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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Felkészültek
A Balassa János kórház felké-
szült a koronavírus-járványra – 
mondta Ács Rezső, aki Orbán 
Viktor miniszterelnök vasárna-
pi látogatását követően csütör-
tökön maga is megtekintette a 
járványkórháznak minősített 
intézményt. → 2. oldal

Idősotthonok
Országszerte megkezdték az 
idősotthonok ellenőrzését, 
miután tömegesen betegedtek 
meg a fővárosi Pesti úton lévő 
otthon lakói. Szekszárdon biz-
tosított az orvosi jelenlét, hát-
tér, ezért nem történhet meg 
az, ami Budapesten megtör-
tént. → 3. oldal

Átírt programok
Keresve sem találhatunk élén-
kebb civil életet a szekszárdinál. 
Éppen emiatt érhetett „villám-
csapásként” több városi egye-
sületet a koronavírus járvány: 
miként tartsák a kapcsolatot 
közösségeikkel ebben a hely-
zetben. → 6. oldal

Újra edzenének
Immár egy hónapja, hogy a 
Magyar Labdarúgó Szövet-
ség felfüggesztette a felnőtt és 
utánpótlás bajnokságokat, és 
az edzések megtartását sem ja-
vasolta a kluboknak, így a játé-
kosok otthon, egyénileg igye-
keznek „formában” tartani 
magukat. → 7. oldal
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A megyei kórház felkészült a járványhelyzet kezelésére
A Balassa János kórház a gé-
pek tekintetében, az ágyak 
száma és a személyzet terén 
felkészült a koronavírus-jár-
ványra – mondta Ács Rezső, 
aki Orbán Viktor miniszter-
elnök vasárnapi látogatását 
követően csütörtökön maga 
is megtekintette a járvány-
kórháznak minősített intéz-
ményt.

Az önkormányzat azért felel, 
hogy a szekszárdiak ellátását, 
étkeztetését, a különféle szol-
gáltatásokat biztosítsa. Ám a 
kórház szerves része a város 
életének, miután pedig azt jár-
ványkórháznak minősítették, 
kiemelt szerepet kap a korona-
vírus-járvány kapcsán kialakult 
helyzet kezelésében – mondta 
a városvezető az intézményben 
tartott bejárás után.

A polgármester kijelentette, 
megnyugtató tapasztalatokkal 
zárult a látogatása, hiszen a kór-
ház mind a gépek, mind az ágyak 
száma, mind pedig a személyzet 
terén felkészült arra az esetre, 
ha a járvány szélesebb körben 
is megbetegedéseket okozna. 
„Tolnában az ellátás feltételei 
maximálisan biztosítottak” – fo-

galmazott Ács Rezső. A csütör-
töki adatok alapján arról is tájé-
koztatott, hogy Tolna megyében 
összesen 14 koronavírusos beteg 
van, közülük mindössze egy em-
bert ápolnak a kórházban.

A városvezető szólt arról is, 
hogy az önkormányzat az alap 
egészségügyi ellátásban, vala-
mint a szociális szférában dolgo-
zóknak folyamatosan biztosítja a 
szükséges védőfelszereléseket. A 
kormányzat és a város a szek-
szárdi háziorvosoknak mint-
egy 1000, a fogorvosoknak 110 
maszkot adott át. A védőeszkö-
zök pótlása folyamatos – mond-

ta a polgármester. Hozzátette, 
a védőeszközöket szeretnék az 
idősotthonok részére is biztosí-
tani. Ács Rezső zárásként meg-
köszönte a megfeszített munkát 
a kórház dolgozóinak.

Dr. Németh Csaba főigazgató 
elmondta, a kórház folyamato-
san dolgozik azon, hogy mara-
déktalanul be tudják tölteni a jár-
ványkórház szerepét. Az országos 
tisztifőorvos által kiadott szakmai 
irányelveket követik, valamint a 
minisztériumtól kapott ellátási 
protokollt veszik alapul.

Az összesen 818 ágyas kórház-
ban továbbra is a belgyógyászati 

tömb („D” épület), valamint a 
rehabilitációs tömb („C” épület) 
áll rendelkezésre a koronavíru-
sos betegek ellátására. A két épü-
let mintegy 300 beteg fogadásá-
ra képes, de akár ötszáz ágyig 
is lehet bővíteni kapacitásukat 
– tudatta dr. Németh Csaba. A 
kórházban 28 lélegeztetőgép, 
valamint 20 lélegeztetésre is al-
kalmas altatógép található. A lé-
legeztetési- és az intenzív ellátás 
kapacitást a műtőblokk biztosít-
ja. „Minden előkészítve várja, azt 
hogy a vírusfertőzéssel súlyosan, 
vagy kevésbé súlyosan érintett 
betegek érkezzenek” – fogalma-
zott a főigazgató.

Dr. Németh Csaba szintén 
köszönetet mondott az intéz-
mény valamennyi dolgozójának 
a helytállásért. Mint mondta, a 
kórházban „kétféle ember dol-
gozik”: az egyik közvetlenül a 
járványban érintettek gyógyí-
tásán, vagy annak előkészítésén 
dolgozik, míg a többiek több-
szörös energia befektetéssel 
azon munkálkodnak, hogy pó-
tolják azok munkáját, akik a jár-
vány kapcsán tevékenykednek. 
Ebben a helyzetben mindenki-
re kiemelt szerep hárul – zárta 
a főigazgató.  S. V.

A miniszterelnök mindent rendben talált Szekszárdon
Orbán Viktor miniszterelnök 
vasárnap reggel a Tolna Me-
gyei Balassa János Kórházban 
tett váratlan látogatást. Az el-
lenőrzés keretében végigjár-
ta – majd a közösségi oldalán 
bemutatta – a COVID19-gya-
nús vagy igazolt fertőzöttek 
szakmai eljárásrendnek meg-
felelő szekszárdi ellátási hely-
színeit – tájékoztatott Havasi 
Bertalan, a miniszterelnök 
sajtófőnöke.

A szekszárdi egy „pavilonkór-
ház”, ahol külön épületekben 
helyezhetik el a különböző be-
tegségekben szenvedőket. A 
miniszterelnök megnézett két 
kórtermet is, ahol a későbbiek-

ben nagyobb számban tudnak 
kezelni intenzív ellátásra szoru-
ló betegeket.

– Miniszterelnök úr megte-
kintette a sürgősségi osztályun-
kat, illetve azt az elkülönített 

„kis sürgősségit”, ahol a lázas be-
tegeket fogadjuk ebben a járvá-
nyos időszakban – elevenítette 
fel Orbán Viktor látogatásának 
eseményeit dr. Németh Csaba. 
A megyei kórház főigazgatója 

hozzátette, ezt követően felke-
resték a belgyógyászati épületet, 
amely a koronavírusos betegek 
ellátására került kiürítésre, majd 
a műtő-diagnosztikai blokk in-
tenzív osztályát, illetve annak 
kibővítését vették szemügyre, 
ahol a gépi lélegeztetésre szo-
ruló betegek ellátását fogják és 
tudják biztosítani. 

A főorvosi jelentésből ki-
derült, hogy az intézményben 
most egy, bizonyítottan koro-
navírusos személyt kezelnek, de 
a kapacitások maximális igény-
bevételével egyidőben közel 
180 ágyon folyhat a fertőzöttek 
ellátása. Látogatása végén a mi-
niszterelnök gratulált a kórház 
felkészültségéhez. SZV/MTI
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Ács Rezső polgármester el-
mondta, hogy a múlt héten 
az önkormányzat által a ko-
ronavírus-járvány elleni vé-
dekezés céljából megnyitott 
bankszámlára eddig összesen 
1,5 millió forint adomány ér-
kezett. A legkisebb befizetett 
összeg 5000, a legnagyobb pe-
dig 500 ezer Ft volt – utóbbit 
egy gazdasági társaság ado-
mányozta. A pénz felhaszná-
lásáról később döntenek, de a 
számlán összegyűlő összeget 
a tervek szerint védőfelszere-
lésekre költik majd.
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Nyugodtan várják az ellenőrzést az idősotthonokban
Országszerte megkezdték az 
idősotthonok ellenőrzését, 
miután tömegesen beteged-
tek meg a budapesti Pesti 
úton lévő otthon lakói. Ács 
Rezső, Szekszárd polgármes-
tere szerda délelőtt maga is 
megtekintette a Mérey utca 
33. szám alatt található idő-
sek otthonát.

Mint azt a városvezető a lá-
togatás tapasztalatai nyomán 
kijelentette, nyugodtan állnak 
a vizsgálat elé. Mint arról tájé-
koztatott, az idősotthonokban 
március 8-tól látogatási tilalom 
van érvényben, a nappali ellátó 
szolgálat pedig szünetelteti tevé-
kenységét. Pontosabban egyéb 
tevékenységekben segédkeznek, 
mint például az ételek idősek ré-
szére történő kiszállításában.

Ács Rezső kiemelte, bizto-
sított az orvosi jelenlét, háttér, 
ezért – mint mondta – nem tör-
ténhet meg az, ami Budapesten 
megtörtént.

Arról is tájékoztatott, hogy a 
szociális ellátórendszer keretein 
belül gumikesztyűből 3900, or-
vosi maszkból 500, mosható szá-
jmaszkból 200, FFP2 maszkból 
200, lábzsákból 300, műtőssap-
kából 200, védőszemüvegből 38, 
látogatói köpenyből 60 darabot 
osztottak ki. Hozzátette, a védő-
felszerelések pótlása folyamatos.

Rottenbacher Ádám, a szoci-
ális központ igazgatója tudatta, 
négy intézményben látnak el 
időseket bentlakásos férőhe-
lyen. A Mérey utcai központi 
intézményben hatvanhat-, a 
Mérey utca 42. szám alatt tíz-, 
a Kadarka utcai intézményben 
pedig harminchét férőhely ta-
lálható. Emellett a tolnai ott-
hont is működtetik, ott negy-
venkét személyt látnak el.

Az intézményekben látogatási 
tilalom van, így a hozzátartozók 
nem, csak a dolgozók léphetnek 
be az épületekbe. Ez alól csak 
egy esetben tesznek kivételt, ha 
a végső búcsúról van szó. Ilyen-
kor 15 percre beengedik vala-
mely hozzátartozót, hogy elbú-
csúzhasson haldokló szerettétől.

Az otthonok lakóinak test-
hőmérsékletét napi kétszer el-
lenőrzik, emellett fokozott fi-
gyelemmel kísérik a felső légúti 
tünetek megjelenését – mondta 
az igazgató. Hozzáfűzte, eddig 
senkinél sem találtak korona-
vírus-fertőzésre utaló jeleket. 
A megelőzés részeként a mun-
kavállalók minden műszakba 
lépés előtt kötelesek írásbeli 
nyilatkozatot tenni egészségi 
állapotukról. Emellett az ő ese-
tükben is elvégzik a hőmérést, a 
munkát pedig védőfelszerelés-
ben végzik. Rottenbacher Ádám 
kijelentette, bízik a prevenciós 
intézkedések hatékonyságában.

Azt is elmondta, hogy az 
ételek idősek részére történő 
kiszállítása mellett napi 200 
embert látnak el saját otthonuk-
ban, a házi segítségnyújtás kere-

tében. Hozzátette, összesen 136 
készülékkel, továbbra is napi 24 
órában működik a jelzőrend-
szeres segítségnyújtás.

Rottenbacher Ádám arról is 
szólt, hogy szintén zárva tart 
a fogyatékkal élők nappali in-
tézménye, ahol egyébként 22 
férőhely található. Hozzáfűzte, 
mind a 22 fogyatékkal élő sze-
méllyel napi kapcsolatban van-
nak, ahogy a háziorvosokkal is, 
akik heti egy alkalommal min-
denképpen vizitet tartanak az 
idősotthonokban.

A szociális otthon vezetője 
kérdésre azt is elmondta, hogy 
az otthonok lakói és a hozzá-
tartozók is türelemmel viselik a 
helyzetet annak ellenére, hogy 
mentálisan nehéz megélni 
mindezt. Szeretteikkel nemcsak 
telefonon, de különböző inter-

netes alkalmazások segítségé-
vel (Skype, Messenger) tartják 
a kapcsolatot. Erre van is igény. 
A célra egy külön hordozható 
számítógép áll rendelkezésre, 
amit a mozgásban akadályozott 
idősekhez is könnyen oda tud-
nak vinni.

A polgármester hozzátette, 
a szekszárdi idősek ellátása az 
önkéntes program és a humán-
szolgáltató központ közremű-
ködésével történik. Jelenleg 183 
idős szekszárdival állnak kap-
csolatban. Az önkéntes prog-
ramba negyvenen jelentkeztek, 
szerződést eddig 32 önkéntessel 
kötöttek. A szociális központ 
közreműködésével 262 idős 
embernek szállítanak ételt, a 
rászoruló gyermekek részére 
pedig 365 adag ebédet visznek 
házhoz naponta.

Ács Rezső emlékeztetett, a 
fogyatékkal élők számának fel-
mérését is megkezdték annak 
érdekében, ha bármi történne 
családjukkal és az önkormány-
zat segítségére szorulnak, akkor 
tisztában legyenek azzal, hogy 
kik azok, akiknek szükségük 
van a segítségnyújtásra. Hozzá-
tette, eddig tizenegyen jelezték, 
hogy esetleg igényelnék az ön-
kormányzat segítségét. Eddig 
a Szent Erzsébet Karitász és a 
Kék Madár Alapítvány jelezte, 
hogy az ellátottakkal folyamatos 
kapcsolatot tartanak – mondta 
a polgármester.  S. V.
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Vigyázzunk egymásra, 
és sikerülni fog!
#visszajovok
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A kiszállítás díja 1.350,- Ft felett ingyenes, alatta +250,- Ft. Az ételek elvitelre vagy házhozszállítással kérhetők.
Az ételeket saját dobozainkban tudjuk biztosítani, a csomagolás díja 50,- Ft/doboz.

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 óráig 
e-mailben: rendeles@diaketkeztetes.net

telefonon: 20/483–4995

MENÜ Április 20. Április 21. Április 22. Április 23. Április 24. Április 25.

„A”
1.350,- Ft

Sertésraguleves Zöldbableves Gyümölcsleves Fokhagyma-krémleves Csontleves MENÜ 1. Zöldborsóleves

Burgonyás nudli,
házi baracklekvár

Sült csirkecomb,
petrezselymes

burgonya, savanyúság

Sárgaborsó-főzelék,
sült kolbász

Tex-mex
makaróni

Rántott csirkecomb-
filé, majonézes 
burgonyasaláta

1.650,- Ft Marhapörkölt,
tarhonya, savanyúság

„B”
1.350,- Ft

Sertésraguleves Zöldbableves Gyümölcsleves Fokhagyma-krémleves Csontleves MENÜ 2. Zöldborsóleves

Hentes tokány,
párolt rizs

Gombapaprikás,
galuska

Roston csirkemell,
párolt rizs,

párolt zöldség

Rántott halfilé,
párolt rizs,

tartármártás

Székelykáposzta,
tejföl 1.650,- Ft Rántott sertésborda,

rizi-bizi, savanyúság

Heti
ajánlat

1.250,- Ft

Rántott sertésborda,
rizi-bizi,

savanyúság

Rántott sertésborda,
rizi-bizi,

savanyúság

Rántott sertésborda,
rizi-bizi,

savanyúság

Rántott sertésborda,
rizi-bizi,

savanyúság

Rántott sertésborda,
rizi-bizi,

savanyúság

MENÜ 3. Zöldborsóleves

1.650,- Ft
Roston csirkemell

füstölt sajttal,
friss salátával

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.

Tel.: 74/314–580 • web: www.diaketkeztetes.net

ÁLTALÁNOS ISKOLAIÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEÍRATÁS!!!BEÍRATÁS!!!

Kedves Szülők!
A vészhelyzetre való tekintettel a 
tanköteles tanulók 2020/2021. tanév 
első évfolyamára történő beiratko-
zásának időpontja és módja a kö-
vetkezőképpen alakul:

Elektronikusan (e-mail megküldésével), az iskola honlapján megtalálható
szándéknyilatkozati adatlapszándéknyilatkozati adatlap megküldésével: 2020. április 6. (hétfő) és 
április 24. (péntek) között, a  titkarsag@sztjozsef.t-online.hutitkarsag@sztjozsef.t-online.hu e-mail címre.

Telefonon, a szükséges adatok bediktálásával, a 74/311–421 telefonszámon 
munkanapokon 08:00 – 16:00 között.

SZENT JÓZSEF ISKOLAKÖZPONT
7100 Szekszárd, Garay tér 9. • Telefon: 74/311–421

E-mail: igazgato@sztjozsef.t-online.hu,
www.szentjozsefiskolakozpont.hu (05194)

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

Jelentkezni:
schweitzer@szekszardinyomda.hu 

e-mail címen. (05208)
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Az újvárosi társaskörben is segítik idős tagjaikat
Keresve sem találhatunk 
élénkebb civil életet a szek-
szárdinál. Éppen emiatt ér-
hetett „villámcsapásként” 
több, jelentős tagsággal bíró 
városi egyesületet a korona-
vírus járvány: miként tartsák 
a kapcsolatot közösségeik-
kel ebben az embert próbáló 
helyzetben.

– Közzétettünk a Szent István 
Ház kapuján, ablakában és 
e-mailben is egy tájékoztatást, 
miszerint a társaskör rendez-
vényei – és a keddenként tar-
tandó fogadóórái – bizonytalan 
ideig elmaradnak. A társaskör 
tagjait érintő esetleges gyerme-
káldásokról, illetve halálesetek-
ről szóló elektronikus hírlevél 
szolgáltatást viszont továbbra is 
folytatjuk. Arra kérjük tagjain-
kat, akik megkapják e-mailje-
inket, hogy idősebb szomszé-
daikat is tájékoztassák ezekről 
a hírekről” – mondta Horváth 
Jánosné Edit, a Szekszárd-Újvá-

rosi Római Katolikus Társaskör 
elnökhelyettese.

Ebben a közösségben is több 
rendezvényt írt felül a világjár-
vány, ám tagságukból sokan már 
jelezték: amint elmúlik a vész-
helyzet, jönnek a Szent István 
házi rendezvényekre. Terveztek 
virágvasárnapi sétát az alsóvá-
rosi temetőben és a húsvét előtti 
Újvárosi Nagytakarítást sem 

hagyták volna ki, csak úgy, mint 
a hagyományos borversenyüket, 
vagy a május elsejei halfőző ver-
senyt (képünkön).

– Mivel a társaskör tagjainak 
átlagéletkora 67 év, ezért termé-
szetesen az idősebb tagokat bár-
milyen napi teendők ellátásában 
– úgy, mint bevásárlás, gyógy-
szerek beszerzése – segítjük – 
folytatja Horváth Jánosné. Az 

elnökhelyettes jelezte egyúttal, 
a Szent István Házban az Idő-
sek Nappali Szociális Otthona 
működését fel kellett függesz-
teniük. Az ott tartózkodók szá-
mára most a Szociális Otthon 
munkatársai házhoz viszik ki 
az ebédet.

Meséli, többen hívják telefo-
non, hol tudnának vallási tar-
talmakat olvasni – hol láthatnak 
Szekszárdról Szentmisét. Ilyen-
kor rendre felvilágosítják őket, 
mikor és hol érhetők el ezek a 
tartalmak internetes felületen.

– Ebben a felfordult világ-
ban, ahol alapjaiban változott 
meg az emberek mindennapi 
élete, nagyon sokan áhítoznak 
valamilyen lelki táplálék iránt – 
jegyzi meg. A társaskör őszin-
tén reméli, június végén, a néhai 
tagtársuk, Német János emlékét 
őrző hagyományos szalonnasü-
tésüket már megtarthatják. El-
lenben – ha az óvatosság azt kí-
vánja meg – fájó szívvel, de erről 
is lemondanak…      - gyimóthy -
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Tévhitek a koronavírus-járványról
Az Egészségügyi Világszer-
vezet (WHO) összegyűjtötte 
a koronavírus-járvánnyal 
kapcsolatos tévhiteket. A 
szervezet többek között cá-
folja, hogy antibiotikummal 
gyógyítható a betegség.

A koronavirus.gov.hu oldalon 
közzétett összeállításban az ol-
vasható, hogy a hideg idő és a 
forró fürdő sem pusztítja el a 
koronavírust. A lista szerint a 
vírus nem terjed szúnyogcsí-
péssel, az orr sóoldatos öblítése, 
a fokhagyma fogyasztása, a 15 
percenkénti vízivás és az egész 
test alkohollal és klórral törté-
nő permetezése pedig nem véd 
a vírustól. Utóbbi azért, mert 
nem öli meg azokat a víruso-
kat, amelyek már bejutottak a 
szervezetbe.

Egy tévhit szerint, ha valaki 
köhögés nélkül legalább tíz má-
sodpercig vissza tudja tartani a 

lélegzetét, az nem beteg. A WHO 
szerint valóban nehezére eshet 
nagy levegőt vennie annak, aki 
akut vírusfertőzésben szenved, 
de az, hogy valaki vissza tudja 
tartani a lélegzetét, nem jelenti 
azt, hogy nem lehet fertőzött.

A kézszárítók nem pusztítják 
el a vírust, az UV-lámpa kézen 
vagy más bőrfelületen történő 
használata pedig kerülendő, 

mert irritációt okozhat. A ví-
rus elleni védekezés leghatéko-
nyabb módja a gyakori kézmo-
sás – hangsúlyozták.

Az influenza elleni oltások 
nem védenek a vírus ellen, és 
betegség nem gyógyítható an-
tibiotikummal, de kórházi ápo-
láskor az esetleges bakteriális 
szövődmények megelőzésére 
alkalmazhatják.

Jelenleg nem létezik az új ko-
ronavírus megelőzésére, kezelé-
sére kifejlesztett gyógyszer, de a 
kutatók világszerte dolgoznak az 
oltóanyag kifejlesztésén – írták.

Közölték azt is, hogy bár az 
idősek és krónikus betegséggel 
élők – például asztma, cukor-
betegség, szívbetegség – eseté-
ben nagyobb a valószínűsége a 
fertőzés súlyosabb lefolyásának, 
a koronavírus bármilyen életko-
rú embert megfertőzhet, ezért a 
WHO azt javasolja, hogy min-
denki védekezzen.  MTI

Adományszámla
Vállalkozói, lakossági, va-
lamint képviselői kezde-
ményezésre – az új típusú 
koronavírus-járvány elleni 
védekezés céljából – gyűj-
tőszámlát hozott létre Szek-
szárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata.

Az adományszámlát a koro-
navírus-járvány terjedése el-
len irányuló helyi intézkedé-
sek finanszírozása, valamint a 
fertőzés megfékezése érdeké-
ben hozta létre a Polgármes-
teri Hivatal. A bankszámla 
költségeit az önkormányzat 
2020. évi költségvetésének 
terhére biztosítja. 

A felajánlásokat a 11746005–
15416566–11890001

számlára átutalással lehet 
teljesíteni. 

Az utalás közleményében fel 
kell tüntetni:

veszélyhelyzet adomány.
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UFC: nagyon várják már, hogy újra együtt edzhessenek
Immár egy hónapja, hogy a 
Magyar Labdarúgó Szövet-
ség felfüggesztette a felnőtt 
és utánpótlás bajnokságokat, 
és az edzések megtartását 
sem javasolta a kluboknak, 
így a játékosok otthon, egyé-
nileg igyekeznek „formában” 
tartani magukat.

A Szekszárdi UFC NB III-as fel-
nőtt labdarúgó csapata március 
14-én még pályára lépett Du-
naújvárosban – a nézők előtt 
lejátszott mérkőzést a hazaiak 
nyerték 2–0-ra. Ezt követően 
azonban az MLSZ – a korona-
vírus-járvány miatt kihirdetett 
vészhelyzetre tekintettel – fel-
függesztette a bajnokságokat, 
és javasolta a kluboknak, hogy 
az edzéseket se tartsák meg.

– Ebben a helyzetben – miként 
a többi klubnál is – minden kor-
osztályban az otthon elvégezhető 
egyéni edzésmunkára álltunk át, 
és a Sportközponttal közösen 
döntöttünk a létesítmény bezá-

rásáról is – mondta megkeresé-
sünkre Kárpáti Zoltán.

A lehetséges folytatásról szólva 
az UFC elnöke hozzátette, sze-
rinte külön kell választani a profi 
és az amatőr futballt. Előbbinél 
ugyanis az edzőpálya a játékosok 
munkahelye, így – amint arra 
külföldön már van példa – kis 
csoportokban újra elkezdhetnék 
a munkát. Kárpáti Zoltán szerint 
három hét felkészülés kellene a 
folytatás előtt, így amennyiben 
május közepéig nem indulna 
újra a bajnokság, nem lehetne 

érdemben befejezni a szezont. 
Az elnök úgy véli, bár a bajnok-
ságokat az MLSZ szervezi, a vég-
ső döntést az Európai Labdarúgó 
Szövetségnek kell meghoznia.

– Nehéz helyzet ez minden 
sportoló számára, de igyekszünk 
a játékosaink számára alternatív 
megoldásokkal szolgálni a játék 
iránti szenvedély fenntartásához 
– mondja immár Koch László. 
Az UFC sportigazgatója szerint 
edzőik egyéni edzésterveket dol-
goztak ki játékosaiknak, amit a 
sportolók otthoni környezetben 

is elvégezhetnek, hogy felkészül-
tek/edzettek maradjanak.

– A feladatokat különböző 
internetes csatornákon küld-
jük ki – a fiatalabbak esetében 
a szülőkön keresztül tartjuk a 
kapcsolatot a játékosokkal –, 
az elvégzett munkáról pedig 
fényképek és rövid videók mel-
lett speciális alkalmazások által 
mért eredmények alapján ka-
punk visszajelzést. Koch László 
szerint az otthoni tréningekkel 
szinten tartható az edzettség, de 
egyéni munka nem pótolhatja a 
közös edzéseket.

– Nagyon hiányzik a csa-
patjáték, az egyes játékhelyze-
tek, amikben gyors döntéseket 
hozni. Vagyis a foci sava-borsa 
– teszi hozzá a sportigazgató, 
aki nagyon bízik a mielőbbi 
folytatásban, hiszen az UFC 
utánpótlás csapatai közül az 
U14-es dobogósok, míg az U17-
esek vezetik a bajnokságot. Kár 
lenne, ha elveszne az eddigi ke-
mény munka… - fl -

Pénzügyek: tudatosan a veszélyhelyzet idején is
Az elmúlt hetek alaposan át-
rendezték a hazai háztartások 
életét. Új szavakat tanulunk, új 
módszereket kellett elsajátíta-
nunk és újratanuljuk az együtt-
élést is. Mindezt nyomás alatt.

Ezt a nyomást a jövőre vonatkozó 
bizonytalanság tovább fokozza. 
Ezek közül az egyik legnagyobb 
tényező az anyagi biztonságunkat 
veszélyeztető: meg tudom-e tar-
tani a munkám, lesz-e elég bevé-
telem? Mi lesz, ami a járvány után 
végleg megváltozik?

A kormány számos döntést 
meghozott, ezek részletes sza-
bályai napról-napra fogalma-
zódnak. Sokan ugyanakkor 
bizonytalanok: mi vonatkozik 
rám ezekből, az én konkrét szer-
ződéseimre ez hogyan hat majd? 

A Máltai Szeretetszolgálat 
Hitel-S Programja tizenegy éve 
– szintén egy kritikus gazdasági 
környezetben – kezdte el a mun-

káját, s azóta hétezernél is több 
családdal volt már kapcsolata. 
Erre a tapasztalatra építve nyitot-
ta meg három éve Szekszárdon, 
az MNB által felügyelt Pénzügyi 
Navigátor Tanácsadó Irodát és 
osztja meg javaslatait, tanácsait a 
pénzügyi területet érintően segít-
séget kérő magánszemélyekkel.

Ahhoz, hogy a járványhelyzet 
után a legkisebb veszteséggel 

kezdjük majd újra a minden-
napjainkat, fontos, hogy testre-
szabott megoldásokat alakítsunk 
ki a saját háztartásunkra. Igaz 
ez a gazdálkodásunkra is, ezért 
hirdette meg az iroda az online 
felületein a #tartsdaritmust.

A törlesztési- és a közüzemek 
kikapcsolási moratóriuma egy le-
hetőség, és sokak számára fontos 
segítség lehet. Gondoljuk át fele-

lősen, az otthon maradásunkkal 
mi lett több (több áramot és vizet 
fogyasztunk, többet főzünk, töb-
bet eszünk) és mi lett kevesebb 
(utazás, mozi, gyorséttermek, 
shoppingolás, kávézás a barátok-
kal), s ennek fényében döntsünk, 
hogy mennyire használjuk ki a 
moratórium lehetőségeit.

A jelentkező pénzügyi nehéz-
ségek megoldásában, fogyasztó-
védelmi kérdésekben, valamint 
méltányossági eljárások elindí-
tásában a Hitel-S Program és a 
Pénzügyi Navigátor Tanácsadó 
Iroda munkatársai – a helyzetre 
tekintettel – elektronikus ügyin-
tézés útján, telefonon és e-mai-
len (pti@maltai.hu) állnak ren-
delkezésre. A leghatékonyabb 
azonban, ha a program közös-
ségi oldalát (www.facebook.
com/Hitelsprogram/) követik 
az érdeklődők, és ott teszik fel 
kérdéseiket, vagy osztják meg 
tapasztalataikat.   SZV
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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 ,-

LEVESEK
 • Szarvasgulyás 850 Ft
 • Májgombóc leves 550 Ft
 • Brokkoli krémleves, levesgyöngy 450 Ft

FŐÉTELEK
 • Zöldfűszeres túróval töltött csirkemell, párolt rizzsel 1490 Ft
 • Cigánypecsenye, sült burgonyával és csalamádéval 1490 Ft
 • Zöldbabfőzelék házi fasírozottal 1190 Ft
 • Rakott karfiol, tejföllel 1390 Ft
 • Tengeri halfilé zöldborsós rizottóval 1590 Ft
 • Falusi süveges (sajttal, sonkával, gombával 1490 Ft
  és szalonnával töltött karaj rántva), petrezselymes burgonyával
 • Burgundi marharagu, burgonyakrokettel 1590 Ft
 • Csülkös pacal, főtt burgonyával 1590 Ft
 • Mákos guba, vanília öntettel 1290 Ft
 • Rántott sajt vagy karfiol vagy gomba párolt rizzsel 1290 Ft
  és tartár mártással
 • Filézett csirkecomb párolt brokkolival 1490 Ft
  sajtmártás alatt, fusillivel

SALÁTÁK
 • Csalamádé 290 Ft
 • Csemegeuborka 290 Ft
 • Cékla 290 Ft

DESSZERTEK
 • Panna cotta gyümölcs öntettel 690 Ft
 • Almás pite 450 Ft

2020. ÁPRILIS 20 – 26-IG

„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
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Ízlelő Családbarát É� erem
7100 Szekszárd, Bar� na u. 12/A.

RENDELÉS: már előző nap 16:00 óráig 
is várjuk a rendeléseket

e-mailben: e� erem@izleloe� erem.hu
telefonon: 74/510–406 vagy 70/608–9413

Kiszállítás vagy elvitel 11:00 órától folyamatosan!
Menü ára: 1.390,- Ft 

10 alkalmas bérlet vásárlása estén a menü ára: 1.180,- Ft
Az étlap változtatásának jogát fenntartjuk!

Az allergénekkel kapcsolatban kérjenek tájékoztatást munkatársainktól.

2020. április 20., hétfő
Levesek:
1. Tejszínes kaporkrémleves 
2. Karfiolleves

Főételek:
A. Burgonyafőzelék fasírozottal
B. Vörös sügér rántva majonézes franciasalátával
C. Mákos nudli barackkal 

2020. április 21., kedd
Levesek:
1.  Parmezános burgonyakrémleves 
2.  Húsleves gazdagon daragaluskával

Főételek:
A.  Tejfölös sertésszelet galuskával
B.  Zúzapörkölt főtt burgonyával 
C. Zöldborsós tojáslepény reszelt sajttal

2020. április 22., szerda   
Levesek:
1. Bazsalikomos zöldborsó krémleves 
2. Csókakői kolbászleves

Főételek:
A.  Szűzérmék roston rizzsel és kukorica salátával
B.  Pirosra sült csirkecomb petrezselymes burgonyával
C.  Zöldségropogós sajtmártással, rizzsel

2020. április 23., csütörtök 
Levesek:
1. Újhagyma krémleves
2. Szárnyas raguleves

Főételek:
A.  Milánói sertésborda
B.  Baconba göngyölt csirkemáj lecsós kuszkusszal 
C.  Bundás alma fahéjas cukorba forgatva vanília mártással  

2020.április 24., péntek 
Levesek:
1.  Almaleves 
2.  Erdélyi pityóka leves

Főételek:
A.  Hentes tokány tésztával
B.  Csirkemell ropogós fűszeres bundában kukoricás rizzsel
C.  Caprese saláta kétszersülttel

2020.április 25., szombat 
Levesek:
1.  Medvehagyma krémleves 
2.  Arató leves

Főételek:
A.  Sült tarja hagymás tört burgonyával
B.  Töltött csirkecomb bulgurral
C.  Gombapaprikás polentával

(05207)

(05207) 
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Április 12-ei rejtvényünk megfejtése: Zenthe Ferenc, Jób lázadása.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Arató Lajosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését április 23-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Három szó
A reménységben örvendezze-
tek, a nyomorúságban legye-
tek kitartók, az imádkozásban 
állhatatosak.  (Róm 12, 12)

Kitartás. „A nyomorúságban le-
gyetek kitartók” – mondja Pál és 
üzeni Istenünk. Különleges a szó, 
amit az apostol használ. A legré-
gibb görög nyelvben ez a bátorság, 
a harcias küzdelem egyik kifeje-
zése volt. Ahogy a régi harcosok 
pajzsaikat előre tartva, egymásba 
kapaszkodva tartották az alakza-
tot, lábukat nekifeszítve a földnek, 
tartva a sort, hogy az ellenség-
gel szemben megállhassanak... 

Mindezt azért fontos tudunk, 
mert a nyomorúság ideje azt a 
hamis látszatot kelti, hogy most 
nem tudunk csinálni semmit.

Csakhogy a kitartás ideje nem 
egy passzív időszak – ahogy 
Varga Kapisztrán atya magya-
rázta minap a rádióban. Lehet, 
hogy mást csinálnánk, lehet, 
hogy erőnkkel mást alkotnánk, 
vágyainkkal máshová mennénk, 
de amikor kitartani kell, akkor 
azt csináljuk, arra kell fordítani 
az energiánkat, hogy „álljuk a 
sarat”. A nyomorúság ideje nem 
passzív tűrés, hanem az az idő-
szak az életünkben, amikor ke-

gyelmes Krisztus Vezérünkben 
bízva az a feladat, azt tesszük, 
hogy viseljük a nyomást.

Állhatatosság. „…az imád-
ságban állhatatosak” – folytató-
dik a római levél sora. Ahogy a 
makacs özvegy Urunk példáza-
tában (Lk 18) megy a bíróhoz 
újra és újra, hogy előadja ügyét, 
így mehetünk Istenünkhöz 
imádságos szavainkkal újra és 
újra. Nem fog elküldeni minket, 
sőt arra biztat, hogy tegyük ezt. 
De mást is jelent ez! Azt is jelenti, 
hogy nem adjuk fel az imádság 
szokását. Időt adunk Urunknak, 
hogy vele legyünk, Őrá figyelve, 
neki feltárva gondolatainkat, a 
leghétköznapibbat is. Nem csak 
akkor, amikor kedvünk, energi-

ánk és időnk van bőven, hanem 
mindig. Életmódszerűen. Ahogy 
levegőt veszünk, ahogy táplálko-
zunk – állhatatosan. 

Örvendezés. „A reménység-
ben örvendezzetek” – ezzel kezdi 
az apostol. Reménységben. Hogy 
mikor van ez? Hát mikor ne len-
ne? Krisztus Urunk elhordozta 
bűneink átkát és legyőzte a halált. 
Húsvéti hitet teremtett bennünk 
és biztosított arról, hogy a minden 
nap velünk marad a világ végeze-
téig. Hát mikor ne lenne remény-
ség? Csendes vagy hangos, kívül-
ről is látszó, vagy csak a könnyek 
mélyén fénylő, de örvendezésre 
hívattunk el mi, Krisztus Húsvét 
utáni népe!  Sefcsik Zoltán

 evangélikus lelkész

Beiratkozás
A szekszárdi Városi Bölcsőde ér-
tesíti a szülőket, hogy beiratko-
zást hirdet a 2020/2021-es neve-
lési-gondozási évre. Bölcsődébe 
azon gyermekek vehetők fel, akik-
nek szülei, nevelői munkavégzésük, 
képzésben való részvételük, beteg-
ségük vagy egyéb ok miatt gyer-
mekük napközbeni ellátásáról nem 
tudnak gondoskodni, valamint 
szekszárdi lakhellyel, vagy tartóz-
kodási hellyel rendelkeznek, és 
életvitelszerűen Szekszárdon élnek.

A járvány miatti veszélyhely-
zetre tekintettel a beiratkozás 
elektronikus úton történik, 2020. 
április 20. és április 30. között. A 
kérelem letölthető a www.esz-
terlanc-bolcsode.hu honlapról 
(felveteli-kerelem-2020.pdf), 
azt kitöltve, aláírva várjuk vissza 
a szekszard@eszterlanc-bolcso-
de.hu e-mail címre. Érdeklődni 
a 74/512–061-es telefonon lehet.

FÜL-ORR-GÉGÉSZETI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Elek László
fül-orr-gégész és audiológus szakorvos

77100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 
(Spirit Egészség Centrum)(Spirit Egészség Centrum)

Rendelési idő:
hétfő: 08:00–15:00 óráig

7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7.7150 Bonyhád, Széchenyi tér 7.
Rendelési idő: kedd 15:00 – 18:00

Nincs várakozási idő!
Előjegyzés: +36-30/234-2572

(05209)
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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.
VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

NÉVNAP–TÁR
Április 19. (vasárnap) – Emma
Emma:  német eredetű név; jelentése: Hermion néptörzshöz tartozó, Irmin ger-
mán istenség nevéből, nagyság.

Április 20. (hétfő) – Tivadar, Odett
Tivadar: görög-latin eredetű; jelentése: isten ajándéka.
Odett: német-francia eredetű; jelentése: öröklött vagyon.

Április 21. (kedd) – Konrád
Konrád: német eredetű; jelentése: merész + tanács.

Április 22. (szerda) – Csilla, Noémi
Csilla: Vörösmarty Mihály névalkotása; jelentése: káka; nád hajtása; gyékénybél.
Noémi: héber eredetű; jelentése: gyönyörűségem.

Április 23. (csütörtök) – Béla
Béla: 1. magyar eredetű; jelentése: bél, belső rész. 2. török eredetű; jelentése: 
előkelő. 3. héber eredetű; jelentése: világot elnyelő.

Április 24. (péntek) – György, Debóra
György: görög-latin eredetű; jelentése: földműves, gazdálkodó.
Debóra: héber eredetű; jelentése: méh.

Április 25. (szombat) – Márk, Ányos
Márk: a Márkus név rövidüléséből, de lehet a német Mark név átvétele is, 
jelentése: a határerdőnek, a határvidéknek és a természetnek a védője.
Ányos: görög-latin eredetű; jelentése valószínűleg: bántó, zsarnoki.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 19.
(vasárnap)

Április 20.
(hétfő)

Április 21.
(kedd)

Április 22.
(szerda)

Április 23.
(csütörtök)

Április 24.
(péntek)

Április 25.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | hidegfront 
erős széllel 
max. 21o , min. 10o

gyengén felhős | szeles nap
max. 17o , min. 6o

közepesen felhős | szeles nap
max. 16o , min. 5o

közepesen felhős
max. 18o , min. 6o

gyengén felhős
max. 18o , min. 6o

gyengén felhős
max. 18o , min. 7o

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

Bronzos négykezesek
Még március derekán tartották meg Kaposváron az V. Zene-
Varázslat nemzetközi négykezes zongoraversenyt és kurzust, 
melyen a szekszárdi Liszt Ferenc Zeneiskola három produkci-
óval vett részt.

A megmérettetésre közel 120 pá-
ros nevezett hat korcsoportban, 
a legkisebbektől a tanár-tanár 
formációkig. A színvonalas ver-
seny produkcióit hét tagú zsűri 
értékelte. A négy napos eseményt 
több kiegészítő program (koncer-
tek, előadások, beszélgetések) is 
színesítette.

A szekszárdi zeneiskolából a 
Bajusz Panna – Sándor Zsigmond 
Áron és a Hájas Kristóf – Szaba-
dos Balázs (képünkön) páros, 
valamint az Erősné Máté Éva fel-
készítő tanárral zongorához ülő 
Chang Qin vett részt a megmé-
rettetésen, melyen valamennyien 
bronz minősítést kaptak.   SZV

közepesen felhős | szeles nap
max. 16o , min. 5o

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP
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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

(05029)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és 
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémipa-
rigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

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!

(05196)

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  (05198)

TAVASZI AJÁNLAT | Cetelem áruhitel lehetőség
Akciós ajánlatunk 2020. június 5-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.

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

(05193)

VáVásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

ÚJDONSÁG!

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

Akciós ár:
74.990,- Ft

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

Akciós ár:
186.990,- Ft

TRAKTOROK MÁR 629.000,- Ft-tólTRAKTOROK MÁR 629.000,- Ft-tól
HUSQVARNA
Traktor TC 138

Akciós ár:
749.900,- Ft0,- Ft

0%
THM

HUSQVARNA HUSQVARNA Fűkasza 135 RFűkasza 135 R
•  Teljesítmény 1,4 kW•  Teljesítmény 1,4 kW
Akciós ár:Akciós ár:
144.9144.900,- Ft00,- Ft

HUSQVARNAHUSQVARNA
Fűkasza 525 RXFűkasza 525 RX
•  Teljesítmény 1,0 kW•  Teljesítmény 1,0 kW

Akciós ár: Akciós ár: 119.9119.900,- Ft00,- Ft

0%
THM


