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A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

Nyit a fürdő

Július 1-én megnyitja kapuit a Szekszárdi Családbarát
Strand- és Élményfürdő.
Az elmúlt hónapokban a fürdő
dolgozói elvégezték a kötelező
karbantartási munkálatokat és
az élménymedence javításai is
megtörténtek, így július 1-től
a megszokott nyitva tartással,
naponta 9:00 és 20:00 óra között és a kedvelt szolgáltatásokkal várja a kikapcsolódni
vágyókat a szekszárdi strand.
A járvány miatt életbe lépett
szigorú szabályozásokon az
elmúlt napokban enyhítettek,
így jelenleg nincs rendkívüli létszámkorlát a Szekszárdi
Fürdőben. A létesítmény az
üzemeltetési szabálynak megfelelő vendégszámot tudja fogadni. Azonban az üzemeltető
csoportosulást elkerülésére és
a medencékben és azon kívül
is a biztonságos távolság (1,5
méter) tartására figyelmeztet.
Az általános higiéniás szabályokra plakátokkal és táblákkal
hívják fel a figyelmet, valamint
több ponton is kézfertőtlenítőt
helyeznek ki. 
SZV

FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Bartina

Múzeum

Katrina

Több hónapos felkészülés „veszett kárba” a Bartina Néptánc
Egyesület táncosai és oktatói
számára, akik tavasszal több
rangos rendezvényen léptek
volna színpadra. Jó hír, hogy
a veszélyhelyzet elmúltával
ismét együtt gyakorolhatnak.

→ 3. oldal

A fenntartó szekszárdi önkormányzat döntése értelmében
– három és fél hónap szünet
után – július elsején megnyitnak a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum kiállítóterei. A nyitónapon fél áron válthatunk belépőjegyet – egyelőre az állandó tárlatokra.

→ 6. oldal

Széleskörű összefogás kezd
kibontakozni a hatéves, leukémiával diagnosztizált Ács Katrina gyógykezeléséért. Szülei
remélik, hogy az anyagi felajánlásoknak és jó tanácsoknak köszönhetően gyermekük
esélyt kap a gyógyulásra.

→ 7. oldal
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A borvidék sikereinek elismeréseként a Magyar Szőlő- és Borkultúra Nonprofit Kft. július 3.
és 5. között Szekszárdon rendezi a 21. VinAgora Nemzetközi
Borversenyt.
Hazánk legrangosabb boros
megméretésére tavaly közel 650
tételt neveztek magyar és külföldi pincészetek, s könnyen lehet,
hogy idén nevezési csúcsot regisztrálnak majd a szervezők. A
nemzetközi szabályoknak megfelelően a borokat bíráló szakemberek – borászok, szakírók,
sommelierek és borkereskedők
– legalább fele külföldi. A szomszédos államok ítészei mellett
német, francia, olasz, portugál,
orosz és Egyesült Királyságbeli
bírák is érkezhetnek.
Az 5–7 fős bizottságokban,
száz pontos rendszerben bíráló zsűri két napon át pontozza
a borokat a Babits Mihály Kulturális Központban. A szakemberek pénteken este a Takler
Borbirtokon tesznek szakmai
látogatást, másnap a Szász Étteremben ismerkednek a helyi
ételekkel.
A zsűrinek otthont adó Hotel
Meropsban vasárnap délelőtt
tartják a Champion-választást.
Az eredményeket július 20-án
teszik közzé a www.vinagora.
hu weboldalon. 
SZV

Szüreti napok lesznek, orvosi rendelő nem
Közel négy hónap után csütörtökön megtartotta júniusi
rendes közgyűlését Szekszárd város képviselő testülete, amely harminc napirendet
tárgyalt nyílt ülés keretében.
A június 25-i közgyűlés megemlékezéssel kezdődött: a képviselők néma főhajtással adóztak
a június 13-án elhunyt egykori
városvezető, Kovács János emlékének. A néhai tanácselnököt
július 2-án helyezik örök nyugalomra az újvárosi temetőben.
A testület döntése értelmében
a temetés költségeit Szekszárd
önkormányzata magára vállalja.
A képviselők ezután elfogadták a 2019-es esztendő zárszámadását és a RÉV elmúlt évi beszámolóját is, de fedezethiányra
hivatkozva nem támogatták az
Atomerőmű KSC Szekszárdnak
tavaly decemberben már megítélt támogatás folyósítását. A
határozat szerint a költségvetés
módosítását követően újra napirendre tűzik a témát.
A többségi frakció nem támogatta a korábbi kiváló szekszárdi
úszó, Gyurkó László tanácsadói
szerződését, aki az uszodaberuházás kapcsán a sportszakmai
kérdéseket felügyelte volna. Az
ÉSZ javaslata szerint az országos szövetségtől kell állásfog-

FOTÓ: SZV

VinAgora

lalást kérni, hogy a létesítmény
mindenben megfeleljen a nemzetközi versenyek elvárásainak.
A közgyűlés nem fogadta el a
polgármester veszélyhelyzetben
meghozott döntéseiről szóló beszámolót sem.
Csötönyi László vezetésével
egy szakmai testület dolgozik a
jövő héttől azon, hogy a Babits
kulturális központtal karöltve
tartalommal töltsék meg az idei,
szeptember 17. és 20. között
sorra kerülő Szekszárdi Szüreti
Napokat, amelyen sztárfellépők
Szekszárd város közgyűlése
június 30-ig meghosszabbította a helyi kitüntetések (Pro
Urbe Szekszárd emlékplakett,
Közjóért- és Hirling Ádám
kitüntető díj, valamint Szekszárd javáért-, Tormay Károly- és Triebler Irma kitüntető cím) adományozására
vonatkozó javaslatok bekül-

Jól halad az ügyeleti központ építése
Ütemterv szerint halad az Ybl
Miklós utcai egykori BM klub
ügyeleti központtá történő
alakítása.
A februárban megkezdett munka készültségi szintje jelenleg
23 százalék – tájékoztatott Ács
Rezső a csütörtök délelőtti
helyszíni bejárás alkalmával. A
polgármester hozzátette, ez egy
olyan beruházás, amit az Éljen
Szekszárd (ÉSZ) frakciónak
nem sikerült megakadályoznia. Mint fogalmazott, amen�nyiben a közgyűlés nem gördít
akadályt a beruházás elé, úgy

a kivitelezés határidőre, 2021
februárban befejeződhet. Az
ezt követő próbaüzem lezárultával, tavasszal átadhatják az
épületet.
Ács Rezső szavai szerint az
ügyeleti központtá történő átalakítással egy régóta üresen álló
épületnek sikerült új és hasznos
funkciót találni. Megjegyezte,
a Wesselényi utcában álló volt
SZÜV épületét a szakképzésben
szeretnék hasznosítani.
A városvezető emlékeztetett,
az összesen 1700 négyzetméter
területű épületben egy felnőtt és
egy gyermek háziorvosi ügyelet,

egy gyermek orvosi rendelő és
a védőnői szolgálat kap helyet a
21. század elvárásainak megfelelő körülmények között.
Mint mondta, a tervezés során végig egyeztetéseket folytattak az orvosokkal, melynek
eredményeként a lehető legjobb
minőségű szolgáltatás válik elérhetővé az emberek számára.
Megjegyezte, az ügyeleti központ a kórházzal összhangban
fog működni, a két intézmény
közelsége pedig egymást erősítő szolgáltatásokat tesz lehetővé.
A 273 millió forintból megvalósuló beruházást a Terület-

helyett helyi és környékbeli zenekarok állnának színpadra.
Heves vitát generált az a napirend, melynek határozati javaslata – az ÉSZ-többség támogatásával – kimondja: a Szabó
Dezső utcába tervezett orvosi
rendelő építését fel kell függeszteni. Ezen túl állásfoglalást
kell kérni az irányító hatóságtól, hogy „vis maior” helyzetre
hivatkozva máshol is megvalósítható-e a fejlesztés, a főépítész
pedig tegyen javaslatot új helyszín(ek)re. 
SZV
dési határidejét. A javaslatokat írásban, a www.szekszard.
hu honlapról letölthető űrlap
kitöltésével kell eljuttatni a
város polgármesteréhez – lehetőség szerint elektronikusan
a helyikituntetes@szekszard.
hu email címre, esetleg papír
alapon a 7100 Szekszárd, Béla
király tér 8. postacímre.

és Településfejlesztési Operatív
Program (TOP), valamint – Süli
János tárca nélküli miniszter
közbenjárására – a Miniszterelnökség által biztosított forrásból
valósítják meg.
Zsobrák Róbert, a kivitelező
Ács- és Állványozó Kft. ügyvezetője elmondta, a betonozási és
az alap gépészeti munkák, illetve a megerősített beton támfalak elkészültek. Elkezdték a végleges aljzatbetonozási munkát,
amit a belső falak építésével és
a villanyszerelési munkák megkezdésével folytatnak. Az ügyvezető megjegyezte, szeretnék a
munkát határidő előtt, még az
idén befejezni.

S. V.
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Gőzerővel készülnek a bartinások az őszi fellépésekre
kat osztottak meg. A kisebbek
népdalokat tanultak, játékos
feladatokat oldottak meg, míg
a nagyobbak az éppen tanult
táncokat gyakorolták otthon a
feltöltött zenére. Néhány oktató
videón is bemutatta a tánclépéseket, így a táncosok vele együtt
is gyakorolhattak.

FOTÓ: KISS ALBERT

A „mi újság a Bartinával?” kérdésre Jóföldi Gabriella (képünkön) válaszolt, s az egyesület
elnöke néhány „kulisszatitkot”
is elárult a táncosok pandémia
alatti felkészüléséről.

FOTÓ: KISS ALBERT

Több hónapos felkészülés „veszett kárba” a Bartina Néptánc
Egyesület táncosai és oktatói
számára, akik tavasszal több
rangos versenyen és rendezvényen léptek volna színpadra. Jó hír, hogy a veszélyhelyzet elmúltával ismét együtt
gyakorolhatnak, és hamarosan újra láthatjuk őket.

– Milyen fellépések maradtak el?
– A tavaszi időszakban szinte
minden csoport részt vett volna
egy, vagy akár több megmérettetésen, de az országos gyermek
szólótáncverseny regionális fordulóját sem tartották meg. Ezekre az eseményekre több hónapja
készültek a táncosok. Mindezen
túl fellépésünk lett volna a fővárosi Táncház Találkozón, illetve
a Tavaszi Fesztivál keretében a

FOTÓ: FACEBOOK.COM

– Mind a táncosokat, mind
a néptánc oktatókat érzékenyen érintette a járvány miatti
kényszerszünet, hiszen már az
év elején sokat dolgoztunk. Jól
jött ugyan az első egy-két hétben a pihenés, azután viszont
már mindenkinek hiányozott a
tánc. A pedagógusok leginkább
azt sajnálták, hogy az addig befektetett munkájuk kárba vész,
hiszen sok tavaszi fellépés maradt el – érzékeltette a pandémia
„beálltával” tapasztalt hangulatot Jóföldi Gabriella. – Engem
az aggasztott legjobban, miként
lehet megtartani a közösségeinket, miként tudjuk elkerülni
a táncosok „lemorzsolódását”.
Igyekeztünk odafigyelni a csoporttagok közötti kapcsolatok
ápolására. A táncosok közül
eddig csak ketten jelezték, hogy
abbahagyják a táncot, de tudomásunk szerint ez nem függ
össze a rendkívüli helyzettel.

– Úgy tudom, anyagilag is megterhelő volt a vészhelyzet…
– Bevételeink csökkentek,
mivel figyelembe kellett vennünk, hogy a járvány miatt nehéz anyagi helyzetbe került családok számára a tagdíj fizetése
is gondot okoz. Ők mérsékelt
hozzájárulást fizettek. A próbák elmaradása miatt – miután
oktatóink a teljesített óráik után
kapják a fizetésüket – csak rendelkezésre állási díjat tudtunk
fizetni.

Magyar Nemzeti Táncegyüttes szervezésében megvalósuló
„Promenád” című programon
is. Legnagyobb sajnálatunkra elmaradt Szekszárdon a Pünkösdi
Hal- és Vadünnep is, amelyen
hagyományosan önálló műsort
adtunk volna valamennyi csoportunk közreműködésével. A
felnőtt együttes augusztusban,
Franciaországba utazott volna
két fesztiválra – ezek a járvány
miatt az idén elmaradnak…
– Milyen „alternatív” módszerek segítettek, hogy a táncosok
otthon is fejleszteni tudják tudásukat?
– Egyénileg kicsit nehezebb a
gyakorlás, de mi is kihasználtuk
a digitális világ kínálta lehetőségeket. Ahány csoportunk van,
annyi online felületet hoztunk
létre a közösségi oldalon, ahol
a néptánc pedagógusok videókat, népzenei felvételeket és
egyéb népművészeti tartalma-

– Jutott elég idő a legifjabb generációnak az online tanulás
mellett tánctudásának szinten
tartására is?
– Sok gyereknek hiányzott a
néptánc próba, s ezt mi sem bizonyítja jobban, mint hogy többen próbaruhába öltözve vették
videóra a táncukat és küldték el
a csoportvezetőknek. Akadtak
olyanok is, akik a szülőket is rá
tudták venni egy közös otthoni
táncra...
– Vannak már új időpontjaitok?
– Június végén és júliusban
táborokban vesznek részt táncosaink. A Sihederek csoport
tagjai Matókné Kapási Julianna
művészeti vezetővel Szamoskéren, az „Örökség” tehetséggondozó táborban gyakorolnak
ezen a héten (lenti képünkön).
Őszi programjaink most körvonalazódnak. Reméljük, hogy
a szeptemberi szüreti fesztiválon már találkozhatunk a közönséggel. Októberben gyermekcsoportjaink szakmai zsűri
előtt mérettetik meg magukat:
a hónap elején, Szekszárdon, a
regionális csoportos versenyen,
október végén pedig Szegeden,
az Országos Gyermek- és Ifjúsági Néptáncfesztiválon.
– Vannak még járványügyi előírások, amiket be kell tartanotok?
– A veszélyhelyzet megszűntével az előírások némileg enyhültek, így a 1,5 méteres távolságot
sem kell tartani – ez a néptáncban amúgy is nehezen lett volna
megvalósítható. Ennek ellenére
a táborainkban, a próbáinkon
fokozottan figyelünk majd a higiénés előírások betartására és
persze egymásra is.

- gyimóthy -
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Rangos kajak-kenu versenyt rendeztek a Sión

Bombaerős mezőny jött össze
az év első versenyére, hiszen
Czéllai-Vörös Zsófia és Boros
Adrián személyében felnőtt maratoni világbajnokok is hajóba
ültek az I. Sió Kupán, ahol húsz
egyesület mintegy 450 versenyzője szállt vízre Sióagárdnál. A
különböző korosztályok eltérő
távokat teljesítettek: a 10 éven
aluliak 1000 métert, a további
gyermek és a kölyök korosztályú sportolók 4000 métert lapátoltak, míg a serdülőtől a felnőttekig 7 km-t eveztek, hogy a
Szekszárdi KKSE palánki vízite-

FOTÓK: SZV

Kitűnően szerepeltek a házigazda Szekszárdi Kajak-Kenu
SE sportolói az elmúlt szombaton első alkalommal megrendezett Sió Kupán, amelyen világbajnokok is vízre
szálltak.

lepén megtartott eredményhirdetésen dobogóra állhassanak.
Összesen 26 futamot rendeztek, ebből 23 kajakos versenyszám volt. A házigazda szekszárdiak 62 versenyzőt neveztek,
közülük tizenhatan nyertek érmet – Jámbor Lotti, Schein Dániel és Bodnár Bálint a dobogó

legfelső fokára állhatott –, további 14 sportoló pedig a 4ć6. helyek
valamelyikén végzett. Sportszakmailag tehát sikeres viadalt zárt
a rendező klub, ahol jó ütemben
halad a felkészülés, melynek egy
fontos állomása volt ez a verseny.
– Örülök, hogy belevágtunk
a szervezésbe, és annak is, hogy

A szekszárdi helyezettek:

1. helyezett: Jámbor Lotti (MK-1, U11), Schein Dániel (MK-1, U12), Bodnár Bálint (MK-1, U13).
2. helyezett: Kercsmár Emma (MK-1, U8-U9),
Mészáros Kada (MK-1, U10), Acélos Hanna (MK1, U12, 4000), Szabó Roland (MK-1, U12), Bercsényi Bence (MK-1, U13), Mészáros Hunor (K1, U14), Vígh Vivien (K-1, U15), Turgonyi Olivér
(K-1, U16, képünkön), Nagy Viktória (K-1, felnőtt).
3. helyezett: Schein Péter (MK-1, U11), Dulai
Barnabás (MK-1, U13), Bartos Zsófia (K-1, felnőtt), Szekeres Zsolt (K-1, felnőtt).

ilyen nagy érdeklődés kísérte a
versenyt – mondta a korábbi
háromszoros maratoni világbajnok Jámbor Attila. A Szekszárdi KKSE elnöke egyúttal
köszönetet mondott a segítőknek, a szülőknek és a szponzoroknak a rendezéshez nyújtott
segítségért.
Helyi vállalkozások felajánlásainak köszönhetően ugyanis sikerült minden futamban
ajándékot adni a legjobbaknak.
A női verseny nyertese például
a Németh János Pincészet Picknick-csomagját kapta, a második helyezett a Vidékjáró Terepjáró túráját nyerte el, a férfi
győztes pedig a Fritz Borászat
jóvoltából tölthet el egy hétvégét Szekszárdon. A verseny
támogatója, a Márka üdítő ital
jóvoltából az összes gyereknek
jutott frissítőt.
SZV

4. helyezett: Róhn Panka (MK-1, U8-U9), Tóth
Péter (MK-1, U12).
5. helyezett: Molnár Dorka (MK-1, U8-U9),
Róhn Bendegúz (MK-1, U11), Kilián Kincső (MK1, U11), Gorján Regina (MK-1, U12), Priger Anna
(K-1, U15), Jávor Bence (K-1, U15), Korsós Zsófia
(K-1, felnőtt, 7000).
6. helyezett: Kleics Klára Róza (MK-1, U10),
Vajda Barnabás (MK-1, U10), Gyimóthy Márton
(MK-1, U11), Mózes Bálint (MK-1, U12), Bartos
Benett (K-1, U15), Horváth Tamás (K-1, U16).

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 óráig
e-mailben: rendeles@diaketkeztetes.net
telefonon: 06–20/210–8961

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 74/314–580 • web: www.diaketkeztetes.net

Éttermünk újra nyitva van, nemcsak a teraszon lehet elfogyasztani az ételeket, továbbá elvitelre vagy házhozszállítással is kérhetők.
A kiszállítás díja 1.350,- Ft felett ingyenes, alatta +250,- Ft. Az ételeket saját dobozainkban tudjuk biztosítani, a csomagolás díja 50,- Ft/doboz.

MENÜ
„A”
1.350,- Ft

„B”
1.350,- Ft

Heti ajánlat
1.250,- Ft

Június 29.

Június 30.

Július 1.

Július 2.

Július 3.

Hamis halászlé

Zöldborsó leves

Lengyeles árpagyöngy leves

Gombaleves

Magyaros burgonyaleves

Csirkehússal rakott
brokkoli

Borzas szelet fokhagymás
tejföllel-sajttal,
pirított burgonya

Lengyeles árpagyöngy leves

Gombaleves

Magyaros burgonyaleves

Borsos tokány, tészta

Disznótoros,
hagymás-tört burgonya,
párolt káposzta

Sonkás-kukoricás
csirkeragu, párolt rizs

Túrós csusza,
pörccel vagy cukorral

Tejfölös burgonyafőzelék, Halfilé lenmagvas bundában,
sertéspörkölt
párolt rizs, tartármártás

Hamis halászlé

Zöldborsó leves

Hentes tokány,
röszti

Rántott csirkeszárny,
petrezselymes rizs,
savanyúság

Trappista sajt rántva,
Trappista sajt rántva,
petrezselymes jázminrizs, petrezselymes jázminrizs,
tartármártás
tartármártás

Trappista sajt rántva,
petrezselymes jázminrizs,
tartármártás

Trappista sajt rántva,
Trappista sajt rántva,
petrezselymes jázminrizs, petrezselymes jázminrizs,
tartármártás
tartármártás
(05385)
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„Féláras” akcióval nyitnak július 1-én a kiállítóterek

A koronavírus-járvány miatt
elrendelt veszélyhelyzet idején zárva tartottak a megyei
múzeum épületei, s így – mint
arról korábban már lapunk is
beszámolt – a tavaszra tervezett
események is elmaradtak. Az e
hétvégén esedékes (június 27.)
Múzeumok Éjszakája programsorozatot most először online
rendezik, az érdeklődők a www.
muzej.hu honlapon találnak értékes és izgalmas infókat, tartalmakat.
A július elsejei (újra) nyitással kapcsolatban Ódor János
Gábor igazgató elmondta, a
megyei múzeum mind a négy
épületét megnyitják a látogatók előtt, akik a nyitónapon fél
áron válthatják meg belépőjüket

FOTÓ: SZV

A fenntartó szekszárdi önkormányzat döntése értelmében
– három és fél hónap szünet
után – július elsején megnyitnak a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum kiállítóterei.

a megyei múzeum főépületébe,
a vármegyeházi kiállítóterekbe,
a Babits Mihály emlékházba,
vagy az Irodalom Háza – Mészöly Miklós emlékház kiállításaira.
Ódor János Gábor hozzátette, egyelőre az állandó kiállítások látogathatók valamennyi
helyszínen, így a Szent István
téri főépületben „A tolnai táj
évezredei az őskortól a honfog-

Szabálytalan csomagosztás?
Önkormányzati segélycsomagok szabálytalan kiosztásának gyanúja miatt tett
feljelentést ismeretlen tettes
ellen a városi rendőrkapitányságon Szabó Balázs.
A Szekszárdi Városvédők Egyesület elnöke lapunknak elmondta, a városi szociális háló
hétszázhárom érintett személyt
tart nyilván. Valamennyiüknek
járt volna rászorulók számára a
veszélyhelyzetben összeállított
kilencszáz önkormányzati csomagból, ám közülük százharmincan nem kapták meg azt.
Hozzátette, tudomása szerint a
csomagok szétosztását a közgyűlés szociális bizottságának
(SZEKÖF) vezetője, a testület
ÉSZ-es tagjai, valamint önkénteseik szervezték és végezték.
Szabó Balázs elmondta, az
csomagokból igénylés alapján
bármely arra rászoruló szek-

szárdi részesülhetett. Szerinte
573 „pakkot” osztottak ki szabályosan, vagyis 327 nyilatkozat hiányzik, így nem tudni, kik vették
azokat a csomagokat. A Városvédők szerint ez bűncselekmény,
hiszen egy-egy csomag tízezer
forintos értéket képvisel, így
több mint hárommillió forinttal
nem tudnak elszámolni.
Zaják Rita, a SZEKÖF elnöke
a megyei napilapnak nyilatkozva elmondta, ők szabályosan
jártak el. A hiányra példaként
azt említette, hogy többen
odamentek hozzájuk segítséget kérve, így nekik is adtak. A
hajléktalan szállón harmincöt
embernek osztottak csomagot,
de egy-egy város szélén élő családnak is juttattak „pakkot”, létszám alapján akár kettőt is.
Szabó Balázs szerint a bizottsági elnök ezzel gyakorlatilag
elismerte, hogy szabálytalanul
jártak el. 
SZV

lalásig”, az „Örökségünk – Tolna
megye évszázadai”, a „Megelevenedett képek – Egy kisváros a
századfordulón” tárlat, valamint
a fegyvertörténeti kiállításnak
és a gyermekjáték gyűjteménynek otthont adó pincemúzeum
tekinthető meg.
A „Hónap műtárgya” sorozat keretében, júliusban Miklósi-Mutschenbacher Ödön
szekszárdi festőművésznek Ru-

binstein Mátyás rabbiról készült
portréja látható a múzeumban.
Az első időszaki kiállítás a tervek szerint szeptemberben
nyílna a Vármegyeházán, ahol
a PAD egyesület elmúlt 25 évét
mutatná be egy tárlat.
A megyei múzeum igazgatója elmondta, az idei nyáron is
tematikus táborokkal várják a
gyerekeket. Az elsősorban alsó
tagozatos diákoknak meghirdetett programok között találjuk többek között „A régi kert
– Rólunk szól” című színjátékos
tábort július utolsó hetében. A
Babits Mihály Emlékházban
sorra kerülő programban 8-12
éves, irodalmat, verset kedvelő,
színjáték iránt érdeklődő diákokat várnak. Újra lesz „Béla-királyság” című múzeumi tábor
is, amelynek résztvevői ezúttal
a nemesek nyomába eredhetnek
augusztus 10. és 14. között. További információk a Wosinsky
Mór Megyei Múzeum honlapján (www.wmmm.hu). SZV

Vizi Imre emlékére

Döbbenetként ért bennünket
a hír: Vizi Imre (1936–2020),
partneriskolánk, a kolozsvári
Báthory István Elméleti Lyceum aligazgatója elhunyt.
Még pár nappal halála előtt
is egyeztettünk az újabb tehetségtáborokról, ahol diákjaink
ismételt találkozhatnak, hogy
folytatódjon az a több mint negyedszázados együttműködés,
ami a Garay gimnázium és a
Báthory líceum között épp az ő
tevékenységének köszönhetően
indult el a ’90-es évek elején.

Garaysta diákok százai köszönhetik neki Erdély felfedezését,
Kolozsvár megismerését, a torockói táborokat... Ezek a látogatások nagyban hozzájárultak
a határon túli magyarság megismeréséhez, nemzettudatunk
erősödéséhez.
Az elmúlt évtizedek alatt
Szekszárd és a Garay gimnázium is közel került Vizi Imréhez. A Garay-napok állandó résztvevőjeként, báthorys
diákok kísérőjeként vagy épp
a Garay tanári kosárcsapat
tagjaként elképzelhetetlen volt
nélküle a rendezvény. Az a fajta ember volt, aki köré sereglenek a mások, mert jól érzik
magukat vele, mellette.
Vigasztaljon bennünket, hogy
egy maradandó, örök értékekben bővelkedő földi élet zárult
most le. Nyugodjék békében!
 Szekszárdi Garay János

Gimnázium Közössége
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Összefogással esélyt kaphat a gyógyulásra Katrina

A mindig vidám, életerős szekszárdi kislánynál a tavalyi év
elején diagnosztizáltak akut
limfoid leukémiát a pécsi klinikán. Több hazai kezelés után
egy Magyarországon még nem
elérhető eljárás, a CAR-T sejtes
kezelés lendíthetné őt tovább a
gyógyulás útján, amit Izraelben
tudnának elvégezni. A gyógykezeléshez, utazáshoz szükséges
összeg előteremtésében kéri az
emberek segítségét a család.
Az édesanya, Dömötör Beáta a „MindenJó Katrináért”
Facebook oldalon osztotta meg
történetüket. A kislány kezelése
a pécsi klinika után a Dél-pesti
Centrumkórházban folytatódott,

FOTÓ: FACEBOOK.COM

Széleskörű összefogás kezd
kibontakozni a hatéves, leukémiával diagnosztizált Ács Katrina gyógykezeléséért. Szülei
remélik, hogy az anyagi felajánlásoknak és jó tanácsoknak köszönhetően gyermekük esélyt kap a gyógyulásra.

ahol idén január 10-én megtörtént az őssejt-transzplantáció. Az
eredmények jól alakultak – a hatvanadik napon 100 százalék volt
a donorarány –, így Katrinát hazaengedték szekszárdi otthonába.
A mérföldkőnek számító
századik napon azonban a donor-vérképzés már újra csak 63
százalék volt... Az immunterápiás kezelés sem segített, ezért
ismét Pécsre vezetett az út, ahol

a rosszindulatú fehérvérsejtek
visszaszorítására kemoterápiát
kap a kislány. A következő lépcső
a hazánkban még nem elérhető
CAR-T sejtes kezelés lenne.
Az elmúlt hosszú hónapokban
felmerült költségeket a szülők
családi és baráti segítséggel tudták áthidalni, de a továbbiakban
ez így már nem megoldható. A
család ahhoz kéri az emberek – s
így olvasóink – segítségét, hogy

Katrina esélyt kapjon a gyógyulásra. Ha átesik az újszerű eljáráson, akkor Izraelből hazatérve
egy szülődonoros transzplantációt is elvégeznének nála.
Az elmúlt szombaton különleges élményben volt része a családnak: Katrina kedvenc zenekara, A Köztársaság Bandája zenélt
nekik – meg persze minden kis
betegnek és a kórházi dolgozóknak is – a pécsi gyermekklinika
udvarán (képünkön).
Katrina gyógyulását felkarolta a Virgonc Gyermeksegélyező
Alapítvány is, így magánszemélyek és vállalkozások igazolást is
kaphatnak a támogatásról. Az
alapítvány Erste Banknál vezetett számlaszáma: 11996231–
06428167–10000025. Utalás esetén a közlemény rovatba 108/2020
számot kell beírni, Katrina csak
így kaphatja meg a támogatást. Az
adományokat a család számlaszámára is várják: Ács Zoltán (Budapest Bank) 10104617–78654600–
01000003. 
SZV

HULLADÉKUDVARBAN BEFOGADHATÓ HULLADÉKOK:
• Csomagoló papír, karton, újságpapír, reklám kiadványok
• Fólia, PET és egyéb tiszta (kiöblített élelmiszeres, üdítős,
ásványvizes, kozmetikai és mosószeres) palackok
• Sörös-, üdítős és fém italos dobozok, konzervdobozok,
fém zárókupakok
• Befőttes, italos üvegek
• Autógumi (személygépjármű)
• Beton, tégla, cserép, kerámia
• Használt étolaj
• Festék maradék
• Nem csomagolási fémdarabok

• Elektronikai hulladék
• Zöldhulladék
• LOM (bútorok, matracok, edények, szőnyegek, játékok, háztartási eszközök – műanyag kád, lavor,
vödör, ruhaszárító stb.; nagyméretű csomagolási
hulladékok – fa raklapok; műanyag kerti bútorok)
• Fáradt olaj
• Festékes, ragasztós göngyölegek
• Sprays flakonok
• Növényvédő szerek
• Fénycsövek
• Elemek, akkumulátorok

NEM FOGADHATÓ HULLADÉKOK:

•H
 ungarocell;
• k átránypapír;
• a zbeszthulladékok;
• palahulladékok;
• s alak;
• üveggyapot, szigetelő anyagok;
• g ipszkarton;

• a utóbontásból származó hulladékok
(pl.: olajszűrő, fagyálló);
• gyógyszerek;
• állati tetemek, trágya;
• egészségügyi hulladékok;
• konyhai hulladékok;
• cégek termelési hulladékai!

Kérjük, szelektálja a behozott hulladékfajtákat! A hulladékudvarok igénybevételéhez kérjük,
hozza magával a hulladékgazdálkodási díjszámla befizetését igazoló bizonylatot,
valamint a lakcímkártyáját! A behozott hulladékok elhelyezéséről a hulladék birtokosa
köteles gondoskodni a hulladékudvar kezelő koordinálásának megfelelően!

Alisca Terra Nonprofit Kft.
Hulladékudvar
7100 Szekszárd,
Damjanich utca
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Fallabda & Sauna Bonyhád
Fallabda és finn szauna

Várunk minden
kedves játékost
és finn szaunázni
vágyót!

Újra Squash Bonyhádon!

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea
HELYE:

Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.
RENDELÉSI IDŐ:

7150 Bonyhád Széchenyi tér 5. I.em
(Spar emeletén az irodaház mellett)
facebook.com/fallabda.bonyhad

BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
(05399)

06–20/443–7603

(05386)

Nyitva tarás
bejelentkezés
alapján:
30/7221–958

kedd 15:30 órától

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05391)

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(05389)

(05393)

(05396)
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Az Euroligában
ban indulna a KSC a következő
következ szezonban
Az Atomerőmű KSC Szekszárd
vezetése jelezte az Európai
Kosárlabda Szövetségnek,
hogy a következő szezonban
az Európa Kupa helyett az Euroligában szeretne indulni.
FOTÓ: KISS ALBERT

A magyar szövetség (MKOSZ)
előbb helyezések megállapítása
nélkül lezárta az előző idényt
a koronavírus-járvány miatt,
majd májusban közölte, hogy a
Sopron az Euroligában, a Diósgyőr az Euroliga selejtezőjében
indulhat, míg a Szekszárd, a Zalaegerszeg, a Győr, a Cegléd és a
PEAC-Pécs az Európa Kupában
próbálhat szerencsét.
Szabó Gergő, a KSC ügyvezetője hétfőn az M1 aktuális csatornán elmondta, az MKOSZen keresztül eljuttattak egy
kérelmet az európai szövetségnek, amelyben javasolták, hogy
kettő helyett három helyük legyen a magyar női csapatoknak
az Euroligában.

Kosárvarázs

„Eddig csak a francia, az orosz
és a török bajnokságnak volt három kvótája, de tulajdonképpen
a magyar bajnokság az erősségét
tekintve ott van a negyedik-ötödik helyen” – nyilatkozta.
Hozzátette, szerették volna jelezni a szándékukat, illetve azt,
hogy készen állnak az Euroligára
arra az esetre, ha nem lesz meg a
mezőny, vagy a DVTK mégsem
indulna. Az ügyvezető szerint az
fog dönteni a kérdésben, hogy
meglesz-e a 16 klub, illetve hány
selejtezős csapat lesz.
(05402)

„Régóta álmunk és vágyunk,
hogy az Euroligában szerepelhessünk, de az előző években
talán még korai lett volna. Most
már lenne olyan minőségű csapatunk és olyan mély rotációnk,
amellyel volna értelme nekivágni az Euroligának” – magyarázta Szabó Gergő.
A klubvezető szerint augusztus közepére kiderül, hány
csapat vállalja az európai kupasorozatokat, és valószínűleg
akkorra dől el az is, miként bírálják el a kérelmüket.  (MTI)

Pályázat

Szekszárd-Szedres-Medina
Óvodafenntartó Társulás – a
közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII.
törvény 20/A. és 20/B. §-a
alapján – pályázatot hirdet a
Szekszárdi 2. Számú Óvo-

Rekord létszámmal, kereken
30 gyerekkel tartott az elmúlt
héten Kosárvarázs napközis
tábort az Atomerőmű KSC
Szekszárd! A piciknek a délelőtti és délutáni edzéseken
túl kézműves foglalkozásokat
tartottak, az ebéd utáni csendes pihenőben pedig gyerekfilmeket nézhettek. Újdonság
volt, hogy idén mindenki tervezhetett magának egy mezt,
amit a felnőtt csapat jelenlévő
játékosai alá is írtak.
Óriási meglepetés volt a
gyerekeknek, hogy az egyik
edzésen együtt pattogtathattak példaképeikkel, a válogatottba meghívót kapott
Bálint Rékával és Studer Ágnessel, a kapitány Theodoreán Alexandrával és Studer
Zsuzsával, illetve a fiatalok
közül többek között Miklós
Melindával.
da-Bölcsőde intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.
A részletes pályázati felhívás
a www.szekszard.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, aktualitások menüpontban tekinthető meg. A pályázati kiírás elérhető a https://
kozigallas.gov.hu honlapon is.

DIVAT
7100 SZEKSZÁRD, ARANY JÁNOS U. 6-8.

A KC I Ó

Desigual női ruhák és kiegészítők
CR7 (Cris�ano Ronaldo)
férﬁ fehérneműk
(05401)
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120 ÉVE,
1900. JÚN.
29-ÉN
SZÜLETETT
FRANCIA
ÍRÓ

NÉVELŐ
GÖRÖG
LEVEGŐ

LAKTANYAI
BÜFÉ

A BIRTOKODBAN
VAN

FRANCIAKENYÉR HORVÁT
OLAJCÉG
RÉGI
FÉRFINÉV

JÁRMŰ
HÁTULJA
1943-BAN
MEGJELENT
REGÉNYE

FÉLSZ!

TÁMAD,
ROHAMOZ

H

ÁLMÁBÓL
KEL

OROSZ
NŐI NÉV
A MÚLT
IDŐKBEN,
HAJDAN

A TEA
ALKALOIDJA

MŰT
RUHÁT
SZŰKEBBRE VESZ
MÓKUS
VÉDŐOLTÁS

OLASZ
KEGYHELY

KOCSIDERÉK!

NÉGYTAGÚ
EGYÜTTES

FÉLIG!

DOBOGÓ,
PÓDIUM
HAHOTÁZIK

EZ A KÖZELEBBI

GALÁD,
ALÁVALÓ

PEST M.I
KÖZSÉG

TINTA,
ANGOLUL
ADÓFAJTA VOLT

VÖRÖS,
ANGOLUL

FÜSTKÖD,
ANGOLUL

BÁTORKODIK

LATIN
TAGADÁS

BALKÁNI
NÉP

FRANCIA
FÉRFINÉV

RENDHÁZFŐNÖK

KOLÓNIA
ÍRÓESZKÖZ

AZ ORIGÓ
JELE

BALÁZS ...;
SZÍNÉSZ V.

ELEMÉR,
BECÉZVE

SÍNYLŐDIK

... TREK;
SOROZAT

A Tolna Megyei Balassa János
Kórház tájékoztatja a lakosságot hogy 2020. július 1. (szerda) Semmelweis-nap, a magyar
egészségügy ünnepnapja, amely
az egészségügyben dolgozók
számára a 2003. évi LXXXIV.
törvény 15/b. §-a alapján munkaszüneti nap.
Ezen a napon a kórház és a
rendelőintézet szakrendelései
ZÁRVA tartanak, a sürgősségi ellátás, illetve az intézmény
fekvőbeteg osztályai a hétvégén
szokásos ügyeleti rend szerint
működnek.
Akinek erre a napra szóló, korábban előjegyzett időpontjuk
van valamelyik szakrendelésre, azok soron kívül kérhetnek
másik időpontot az adott vizsgálatra.

KÜLÖNFÜLKE
A SZÍV
FELŐLI
OLDAL

ÉRC,
LATINUL

BIZALOM,
MEGGYŐZŐDÉS

ÁTNYÚJT,
KÉZBESÍT

Közlemény

FÉL PERC!

N

Értesítés

ELÁBRÁNDOZÓ
RÉGI
DARAB!

ÉSZAKEURÓPAI
TÖRTÉNELMI RÉGIÓ

-

NÉMET
AUTÓJEL

Június 21-ei rejtvényünk megfejtése: Tolcsvay László, Magyar mise.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Károly-Máthis Sára. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését július 2-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége és a Tolna
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas
Alapszervezete értesíti tagjait,
hogy június 29-én (hétfő) 6:30
és 8:00 óra között – majd július 27-én ugyanekkor – füstölt
áru és fűszer árusítást tart a
Hunyadi utca 4. szám alatt.

EVANGÉLIUM
„Végül pedig: erősödjetek meg az
Úrban és az ő hatalmas erejében.”

(Efézus 6,10)
Szükséges, hogy a sokszor nyomasztó
körülményeinkkel szemben sikerüljön
megerősödni (görögül: endünamoó),
erősen állni valamilyen erőforrás által.
Amiképpen nem hagyhatjuk figyelmen kívül a fizika törvényszerűségeit
a mindennapi életben, úgy azokat a
lelki-szellemi törvényszerűségeket sem
mellőzhetjük, amelyeket teremtő Istenünk adott elénk!
Régebben a kerékpárokat a forgó
kerékhez illesztett dinamó (mini
generátor) segítségével világították
ki. Az Efézus 6:10-17-ben foglalt
bibliai szakasz a mennyei „dinamó”

alkalmazásáról beszél. „Öltsétek
magatokra Isten fegyverzetét, hogy
megállhassatok az ördög mesterkedéseivel szemben.”
„Álljatok meg tehát, felövezve derekatokat igazságszeretettel…”. Az igazság maga Jézus
Krisztus, hiszen ő mondta: „Én
vagyok az út, az igazság és az élet”
(János 14:6). Igazán azt tudjuk szeretni, aki sokat tett értünk. A hívők
szeretetkapcsolatban élnek Jézussal,
mert ő meghalt értünk átvállalva
bűneink büntetését. De feltámadt a
halálból és győzött, ezért győztessé
teszi azokat is, akik szeretetkapcsolatban élnek vele.
„... magatokra öltve a megigazulás páncélját”. Az istentelen, hamisság útján járó, de

1.

2.

megtérő, bűnbánó ember hit által,
Jézus érdeméért kegyelmet, bocsánatot kap, és igaznak nyilváníttatik
Isten előtt.
„... sarut húzva a lábatokra,
készen a békesség evangéliuma hirdetésére.” Ha Krisztus érdeméért megmenekültünk, kegyelmet
és bocsánatot nyertünk, akkor mindenkinek továbbadjuk e jó hírt. És
a lelkesen terjesztett örömhír erőforrásunkká válik.
„Vegyétek fel mindezekhez
a hit pajzsát…” A gonosz
tüzes nyilai, a kísértő sugalmazása
szünet nélkül érheti életünket. De a
hívők eszükbe idézik mindazt, amit
az Úr mondott. És inkább hisznek a
szeretett Megváltó üzenetének, mint
bárki másnak.

3.

4.

5.

...Vegyétek fel az üdvösség
sisakját is” A sisak a megmenekülés valóságának boldog bizonyossága, hiszen Jézus azt mondta: „Aki hisz a Fiúban, annak örök
élete van” (János 3:36).
„Vegyétek fel… a Lélek kardját, amely az Isten beszéde.” A
Krisztusban hívők minden támadásra
a hit pajzsát és a Lélek kardját emelik
fel válaszul. Isten beszéde mindenek
felett áll, és mindenkinek javára válik
a szeretet Istenének üzenete.
A mennyei erőforrást csak azok
tapasztalhatják meg a mindennapi
tennivalók forgatagában, akiknél a
teljes felszerelés (dinamó, vezeték,
lámpatest, izzó, megfelelő kontaktus) megvan! 
Fodor Péter

baptista lelkipásztor

6.
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Fogadóórák
• Ács Rezső polgármester
E-mail: polgarmester@szekszard.hu
•D
 r. Molnár Kata jegyző
Minden szerdán 10:00–12:00
óráig, Polgármesteri Hivatal
(Béla király tér 8.).
•G
 yurkovics János alpolgármester (3. vk.)
Tel.: 06–30/994–8754
• Gréczy-FélegyháziGyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail:
szekszard1.korzet@gmail.com
•C
 sötönyi László
képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548, e-mail:
csotkelaci@gmail.com
•C
 sillagné 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.
Tel.: 06–20/942–7848 E-mail:
matepetersandor@gmail.com
• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202, e-mail:
kovaril@tolna.net
• Móra Viktória képviselő
Tel.: 06–70/602–6525, e-mail:
moravicky76@gmail.com
• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–20/980–4967, e-mail:
gbomba70@gmail.com
• Zaják Rita képviselő
Tel.: 06–30/370–8930, e-mail:
zajak.rita@gmail.com,szekof@
szekszard.hu

NÉVNAP–TÁR

Június 28. (vasárnap) – Levente, Irén

Levente: magyar eredetű; jelentése: levő, létező.
Irén: görög eredetű; jelentése: béke.

Június 29. (hétfő) – Péter, Pál
Péter: héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla.
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Június 30. (kedd) – Pál
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Július 1. (szerda) – Tihamér, Annamária
Tihamér: szláv-magyar eredetű; jelentése: csendet kedvelő.
Annamária: az Anna és a Mária nevek összekapcsolása.

Július 2. (csütörtök) – Ottó, Ottokár
Ottó: germán eredetű; jelentése: vagyon + híres.
Ottokár: német eredetű; jelentése: birtokot megőrző.

Július 3. (péntek) – Kornél, Soma
Kornél: latin eredetű; jelentése: somfa, szarv.
Soma: magyar eredetű; jelentése: som.

Július 4. (szombat) – Ulrik, Babett
Ulrik: német eredetű; jelentése: öröklött birtokán uralkodó.
Babett: héber-görög-német-francia eredetű; jelentése: idegen, külföldi.

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

Újra indul a ruhaosztás
A Máltai Szeretetszolgálat
Szekszárdi Csoportja – a korlátozások feloldásával – júliustól újraindítja a ruhaosztást:
minden hónap első keddjén
08:00 és 10:00 óra között várják a rászorulókat a Hunyadi
u. 4. szám alatt. A többi keddi
napokon 09:00 és 11:00 óra
között ügyeletet biztosítanak.
Az osztás során kötelező
a maszk használata és a kéz-

fertőtlenítés igénybevétele.
A helyiségben egyidejűleg öt
vendég tartózkodhat, akiknek
legfeljebb 15 perc áll rendelkezésükre a szükséges ruhák
kiválasztására.
Az osztásra érkezőknek a
sorban állásnál és az adományok átvételénél is szükséges
megtartani a biztonsági távolságot (1,5 méter).

SZV

Egészségügyi szűrés
Teljes körű, ingyenes egészségügyi állapotfelmérés a Dr. Széchenyi István Egészségközpont
Meri-Dim V1.0-ás számítógépes rendszerével.
Időpont: 2020. július 2.
(csütörtök) 09:00–13:00
Helyszín: Szekszárd, Mentálhigiénés Műhely konzultációs szoba (Babits Mihály Kulturális Központ).
Vizsgált területek: tüdő, vastagbél, szívburok, anyagcsere,

szívizom, vékonybél, lép, máj,
gyomor, húgyhólyag, vese.
A vizsgálati eredményét a
helyszínen kiértékelik. Az állapotfelmérés referenciaként
szolgál, de nem állít fel diagnózist, és nem helyettesíti az
orvosi vizsgálatot, kezelést!
Bejelentkezés és információ: Kis István (Meri-Dim
szakértő és okleveles vitamin
tanácsadó) 06–30/997–1735,
06–70/335–3984.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 28.
(vasárnap)

közepesen felhős | elszórtan
zivatarok
max. 32o , min. 19o

Június 29.
(hétfő)

zápor | hidegfront erős széllel
max. 28o , min. 20o

Június 30.
(kedd)

közepesen felhős | szeles nap
max. 26o , min. 18o

Július 1.
(szerda)

gyengén felhős
max. 29o , min. 17o

Július 2.
(csütörtök)

gyengén felhős
max. 32o , min. 20o

Július 3.
(péntek)

gyengén felhős
max. 29o , min. 22o

Július 4.
(szombat)

zápor
max. 26o , min. 19o

Forrás: idokep.hu/szekszard

Kiadja: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata • felelős kiadó: Ács Rezső polgármester • főszerkesztő: Fekete László
• a szerkesztőség munkatársai: Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • 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, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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Egyes

Szandálok, saruk

MÁRTISZ MOSODA
ÉS TISZTÍTÓSZALON

széldzsekik és boardshortok,
női rövidnadrágok és felsők

akár

50–70% engedménnyel.
VB SPORT

SZŐNYEGTISZTÍTÁS
ÖLTÖNYÖK ÉS ESTÉLYIK
KÉZI FOLTTISZTÍTÁSA

Új cím: Szekszárd, Mátyás király u 4/c. • tel.: 20/9269–535
(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara)

(05397)

8.000,- Ft feletti megrendelés esetén Szekszárdon
ingyen háztól-házig szállítunk!

(05398)

AUTÓPatyolat
KÉZI AUTÓMOSÓ!
Külso-belso
``
`` takarítás
Külso-belso
takarítás
megrendelése esetén
megrendelése
esetén

SZOLGÁLTATÁSAINK:
• piperemosás • ágyneműk, huzatok, lakástextíliák
• express (azonnali) mosás • háztól-házig szolgáltatás

Telefon: +36–74/511–090

(05395)

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.
ajándék ózongenerátoros
ózongenerátoros
ajándék
✓ Külso`` mosás
✓ Kárpittisztítás
végzünk ✓ Belso`` takarítás ✓ Klímafertotlenítés
belsotér
fertotlenítést
`` fertotlenítést
``
belso
végzünk
``

| NYITVA | hétfő – péntek: 08:00 – 17:00 óráig
(05384)

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.
Tel.: +36 74 316 737 | Mobil: +36 20 251 8130
E-mail: info@martisz.hu | www.martisz.hu

(05390)

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

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

Dugulás
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
elhárítás!
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.
Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.
(05388)

Telefon: 06–30/26–80–777

(05383)

A PSN Építőipari Kft.
azonnali belépéssel felvesz ÉPÍTÉSVEZETŐT
valamint MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐT.
ELŐKÉSZÍTŐT

Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal
a penzugy@psn.hu e-mail címen lehet.

(05394)

(05392)

