 650,-

„A MEGSZOKOTT ÍZEK
MOST HÁZHOZ MENNEK!” 

RENDELÉS FELVÉTEL MINDEN NAP 800-TÓL 2100-IG
AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON:

+36 20 212 0211    +36 20 212 2584    +36 74 312 463

2020. MÁRCIUS 30 – ÁPRILIS 5-IG

(05152)

Kohéziós Alap

(05145)



10 2020. március 29.

Március 22-ei rejtvényünk megfejtése: Vásárhelyi Pál, a Tisza szabályozása.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kroneraff Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését április 2-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Karanténban
„Jézus Szentlélekkel telve visszatért a Jordántól, és a Lélek indítá-
sára a pusztában tartózkodott negyven napon át, miközben kísér-
tette az ördög.”  (Lukács 4, 1–2)

Jézust Isten Lelke viszi és tartja a 
pusztában. Jézus a Lélek vezetése 
alatt 40 napos önkéntes karantén-
ba vonul. A mostani helyzetünk a 
koronavírussal nagyon is hasonlít 
egy pusztai állapotra. Nem talál-
kozhatunk barátainkkal, szerette-
inkkel és olyan mindennapi tevé-
kenységeinkről kell lemondanunk, 
amelyeket már megszoktunk. Van, 
aki a munkáját, megélhetését ve-
szítette el. A keresztény istentisz-
teletek is szünetelnek…

A pusztaság olyan helyzet, ami-
kor a körülményeink beszűkülnek, 

és nem vagyunk a magunk urai. 
Fontos, hogy nem mi választjuk 
magunknak ezeket a helyzeteket, 
hanem Isten vezet, hogy megmu-
tasson nekünk valamit, ami a bő-
ségben elkerüli a figyelmünket.

A járvány most lehúz bennünket 
a földre, megmutatja, hogy milyen 
törékeny is az élet valójában, és 
mennyire nem természetes az, aho-
gyan eddig éltünk. Jézus Urunk át-
élte ezt a pusztai állapotot, megállt 
a kísértésekben és győzni tudott. 
Mi is tanulhatunk tőle.

1. Az éhség és a szükség kísér-
tése. A kísértés világos: „Szerezd 
meg magadnak, hiszen hatalmad 
van rá.” Jézus válasza is világos: 
Izrael népe 40 évig vándorolt a 
pusztában és Isten gondoskodott 
róluk, megmutatta nekik, hogy 
nem csak kenyérrel él az ember.

2. A hatalom, a birtoklás és a 
jólét kísértése. A birtoklás akkor 
is nagy kísértés lehet, ha szükség-
ben vagyunk. Milyen nyugalmat 
érez az ember, ha sikerült egy évre 
való wc-papírt és fertőtlenítőszert 
betáraznia a járvány idejére. Nem 
hamis nyugalom ez? Rabjaivá vál-
hatunk annak, amit birtokolunk. 
Hamar fordulhat a kocka és mi 
leszünk a vagyonunk szolgái. Jézus 
válasza világos: „ha jól megy a so-
rotok és mindenetek meglesz, akkor 
se szolgáljatok mást, csak az Urat.”

3. A bizalom kísértése. Ez a kí-
sértés arra bíztat, hogy próbálgas-
suk Isten szeretetét és kegyelmét, 
ahelyett, hogy bíznánk benne. 
Eszünkbe juthat: „Miért nem véd 
meg Isten a járványtól? Ha Ő va-
lóban Isten, nem így kellene hasz-
nálnia a hatalmát...” Felismerjük 
a bizalmatlanságot ezekben a gon-
dolatokban? Ő Isten, mi emberek. 
Ő mindenható, mi azt sem tudjuk, 
holnap mi lesz. Jézus válasza: „Ne 
tedd próbára a te Istenedet.” Ne 
próbálgasd a bizalmát és ne ve-
szekedj, inkább bizalommal ha-
gyatkozz rá. 

Mert, ahogy eddig is, úgy ezután 
is az Ő kezében lesz minden, és meg 
tud tartani. 

 Gyurkó Donát Sámuel
 metodista lelkész

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége 
és a Tolna Megyei Vörös-
kereszt Nyugdíjas Alap-
szervezete értesíti tagjait, 
hogy a március 30-ra 
meghirdetett füstöltá-
ru árusítás a rendkívüli 
helyzet miatt elmarad. 
Féltjük tagjainkat.

Megértésüket köszönjük!

Pálinkás- 
arany

Három aranyérmet nyer-
tek szekszárdi borászok a 
kiskőrösi XXV. Jubileu-
mi Kadarka Nemzetközi 
Nagydíjon – írtuk lapunk 
március 22-i számában. A 
felsorolásból azonban – a 
Prantner Pince és Toronyi 
György mellett – sajnála-
tosan kimaradt a Pálinkás 
Pince, amely 2019-es év-
járatú kadarkájával érde-
melte ki az elismerést. 

A tévedésért az érin-
tett és olvasóink elnézését 
kérjük!
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SZEKSZÁRDI

NÉVNAP–TÁRNÉVNAP–TÁR
Március 29. (vasárnap) – Auguszta, Bertold
Auguszta: latin eredetű; jelentése: fenséges, fennkölt.
Bertold: germán eredetű; jelentése: pompával uralkodó.

Március 30. (hétfő) – Zalán
Zalán: török-magyar eredetű; jelentése: dobó, ütő.

Március 31. (kedd) – Árpád, Benő, Benjámin
Árpád: magyar eredetű; jelentése: árpa.
Benő: latin eredet; jelentése: áldott, szerencsés, boldog.
Benjámin: héber eredetű; jelentése: a szerencse fia.

Április 1. (szerda) – Hugó, Agád
Hugó: germán eredetű; jelentése: értelmes, intelligens.
Agád: török-magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen).

Április 2. (csütörtök) – Áron
Áron: héber eredetű; jelentése: ihletett, tisztánlátó.

Április 3. (péntek) – Buda, Richárd
Buda: magyar eredetű; jelentése: békesség, követ, buzogány.
Richárd: német eredetű; jelentése: erős fejedelem.

Április 4. (szombat) – Izidor
Izidor: görög-latin eredetű; jelentése: Ízisz egyiptomi istennő ajándéka.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSASZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 29.
(vasárnap)

Március 30.
(hétfő)

Március 31.
(kedd)

Április 1.
(szerda)

Április 2.
(csütörtök)

Április 3.
(péntek)

Április 4.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

derült 
max. 17o , min. 4o

zápor | kb. 1 mm eső | hideg-
front erős széllel
max. 9o , min. 4o

közepesen felhős | szeles nap
max. 9o , min. 1o

zápor 
max. 10o , min. 0o

zápor
max. 12o , min. 2o

zápor
max. 12o , min. 3o

zápor
max. 11o , min. 3o

Fogadóórák
A koronavírus-járvány miatt 
elrendelt veszélyhelyzet idején 
a polgármestert, a jegyzőt és az 
önkormányzati képviselőket te-
lefonon, illetve elektronikus le-
vélben (e-mail) kereshetik meg 
kérdéseikkel, problémáikkal.

•  Ács Rezső polgármester
E-mail: polgarmester@szek-
szard.hu

•  Dr. Molnár Kata jegyző
E-mail: jegyzo@szekszard.hu 
és a „hivatali kapu” szolgálta-
tással (www.szekszard.hu)

•  Gyurkovics János alpolgár-
mester (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754

•  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, oksi@
szekszard.hu

• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:  
robert.gulyas1965@gmail.
com

• Máté Péter képviselő 10. vk.
E-mail: matepetersandor@
gmail.com

• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202, e-mail: 
kovaril@tolna.net

• 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,szekof@
szekszard.hu

Isten tenyerén élünk…

Számos terület van, amelyet 
megvisel, próbára tesz a rend-
kívüli járványügyi helyzet. A 
hitélet sem kivétel ez alól.

Petkó Tamás katolikus plébá-
nost arról kérdeztük, miként 
élik meg a hívek, hogy szemé-
lyes találkozások helyett átme-
netileg internetes felületen gya-
korolhatják vallásukat.

– Sok testvér nehezen vise-
li. A Lelki áldozást próbáljuk 
a testvérekkel megismertetni, 
megszerettetni. Persze, ez nem 
„igazi” áldozás, viszont kegye-
lemforrásként adódik: a Jóis-
tenhez vezető út”.

– Sikeres volt a „digitális” mi-
sére történő átállás?

– A hívek a saját facebook 
oldalamon követhetik a szent-
miséket, naponta 10 órától. A 
prédikációkban is szeretnénk 
a testvérek mellett lenni. Ami 
fontos: telefonon is szeretnénk 
segíteni, akár lelki beszélgetés 
formájában: ez persze nem 
azonos a gyónással.

– Mire számít a vírus lecsengé-
sét illetően?

– Vannak pozitív és negatív 
képeim is, de remélem, az em-
berek rájönnek: az Isten tenye-
rén élünk – jóban, rosszban…

– Lesz változás az Eucharisz-
tikus Kongresszus megrende-
zését, az arra való felkészülést 
illetően?

– Továbbra is készülünk a 
kongresszusra, mert reménye-
im szerint addigra már csupán 
egy szomorú, ugyanakkor ta-
nulságos emlék marad a jár-
vány…  

 - gyimóthy -

FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV 2019.
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PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

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

(05141)

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(05140)

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (05143)

Zö ldborsó leves  és  Rakot t  burgonya -1650 Ft

Zö ldborsó leves  -  650 Ft

Mátra i  borzaska  tavaszi  r izzse l  -  1650 Ft

Csütörtök                                           

menuhazhoz.hu/amaryllishazhoz.hu
+36-74/314-009 ; +36-30/7314-009 

Csont leves  cé rna  meté l t te l  és  	ubarry  cs i rkemel l

jázminr izzse l  -  1650 Ft

Csont leves  cé rna  meté l t te l  -  650 Ft

Pikáns  rántot t  ta r ja  pe t rezse lymes

burgonyával  -  1650 Ft

Kedd                                            

Hétfő                                             

 

Csü lkös  bableves  és  �ranygaluska  -  1650 Ft

Csü lkös  bableves  -  �50 Ft

Csi rke  gyros  hasábburgonyával ,  

joghur tos  sa lá tával  -  1650 Ft

Péntek                                             

Zö ldségleves  és  &ö l tö t t  cs i rkecomb

riz i -b iz ivel  -  1650 Ft

Zö ldségleves  -  650 Ft

Zö ldfűszeres  juhtú róval  tö l tö t t  cs i rkemel l

fűszeres  s teakborgonyával  -  1650 Ft  

Fokhagyma krémleves  croutonnal ,  Bakonyi

ser tésszele t  tészával  -  1650 Ft

Fokhagyma krémleves  croutonnal  -  650 Ft

Roston sü l t  cs i rkemel l  r izzse l ,

caprese  sa lá tával  -  1650 Ft

Szerda                                           

Minden nap  vá la s z t ha t ó  a ján la ta ink :
Rántot t  cs i rkemel l  r izzse l  vagy hasábburgonyával $

Rántot t  sa j t  r izzse l  vagy hasábburgonyával  -1"50 Ft

Fr iss  tavaszi  zö ldsa lá ta  ros ton sü l t  

cs i rkemel le l $kara j ja l -1�50 Ft

Mozzare l lás  tonhalsa lá ta-1�50 Ft

Az elvitelhez szükséges tároló edényt mi biztosítjuk!
Az étel csomagolásának díja 120 Ft.

Rendelésfelvétel 8:00-tól
Kiszállítás: H-Szo 10:00-21:00 / V 10:00-15:00

4-ES FOGAT, KISZÁLLÍTÁSI MENÜ AKCIÓ 1370 FT-ÉRT!
Napi 4 menü vagy előre leadott heti rendelés esetén

(legalább 4 adag)

*

*

03.30-04.03

(05150)

Ízőrző RétesházÍzőrző Rétesház  „legjobbat nyújtjuk”
Helyben készült, kézzel nyújtott házi rétes megrendeléseket kiszállítjukHelyben készült, kézzel nyújtott házi rétes megrendeléseket kiszállítjuk

Szekszárd belterületén, nyers és sütött állapotban.Szekszárd belterületén, nyers és sütött állapotban.

 7100 Szekszárd, Szechényi u. 60.    7100 Szekszárd, Szechényi u. 60.    74/469–076    74/469–076    e-mail: izorzoreteshaz@gmail.com e-mail: izorzoreteshaz@gmail.com

Ízőrző RétesházÍzőrző Rétesház  „legjobbat nyújtjuk”
(05153)


