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Fertőtlenítés
A járvány terjedésének meg-
előzése érdekében a Ma-
gyar Honvédség 25. Klapka 
György Lövészdandárának 
vegyvédelmi alakulata vég-
zett szerdán és csütörtökön 
fertőtlenítést a szociális köz-
ponthoz tartozó szekszárdi 
idősotthonokban. → 3. oldal

Kosárlabdával álmodik
Már a következő szezonra ké-
szül Djokics Zseljko. A KSC 
Szekszárd vezetőedzője saj-
nálja, hogy így ért véget a ko-
sárszezon, mert csapata éppen 
jó formába lendült, és ki tud-
ja: a Magyar Kupa után akár a 
bajnokságban is döntőt játsz-
hatott volna. → 5. oldal

Spóroltunk a fűtésen
Miután a napi középhőmér-
séklet tartósan meghaladta a 
12 Celsius-fokot, a tolnai me-
gyeszékhelyen 5680 lakást és 
255 közületi felhasználót ellá-
tó Szekszárdi Távhőszolgálta-
tó Nonprofit Kft. április 21-én 
leállította a távfűtést.
 → 6. oldal

Anyák napja alkalmábólAnyák napja alkalmából
szeretettel köszöntjükszeretettel köszöntjük

az édesanyákataz édesanyákat
és a nagymamákat.és a nagymamákat.
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Később egyeztetnek a Szabó Dezső utcai rendelőről
A Szabó Dezső és a Béri Ba-
logh Ádám utcák kereszte-
ződésébe tervezett új orvosi 
rendelővel kapcsolatban tar-
tott tájékoztatót csütörtök dé-
lelőtt Ács Rezső polgármester.

Az elmúlt csütörtökön mintegy 
húsz ember tiltakozott az építke-
zés helyszínén a kivitelezés ellen, 
a demonstrálók negyedét az ÉSZ 
képviselői tették ki. Ács Rezső 
elmondta, nagyon úgy néz ki, 
hogy az ÉSZ továbbra is kampány 
üzemmódban kelt indulatokat. 
Hozzátette, nem szerencsés, hogy 
járványhelyzetben ilyen indokkal 
embereket szólítanak az utcára 
közösen tiltakozni.

A városvezető emlékeztetett 
arra, hogy a Gazdasági és Vá-

rosfejlesztési Bizottság (GVB) 
február 10-ei ülésén támogatta a 
tervet. Február 19-én megtörtént 
a munkaterület átadása, majd 
kilenc nappal később Murvai 
Árpád (ÉSZ) képviselő a környé-

ken lakók petícióját mutatta be a 
közgyűlésen, amelynek nyomán 
a többségi frakció a kivitelezés 
felfüggesztése mellett döntött.

Két héttel a veszélyhelyzet 
kihirdetését követően a polgár-

mester úgy döntött, kezdődjön 
meg a kivitelezés, az új rendelő 
ugyanis 4700 ember alapegész-
ségügyi ellátását biztosítaná. 
Ács Rezső szerint a mostani 
pandémiás helyzet is rámutat a 
fejlesztés fontosságára.

A polgármesteri tájékoztató 
időpontjában eredetileg egy 
„három oldalú” egyeztetésre 
került volna sor az ÉSZ önkor-
mányzati képviselői, Zaják Rita 
és Bomba Gábor, a GVB elnöke 
részvételével, ám előbbi egész-
ségi problémákra hivatkozva 
végül lemondta a részvételt, a 
megbeszélést pedig a jövő hét 
elejére halasztották. Ács Rezső 
addig is saját hatáskörben fel-
függesztette a kivitelezést.

 SZV

Az ételkiszállításhoz kapott 
használatba egy Skodát a 
szekszárdi önkormányzat.

A veszélyhelyzet miatti ételkiszál-
lításra használják majd azt az au-
tót, amelynek kulcsát Ács Rezső 
polgármester hétfőn vette át. Az 
Alisca Autócentrum Kft. egy dí-
zel üzemű, kombi Skoda Rapidot 
bocsátott díjmentesen a szekszár-
di önkormányzat rendelkezésére, 
90 nap időtartamra, vagy a koro-
navírus járvány miatt elrendelt 
veszélyhelyzet feloldásáig.

– A cseh autómárka szekszár-
di márkaképviselete által most 
felajánlott jármű a tízedik autó 
lesz, amellyel az önkormányzat 
a meleg étel kiszállítását vég-
zi – mondta el Ács Rezső pol-
gármester. – Jó szolgálatot tesz 

majd, hiszen közel négyszáz 
gyereknek szállítunk meleg 
ételt. Miután önkéntes segítőink 
közül nem mindenki rendelke-
zik gépjárművel, így biztosan 
hasznát vesszük az autónak akár 
bevásárlásnál vagy a gyógysze-
rek kiváltásánál is. Köszönet 
érte a vállalkozásnak!

– Komolyan vesszük a társa-
dalmi szerepvállalást ebben a 
minden szempontból kihívást 
jelentő helyzetben, ezért – el-
ismerve az önkormányzatnak 
a rászorulók érdekében végzett 
munkáját – egy Skoda Rapid 
kombit ajánlottunk fel, hogy 
ezzel is még gördülékenyebbé 
tegyük a segítségnyújtást – tette 
hozzá Szászy Árpád, az Alisca 
Autócentrum Kft. ügyvezetője.  
 SZV

Védőeszközök a kórháznak
A szekszárdi kórházba is 
érkezett azokból a védő-
eszközökből, amelyeket az 
elmúlt napokban, a koronaví-
rus-járvány elleni küzdelmet 
szolgáló nemzetközi együtt-
működés keretében kapott 
Magyarország.

Az intézmény az Állami Egész-
ségügyi Ellátó Központ készle-
téből 5000 darab, egyszer hasz-
nálatos védőoverallt, 200 darab 
fertőtleníthető védőszemüveget 
és 732 liter fertőtlenítőszert ka-
pott. A szállítmányt – amely 
április 24-én délelőtt, teherau-
tóval érkezett – a Kórházpa-

rancsnokság és az intézmény 
munkatársai közösen ellenőriz-
ték és helyezték el a kórház rak-
tárépületében.

Itt az újonnan érkezett esz-
közökből és a kórház saját for-
rásból, korábban beszerzett 
készletéből – a szükséges higi-
éniai körülményeket szigorúan 
betartva –, a teljes védőfelszere-
lést tartalmazó egységcsomago-
kat állítanak össze, hogy azok a 
kórház megfelelő osztályain, a 
járványkórház szükségleteihez 
igazodva biztosítsák az egész-
ségügyi dolgozók védelmét, 
segítsék a járvány leküzdését.  
 Forrás: TMBJK

Skodával bővült a flottaSkodával bővült a flotta
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Honvédek végeztek fertőtlenítést az idősotthonokban
A Magyar Honvédség 25. 
Klapka György Lövészdandá-
rának vegyvédelmi alakulata 
végzett szerdán és csütörtö-
kön fertőtlenítést a szociális 
központhoz tartozó szekszár-
di idősotthonokban.

A Tatabányáról kivezényelt 
katonák két járművel érkeztek 
szerda délután a Mérey utca 
33–35. szám alatt található idő-
sek otthonához. A honvédek, 
miután gondosan összeállítot-
ták a fertőtlenítéshez használt 
oldatot, tetőtől talpig vegyvé-
delmi ruhát öltöttek, és úgy lát-
tak munkához. 

Ács Rezső a fertőtlenítés-
sel párhuzamosan megtartott 
sajtótájékoztatón elmondta, 
az elmúlt hetekben kiemelt fi-
gyelmet fordítottak az idősott-
honokra, miután a budapesti 
Pesti úti idősek otthonában 
tömegesen betegedtek meg 
koronavírussal a bentlakók. A 
polgármester kiemelte, Szek-
szárdon a megelőzésre helyezik 
a hangsúlyt. 

A megelőzés részeként folya-
matosan végzik az intézmények 
takarítását és fertőtlenítését, a 
szükséges védőeszközök pedig 
folyamatosan rendelkezésre 

állnak mind a dolgozók, mind 
pedig a lakók részére. Emellett 
az intézményekben látogatási 
tilalom – a lakók sem jöhetnek 
ki –, és minden lakó testhőjét 
naponta kétszer ellenőrzik. 
Emlékeztetett, ugyancsak a 
megelőzés jegyében a múlt 
héten vitaminokat és Béres 
cseppet adtak az otthonok la-
kóinak, hogy ezzel is erősítsék 
immunrendszerüket. 

Ács Rezső hangsúlyozta, a 
honvédség segítségével történő 
fertőtlenítés újabb lépés a vírus 
terjedésének megelőzés terén. A 
városvezető tudatta, Szekszár-
don egyik idősotthonban sem 
történ koronavírusos megbete-
gedés, de még csak gyanú sem 

merült fel erre. Ha mégis gya-
nús jelet tapasztalnának, az or-
vosi segítség rendelkezésre áll. 

Ács Rezső szavai szerint az 
önkormányzat és az intézmé-
nyeket működtető szociális köz-
pont mindent megtett annak 
érdekében, hogy elkerüljék a 
tömeges fertőzést. Mint mond-
ta, a jó döntések nyomán a vírus 
terjedésének nyomát sem látni.

Rottenbacher Ádám, a szoci-
ális központ igazgatója tudatta, 
a honvédek szerdán és csütör-
tökön a központhoz tartozó 
mind a négy intézményben el-
végezték a fertőtlenítést. Ehhez 
az épületeken belül egy alko-
holtartalmú, míg az épületeken 
kívül egy magas koncentrációjú 

klórtartalmú szert használnak. 
A lakókat a fertőtlenítés ideje 
alatt más helyiségekben, vagy jó 
idő esetén az udvaron helyezték 
el. A védekezési 45 perc, a lakók 
ennyi idő után térhetnek vissza. 

A Mérey utca 42. szám alatt 
szerda délelőtt történt meg a 
fertőtlenítés, míg a Mérey utca 
33–35. szám alatti intézmény-
ben szerdán és csütörtökön 
végezték el. A szintén a szoci-
ális központ működtetésében 
lévő tolnai idősek otthonában 
ugyancsak szerdán, míg a szek-
szárdi, Kadarka utcai intéz-
ményben csütörtökön fertőtle-
nített a honvédség vegyvédelmi 
alakulata.    S. V.
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Helyből érkezett a segítség
Négyszáz szájmaszkot aján-
lott fel a szekszárdi Világzász-
ló Stúdió tulajdonosa a szek-
szárdi önkormányzatnak.

A saját készítésű szájmaszkokat 
Forenszki Róbert, a vállalkozás 
tulajdonosa nyújtotta át Ács 
Rezső polgármesternek kedd 
délután a városházán. 

Ács Rezső a felajánlást meg-
köszönve emlékeztetett, ez már 
nem az első alkalom, hogy 
vállalkozók – vagy éppen ma-
gánszemélyek – adománnyal 
segítik a koronavírus-járvány 
elleni védekezést. Hozzátette, 
az újabb felajánlás jól mutatja 
a szekszárdi cégek társadalmi 

szerepvállalását. A polgármes-
ter szavai szerint az ilyen fel-
ajánlások rendkívül fontosak. 
Hangsúlyozta, példaértékűnek 
tartja azt, hogy minden egyes 
szájmaszk külön zacskóban, ste-
ril körülmények között érkezett.

Mint azt a polgármester el-
mondta, a Világzászló Stúdiótól 
kapott szájmaszkok nagy részét 
a szakképzésben vizsgázó diá-
kok és tanáraik számára ajánlják 
fel. Az érettségizők központilag 
kapnak védőfelszerelést – fűzte 
hozzá.

A városvezető arról is szólt, 
hogy Szekszárdon jelenleg 14 
500 szájmaszk és 31 ezer pár 
védőkesztyű van raktáron, az 

önkormányzat pedig folyama-
tosan pótolja a készleteket, ké-
szülve arra az eshetőségre, ha 
nagyobb mennyiségre volna 
szükség ezekből bármely intéz-
ménynél.

A Világzászló Stúdió  egyéb-
ként többféle felirattal – például 
„Vigyázzunk egymásra!” –  ké-
szítette el a maszkokat, melye-
ken a város logója is megtalál-
ható.  S. V.
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Vigyázzunk egymásra, 
és sikerülni fog!
#visszajovok

(05222)
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Újabb három évig a KSC játékosa marad Gereben Lívia
A súlyos betegséggel folyta-
tott közel egy éves harc után 
már a visszatérésre készül Ge-
reben Lívia, aki a napokban 
újabb három évre kötelezte 
el magát az Atomerőmű KSC 
Szekszárdhoz.

Bár a 20 éves játékosnál ta-
valy májusban leukémiát di-
agnosztizáltak, Gereben Lívia 
elképesztő küzdeni akarással 
nézett szembe a betegséggel, 
aminek köszönhetően az or-

vosok engedélyt adtak neki a 
nyári visszatérésre. Bár a koro-
navírus-járvány miatt Magyar-
országon is megállt a kosárlab-
da élet, a klubvezetés kiemelten 
fontosnak érezte, hogy minél 
hamarabb megújítsa a játékos 
lejáró szerződését.

– A legnagyobb öröm Livi 
szerződés hosszabbításával 
kapcsolatban, hogy közel egy 
évvel a súlyos leukémia diag-
nosztizálása után egyáltalán 
erről beszélgethetünk – kezdte 

Szabó Gergő ügyvezető elnök. 
– Az a fanatizmus, amivel fel-
állt ebből az embert próbáló 
élethelyzetből, arra sarkallt 
minket, hogy közösen újra 
felépítsük őt, és a saját szisz-
témánk szerint tovább építsük 
a klubot is. Azon dolgozunk, 
hogy hasonló színvonalon tud-
juk elkezdeni a 2020/2021-es 
bajnoki szezont, illetve az eset-
leges nemzetközi szereplést. 

 Forrás: KSC Szekszárd

Djokics a nyár elején már együtt dolgozna csapatával
Családja körében töltődik 
és már a következő szezon-
ra készül Djokics Zseljko. Az 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
vezetőedzője sajnálja, hogy 
így ért véget a kosárszezon, 
mert csapata éppen jó for-
mába lendült, és ki tudja: a 
Magyar Kupa után akár a baj-
nokságban is döntőt játszha-
tott volna – mondta a megyei 
napilapnak adott interjúban.

– Ez az év sem múlt el úgy, hogy 
ne nyert volna valamit Szekszár-
don…

– Büszke vagyok rá, hogy is-
mét éremmel tudtuk zárni az 
idényt, bár egy kicsit csalódott 
vagyok amiatt, hogy a Sopron 
elleni fináléban nyújtottuk a 
leggyengébb teljesítményünket 
a Magyar Kupa nyolcas döntő-
jében. Igaz, hogy a soproniak 
fantasztikusan védekeztek, de 
ha nem ijedt nyuszi módjára 
játszunk, ki tudja, hogy miként 
alakul a találkozó.

– Hiányzik a kosárlabda?
– Nagyon! Aki ismer, az tudja, 

hogy ezzel kelek, ezzel fekszek, 
és ezzel is álmodok. Sajnálom a 
csapatot, hogy nem tudtuk be-
fejezni, amit elkezdtünk. Any-
nyira felfelé ívelt a formánk, 
hogy ki tudja, mi sült volna ki 
belőle, ha a szövetség nem vet 
véget a bajnokságnak. Olyan 
csapatom volt, amellyel lehetett 

dolgozni, építkezni, ráadásul az 
előző idényhez képest ezúttal a 
sérülések is elkerültek bennün-
ket. Biztos vagyok benne, hogy 
a kemény munkának meglett 
volna az eredménye. Idei tel-
jesítményünkre a rájátszásban 
tehettük volna fel a koronát, de 
már nem derül ki, hogy mire 
jutottunk volna...

– Önnek hogy telnek a napjai?
– Pécsett vagyok a csalá-

dommal, és csak keveset moz-
dulunk ki. A gyerekek most 
járnak első osztályba, s velük 
együtt tanulok én is – csiszo-
lom a magyartudásomat. Élve-
zem, hogy végre a családom-
mal lehetek, hogy végre vissza 
tudok adni nekik valamit abból 

az időből, amit szezon közben 
elveszek tőlük.

– A játékosai hogy bírják?
– Izidora Vasziljevics, az 

erőnléti edzőnk mindenkinek 
személyre szabott edzéstervet 
készít. A lányok videóra veszik, 
ahogy elvégzik a feladatokat, és 
visszaküldik neki, így tudom, 
hogy mindenki becsületesen 
végigcsinálja azt. Ez a kényszer-
pihenő most arra ad lehetőséget 
leginkább, hogy mindenki javít-
son a fizikális állapotán, hogy 
ha engedélyt kapunk végre a 
közös munkára, akkor annak 
a lehető legjobb formában vág-
hasson neki.

– Ön szerint erre mikor kerülhet 
sor?

– A nyár elején már nagyon 
szeretnék együtt dolgozni a csa-
pattal. Az volt a tervem, hogy a 
szezon után idén is elvégezzük 
azt a hathetes plusz munkát, 
amit az elmúlt években, de erre 
a koronavírus-járvány miatt 
nem kerülhetett sor. Remélem, 
hogy nem lesz tömeges megbe-
tegedés, így május végén, június 
elején egy-két játékossal talán el 
tudunk kezdeni dolgozni. A je-
lenlegi helyzetben nehéz tervez-
ni, jó lenne, ha már túl lennénk 
ezen az egészen...

– A jövőről lehet már tudni va-
lamit?

– A magyar „magot” min-
denképpen bővíteni szeretném. 
A fiatal szabály miatt az idei 
évben tizenhat éveseket kellett 
csatába küldenem, s bár dicsé-
ret illeti őket, mindenképpen 
szükségünk van kiforrottabb 
magyar játékosokra. Az is igaz 
persze, hogy nem lesz köny-
nyű találni olyat, aki beleillik a 
rendszerünkbe. A mi csapatunk 
ugyanis olyan, mint egy nagy, 
összetartó család, így először azt 
kell megnéznünk, hogy a kisze-
melt mennyire tud beilleszked-
ni a közösségbe, aztán jöhet a 
játéktudás.  SZV
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Szabó Noémi, az Atom-
erőmű KSC Szekszárd szak-
mai- és sport igazgatója a 
Rádió Antrittnak nyilatkoz-
va elmondta, jelenleg 13 fős 
magyar maggal rendelkez-
nek – a rutinos Szara Krn-
jics például további két évet 
írt alá –, a légiósokat pedig 
emberileg és szakmailag is 
a magyar gerinchez igye-
keznek szabni. Két-három 
kosarassal már a tárgyalá-
sok végső fázisában vannak. 
Ivana Dojkic elhagyja a csa-
patot, a horvát légiós poszt-
jára olyan játékost keresnek, 
aki Studer Ágnes fejlődését 
szolgálja.
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Százmilliós fejlesztések
indultak
Ellátás-biztonságot növelő 
fejlesztéseket hajt végre 2020-
ban a Szekszárdi Távhőszol-
gáltató Nkft. Csukle Tibor 
ügyvezető igazgató tájékozta-
tása szerint távvezeték cserére 
kerül(t) sor a Kadarka lakó-
telepen, az Arany János és a 
Wesselényi utcában, illetve a 
Dienes Valéria utcában – az 
egykori Gróf Pál lakótelepen 
–, valamint további 13 hőköz-
pontban végeznek felújításo-
kat. A beruházás teljes értéke 
eléri a 100 millió forintot.

A fűtésre kevesebbet, a meleg vízre többet költünk idén
Miután a napi középhőmér-
séklet tartósan meghaladta a 
12 Celsius-fokot, a Szekszárdi 
Távhőszolgáltató Nonprofit 
Kft. április 21-én leállította a 
távfűtést a megyeszékhelyen.

A tolnai megyeszékhelyen 5680 
lakást és 255 közületi felhasz-
nálót lát el a Szekszárdi Táv-
hőszolgáltató Nonprofit Kft. 
– mondta el lapunk kérdésére 
mondta Csukle Tibor. Az ügy-
vezető igazgató hozzátette, a tel-
jes hőfelhasználás 73 százalékát 
teszik ki a lakossági igények. 

A fűtési szezon hivatalon 
szeptember közepétől május 
15-ig tart. Ebben az időszakban 
amennyiben a napi középhő-
mérséklet 12 fok alá süllyed, a 
szolgáltató a közösképviselők 
jelzésére bármikor beindítják a 
fűtést. Április közepétől ugyan 
napközben jó idő volt, éjsza-
kánként még a fagyponthoz 
közelített a hőmérséklet, ezért 
voltak továbbra is melegek a ra-
diátorok. A tartós felmelegedés 
okán aztán – szintén a közös-
képviselőkkel egyeztetve – áp-
rilis 21-én kikapcsolták a fűtést 
– nyilatkozta Csukle Tibor. Az 

ügyvezető arra kérte a fogyasztó-
kat, hogy a radiátor-szelepeket a 
nyári időszakban is tartsák nyit-
va, ezzel ugyanis számos későbbi 
probléma megelőzhetővé válik.

A társaság mérései szerint a 
2019/2020-as fűtési időszakban 
0,6 fokkal volt magasabb az át-
laghőmérséklet (6,59 °C), mint 
korábban, így – miután a fűtési 
hődíjat az előző három év tényle-
ges fogyasztásának átlagából szá-
molják – a szekszárdiak összesen 
mintegy negyvenmillió forintot 
spóroltak a fűtésen. Az ügyveze-
tő hozzátette ugyanakkor, hogy a 
használati meleg-vízfogyasztás vi-
szont közel 20 százalékkal volt ma-
gasabb a megszokottnál az elmúlt 

három hónapban, amiben bizo-
nyára szerepet játszik az is, hogy a 
koronavírus-járvány miatt többet 
tartózkodnak otthon a családok.

Szekszárdon 94 olyan lakó-
épület van, amelynek lakásaiban 
még hagyományos költségosztók 
találhatók. A leolvasást idén is a 
Techem Kft. végzi, de a veszély-
helyzet miatt ennek időpontja 
még kérdéses. A távhőszolgáltató 
a leolvasást követő egy hónapon 
belül készíti el az elszámolásokat, 
várhatóan augusztus-szeptember 
hónapokban.

A megyeszékhelyen is vannak, 
akik tartoznak a szolgáltatónak, 
a kintlévőségeket a város beszedi, 
ha kell jogi úton is, ami akár plusz 

költséget is jelenthet a fogyasz-
tónak. Amennyiben egy család 
átmeneti gondok miatt nem tud 
fizetni, akkor a szolgáltató rész-
letfizetési lehetőséget ajánl fel.

Csukle Tibor elmondta, a jár-
ványhelyzetben az ügyfél- és 
diszpécser szolgálat otthonról 
(home office) működik, és tarta-
lék műszakot is kialakítottak, ha 
a dolgozók közül többen megbe-
tegednének, akkor se maradjanak 
ellátás nélkül a város lakói.  - fl -FO
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A járvány lecsengését várják már a székelyek is
Élénk civil élet folyik Szek-
szárdon, éppen emiatt érhe-
tett „villámcsapásként” több, 
jelentős tagsággal bíró váro-
si egyesületet a koronavírus 
járvány.

A Bukovinai Székelyek Szek-
szárdi Egyesületét is sokkolta 
a vészhelyzet. „Az országos 
korlátozások kihirdetése után 
komolyan elgondolkodtunk, 
hogyan tovább. A csoportos 
összejövetelekről lemondtunk” 
– válaszolta Szegedi Dezsőné 
Emerencia elnök. Közösségük-
ben kizárólag telefonon és in-
terneten tartják a kapcsolatot, 
miután egyesületük tagsága 
életkorát tekintve a veszélyez-
tetett csoporthoz tartozik. Így 

az önkéntes munkát sem ők 
szervezik, tagjaik többségének 
segítését családjaik oldják meg.

„Ütemezett havi összejöve-
telünk, a 10 éves évfordulónk 

megünneplése,  a Bukovinába 
tervezett nyári kirándulásunk, 
megemlékezéseink mind elma-
radnak…” – sorolja szomorúan 
az elnök.

„A székelység vallásos nép-
csoport, ezért a vasárnapi mi-
sék, istentiszteletek igencsak 
hiányoznak. Az egyházak azon-
ban új utat nyitottak: rendsze-
resen az interneten, tévén és 
rádión keresztül is lehet részt 
venni ezeken az alkalmakon. 
Imaláncok jöttek létre, ezekhez 
egyénileg is lehetett csatlakoz-
ni” – sorolta a lehetőségeket.

Erőt, példát őseik adnak szá-
mukra ezekben a nehéz napok-
ban, s ha majd újra összejönnek, 
nem az lesz a fontos, melyik 
programjuk maradt el, egysze-
rűen örülnek majd egymásnak.

„Ebben a bezártságban én is 
elgondolkodtam, vajon min-
dent jól csináltunk-e eddig? 
Úgy gondolom, ezek után újra-
értékelődnek az emberi kapcso-
latok” – vallja Szegediné.  

 - gyimóthy -
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Új kötet: értékes anyagok a 2. világháborúról
Újabb és újabb érdekes és 
értékes anyagok kerülnek 
elő a szekszárdi családoktól 
a második világháborúval 
kapcsolatosan – mondta el 
dr. Szabó Géza, a témáról ké-
szülő könyv társszerkesztője.

Már zajlik a szerkesztése annak a 
2. világháborús könyvnek, amely 
az Alsóvárosi Római Katolikus 
Közhasznú Egyesület gondo-
zásában jelenik meg – mondta 
el kérdésünkre dr. Szabó Géza, 
aki dr. Nagy Janka Teodórával 
együtt szerkesztőként vesz részt 
a kötet elkészítésében. Hozzá-
tette, az eredeti elképzelés sze-
rint februárban zárult volna az 
anyaggyűjtés, ám újabb és újabb 
érdekes anyagok kerülnek elő az 
időszakról. Dr. Szabó Géza úgy 
fogalmazott, hogy a bőség zava-
rával küzdenek.

„A 2. világháború szekszárdi 
stációi” munkacímen készü-
lő könyvben névsorrendben 
jelennek meg a világháború 
szekszárdi hősei, áldozatai. Az 
abc elején található betűkkel 
kezdődő családnevű áldozatok 
és hősök esetében már lezárult 
az anyaggyűjtés, de a többiek 
tekintetében még várják a szek-
szárdiaktól azokat az anyagokat, 
beszámolókat, melyek a fenti 
időszakhoz köthetők – tudtuk 
meg a kötet társszerkesztőjétől.

Hozzáfűzte, az anyaggyűjtés 
során végzett kutatások nyo-
mán eddig közel 650 szekszárdi 
halottról szereztek tudomást, 
összesen pedig mintegy 800 

emberre vonatkozóan sikerült 
adatot gyűjteni.

A könyvben nemcsak a há-
borúban meghalt vagy fogságba 
esett katonák, de többek között a 

háború után deportáltak, az itt-
hon maradottak történeteiről is 
lehet majd olvasni. Több száz ko-
rabeli levelet, több katona és ké-
sőbbi hadifogoly naplóját sikerült 
összegyűjteni, ezekből válogatás 
jelenik majd meg a kötetben. A 
fényképek és írásos emlékek mel-

lett természetesen helyet kapnak 
azok a történetek is, melyeket a 
korszakot megélt szekszárdiak 
mesélnek el – tájékoztatott dr. 
Szabó Géza.

Kovácsné Lengyel Klára, az 
Alsóvárosi Római Katolikus 
Közhasznú Egyesület elnö-
ke emlékeztetett, az egyesület 
gondozásában „Hősök voltak 
és áldozatok – szekszárdiak a 
nagy háborúban” címmel ké-
szült könyv, amit 2018 végén 
mutattak be. Hozzátette, már 
annak a kötetnek a készítése-
kor is sok információ, anyag 
került elő a családoktól a 2. vi-
lágháború szekszárdi vonatko-
zásairól. Mint azt az egyesület 

elnöke elmondta, nem szeret-
ték volna veszni hagyni ezeket, 
mivel kötelességüknek érzik az 
ősök emlékének ápolását.

Azt is elmondta, hogy a könyv  
elkészítéséhez nagyon sok tá-
mogatást kapnak az egyesület 
egyházi elnökétől, Bíró László 
tábori püspöktől. Nemcsak a 
stációkra való címbeli utalás 
ötlete származik tőle, de az elő-
szót is a szekszárdi származású 
püspök írja a kötethez.

A címmel kapcsolatban el-
árulta, a kötet 15 fejezete kü-
lönbözőképpen kapcsolódik a 
Szent János és Pál Kápolnában 
(vagy, ahogy sokan ismerik, a 
kórház-kápolna – a szerk.) ta-
lálható tizenöt stációhoz.

„A 2. világháború szekszárdi 
stációi” című könyv már a ne-
gyedik olyan könyv lesz, mely 
az egyesület gondozásában je-
lenik meg. Előbb a „Szekszárd 
alsóvárosi emlékek” I–II. című 
kötetek, majd a fent említett 
„Hősök voltak és áldozatok – 
szekszárdiak a nagy háborúban” 
könyv készült el, mindegyik dr. 
Nagy Janka és dr. Szabó Géza 
szerkesztésében.  

 S. V.

Az egyesület várja és köszöni azon magánszemélyek
egyszázalékos adófelajánlását, akik fontosnak érzik
a szervezet értékőrző tevékenységének támogatását.

Név: Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus 
Közhasznú Egyesület

Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 9.
Adószám: 18865488–1–17
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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 Május 4. Május 5. Május 6. Május 7. Május 8. Május 9.

„A”
1.350,- Ft

Alföldi gulyásleves Kertészleves Tejfölös gombaleves Grízgaluskaleves Tarhonyaleves MENÜ 1. Lencseleves

Aranygaluska,
vaníliasodó

Rozmaringos
sült csirkecomb,

karottás rizs

Marhapörkölt, tészta, 
savanyúság

Halfilé ropogós
bundában,

francia saláta

Zöldbabfőzelék,
házi fasírt 1.650,- Ft

Rántott jércemell,
párolt rizs,

savanyúság

„B”
1.350,- Ft

Alföldi gulyásleves Kertészleves Tejfölös gombaleves Grízgaluskaleves Tarhonyaleves MENÜ 2. Lencseleves

Keleti fűszeres
sült csirkeszárny,
parázsburgonya

Rántott sertésborda,
petrezselymes

burgonya, savanyúság

Rakott burgonya, 
savanyúság

Tavaszi rizseshús,
savanyúság

Roston jércemell,
friss saláta 1.650,- Ft

Cigánypecsenye,
tepsis burgonya, 

savanyúság

Heti
ajánlat

1.250,- Ft

Rántott jércemell,
hasábburgonya,

savanyúság

Rántott jércemell,
hasábburgonya,

savanyúság

Rántott jércemell,
hasábburgonya,

savanyúság

Rántott jércemell,
hasábburgonya,

savanyúság

Rántott jércemell,
hasábburgonya,

savanyúság

MENÜ 3. Lencseleves

1.650,- Ft
Csirkepörkölt,
vajas galuska,

savanyúság

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

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

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(05240)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(ERGONOM)
Rendelési idő:

szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

telefon: 06–20/997–0376
e-mail: drnemesadr@hotmail.com

(05228)

A Tolnatáj Televízió
összművészeti versenyt hirdet

a trianoni békediktátum
100. évfordulója alkalmából

Emlékezzünk együtt!Emlékezzünk együtt!
Nevezhetnek szekszárdi diákok

és felnőttek, 3–5 perces
videó-felvétellel

• vers, próza, emlékbeszéd;
• tánc, mozgásművészet;
• zene, ének kategóriákban.

A leghitelesebb alkotásokat
a Tolnatáj Televízió

2020. június 4-i
emlékműsorában bemutatja.

Az öttagú szakmai zsűri által
kiválasztott 1–3. helyezett alkotások 

készítői 50.000,- Ft, 25.000,- Ft és 
15.000,- Ft összegű

vásárlási utalványban részesülnek.

Az alkotásokat a
ttt@tolnataj.net

e-mail címre várják.

Beküldési határidő:
2020. május 20. (szerda) 24:00 óra.



2020. május 3. 9

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
 • Legényfogó leves 750 Ft
 • Daragaluska leves 450 Ft
 • Minestrone leves 550 Ft

FŐÉTELEK
 • Őcsényi kacsamáj, főtt-sült burgonyával 1490 Ft
 • Zöldfűszeres tengeri halfilé, friss salátával 1590 Ft
 • Milánói sertésborda 1490 Ft
 • Hamburger, chips burgonyával 1490 Ft 
 • Csirkemell saláta  1690 Ft
 • Tarja pecsenye, lecsós-velős raguval, főtt-sült burgonyával 1490 Ft
 • Marhapörkölt, tarhonyával 1490 Ft
 • Töltött káposzta, tejföllel locsolva 1290 Ft
 • Rántott csirkecomb filé, petrezselymes burgonyával 1290 Ft
 • Mandulában sült camambert párolt rizzsel és áfonyával 1390 Ft
 • Zöldborsó főzelék, házi fasírozottal 1290 Ft
 • Rántott sajt v. karfiol v. gomba párolt rizzsel és tartármártással 1290 Ft
 • Császármorzsa, házi baracklekvárral 990 Ft

SALÁTÁK
 • Káposzta saláta 290 Ft
 • Vegyes darabos savanyúság 290 Ft

DESSZERTEK
 • Almás pite 450 Ft
 • Szilvás pite 450 Ft
 • Sacher szelet 450 Ft

2020. MÁJUS 4 – 10-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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(05223) (05232)
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Április 26-ai rejtvényünk megfejtése: Alfred Hitchcock, Psycho, thriller, Madarak.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Végh Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését május 7-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Az Evangéliumban az Úr Jé-
zus ezt mondta: „Én azért 
jöttem, hogy életük legyen, és 
bőségben legyen.” Önmagát 
áldozta értünk a keresztfán. 
Saját Testével és Vérével táplál 
a legszentebb Eukarisztiában. 
Ó, ha felfognánk, hogy Ő, az 
Isten-Ember a legnagyobbat, 
Önmagát adja nekünk minden 
Szentáldozásban!

Épp ezért ne a világgal fog-
lalkozzunk – csak amennyire 
szükséges –, mert minden el-
múlik! Szent Pál apostol így 
buzdít: „Keressétek, ami fönt 
van, ahol Krisztus ül az Isten 
jobbján. Ami ott fönn van, 
arra legyen gondotok, ne a föl-
diekre.” (Kol 3,12) Ha mindig 

Istenre gondolnánk, és csak 
Neki akarnánk megfelelni, 
csupa öröm lenne az életünk. Ő 
mondta: „Elsősorban az Isten 
országát és annak igazságát 
keressétek, s ezeket mind meg-
kapjátok hozzá! Ne aggódjatok 
tehát a holnap miatt, a holnap 
majd gondoskodik magáról! A 
mának elég a maga baja.” (Mt 
6, 33)

Testvérek! Az Úr mindnyá-
junkat meghív követésére. Ne 
féljünk beengedni Őt az éle-
tünkbe! Adjuk át Neki ma-
gunkat, szeretteinket, minden 
gondunkat. Ő mondta: a beteg 
fiú apjának: „Minden lehet-
séges annak, aki hisz.” (Mk 9, 
23) Másutt így buzdítja tanít-

ványait: „Bármit kértek hittel 
az imádságban, megkapjátok.” 
(Mt 21, 22)

Sokan azt gondolják, hogy 
egyedül nekik kell megoldani 
problémáikat. Az Úr felajánlja 

segítségét. Sőt, ezt kérte: szün-
telenül imádkozzatok! Ez nem 
azt jelenti, hogy tétlenül várjuk 
a „sült galambot”. Ami rajtunk 
áll, azt mindig meg kell tenni! 
Az Úr csak az aggódást tiltja, 
és felajánlja segítségét. Csak 
higgyünk Benne, és forduljunk 
Hozzá bátran! Bizalmunk 
mértékében adja kegyelmét. 
Állandóan várja imánkat. Le-
hajol hozzánk, és kezét nyújtja, 
ha szakadékba estünk.

Kérjük megváltó Urunkat, 
hogy töltse meg szívünket Irán-
ta való szeretettel. Kérjük meg 
Égi Édesanyánkat, hogy járjon 
közben értünk Szent Fiánál. 
Ámen! 

  Fekete Zoltán káplán

Álláshirdetések
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatal 
Városfejlesztési és Üzemelte-
tési Osztályán osztályvezető 
munkakör betöltésére.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatal 
Jogi és Hatósági Igazgatóság 
Önkormányzati Osztályán 
önkormányzati referens mun-
kakör betöltésére.

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

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2020. május 1–31-ig tart.
(05229)
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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
Május 3. (vasárnap) – Tímea, Irma
Tímea: görög-magyar eredetű; jelentése: jó + tisztelet.
Irma:  az Irm-kezdetű germán női nevek önállósult becézője.
Május 4. (hétfő) – Mónika, Flórián
Mónika: 1.) görög eredetű; jelentése: magányos, egyedül élő; 

2.) latin eredetű; jelentése: intő, figyelmeztető, tanító;
3.) karthágói-pun eredetű; jelentése: istennő.

Flórián: latin eredetű; jelentése: virágos, virágzó.
Május 5. (kedd) – Györgyi
Györgyi: magyar eredetű; jelentése: földműves, gazdálkodó, dália.
Május 6. (szerda) – Ivett, Frida
Ivett: francia eredetű; jelentése: júdeai.
Frida: német eredetű; jelentése: béke, védelem, körülkerített terület.
Május 7. (csütörtök) – Gizella, Bendegúz
Gizella:  1.) germán eredetű; jelentése: női túsz, női kezes.  

2.) a Gisel-, Geisel- kezdetű germán női nevek önállósult rövidülése.
Bendegúz: hun-magyar eredetű; jelentése: Attila hun uralkodó atyjától 
származó férfi.
Május 8. (péntek) – Mihály, Győző
Mihály: héber eredetű; jelentése: az Istenhez hasonló.
Győző: latin Victor névből származik; jelentése: győztes, győző.
Május 9. (szombat) – Gergely, Édua
Gergely: görög eredetű; jelentése: éberen őrködő.
Édua: kun eredetű női név, jelentése: a Hold felkel.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 3.
(vasárnap)

Május 4.
(hétfő)

Május 5.
(kedd)

Május 6.
(szerda)

Május 7.
(csütörtök)

Május 8.
(péntek)

Május 9.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | hidegfront 
erős széllel 
max. 19o , min. 9o

közepesen felhős | szeles nap
max. 20o , min. 7o

zápor | hidegfront erős széllel
max. 18o , min. 8o

gyengén felhős
max. 21o , min. 7o

gyengén felhős
max. 21o , min. 9o

közepesen felhős
max. 21o , min. 9o

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.
Tel.: 06–20/942–7848 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

közepesen felhős | szeles nap
max. 19o , min. 6o

MAJÁLIS helyett!
 FILMKLUB

a  támogatásával
Az ONLINE FILMKLUBBAN

eddig bemutatott filmek 4 napon
keresztül ELÉRHETŐK az interneten.

2020. április 30 – május 3.
(csütörtök – vasárnap) 

•  Életem a tánc, szerelmem BARTINA 
dokumentumfilm

•  Kék SZÍV dokumentumfilm
• Szekszárdi RETRO dokumentumfilm
• OBSITOS játékfilm www.pixeltv.hu

MATÓK OPTIKAMATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.huwww.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808 (05230)

Szemüvegek szakszerű készítése Szemüvegek szakszerű készítése 
és javítása.és javítása.
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• Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
• Laktózérzékenység

gene� kai szűrése

Vérvételt csak sürgős esetekben vállalunk! Részletekért érdeklődjenek a megado�  telefonszámon!

• Inzulinrezisztencia 
vizsgála�  csomag

• Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor

• Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási

csomagok
• PSA-szűrés

| NYITVA TARTÁS | H., Sz., P. • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS | mobil: +36–30/590–2404 

• 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

Biró Aranka Vérvételi Pont Vezető (05224)

Ebéd, vacsora
elvitelre és kiszállítva

10:00–18:00 óráig

Napi menü
hé� őtől

vasárnapig

Diófa Étterem Diófa Étterem ajánlataajánlata
Étlapunkat megtekinthe�  a

www.diofae� eremespanzio.hu  weboldalon
20 km-es körzetben a kiszállítás ingyenes

 06–20/267–15–67 •  Diófa É� erem és Panzió

(05236)

TŰZIFA AKCIÓ AKÁR 15% KEDVEZMÉNNYEL!
A Gemenc Zrt. 2020. június 30-ig szezonvégi tűzifa értékesítési akciót

hirdet vastag tűzifából, a készlet erejéig. Az alábbi árak tő melletti bruttó árak!

• Bátaszéki  Erdészet: +36–74/491–003; bataszek@gemenczrt.hu
• Szekszárdi    Erdészet: +36–30/209–0442; +36–74/311–833; szekszard@gemenczrt.hu
• www.gemenczrt.hu 

A  Bátaszéki  Erdészet  akciós  készletei
FAJTA RÉGI ÁR ÚJ ÁR

Fehér akác 22.860,- Ft /m3 21.590,- Ft/m3

Egyéb kemény lombos 
(szil, mezei juhar, platán) 19.050,- Ft /m3 17.145,- Ft/m3

Zöld juhar, bálványfa 12.700,- Ft /m3 11.430,- Ft/m3

A  Szekszárdi  Erdészet  akciós  készletei
FAJTA RÉGI ÁR ÚJ ÁR

Fekete dió 16.510,- Ft /m3 13.970,- Ft/m3

Egyéb kemény lombos 
(szil, mezei juhar, platán) 19.050,- Ft /m3 17.145,- Ft/m3

Zöld juhar, bálványfa 12.700,- Ft /m3 11.430,- Ft/m3

EUTR technikai azonosító: AA0002383

(05234)

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!

(05225)

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

(05227)

Mi a webjogsi?Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű 
szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz ve-
zető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a 
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legna-
gyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosít-
ja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!

Balog István oktató (05237)

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  (05226)

(05238)


