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FOTÓ: KISS ALBERT → 3. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Ápolók napja
Tizenegy kórházi dolgozó és 
két osztály közösségének mun-
káját ismerte el a megyei kórház 
és a Magyar Ápolási Egyesület 
megyei szervezete az ápolók 
nemzetközi napja alkalmából 
múlt pénteken, a Vármegyehá-
zán megtartott ünnepségen.
 → 6. oldal

Kadet-arany
Bajnoki címet szerzett az Atom-
erő KSC Szekszárd kadet csa-
pata az U16-os nemzeti leány 
kosárlabda bajnokság nyolcas 
döntőjében. A gárda meggyő-
ző teljesítményt nyújtva jutott 
a fináléba, ahol egy ponttal felül 
múlta a Csata DSE csapatát is.
 → 13. oldal

→ 10. oldal

Tudásközpont
épül
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Kósa Lajos: nem kérünk az EU birodalmi terveiből
Csak egy erős Magyarország 
és a nemzetállamok szövet-
sége védi meg a magyarokat 
– jelentette ki EU-parlamenti 
választási fórumán Kósa La-
jos Szekszárdon. A Fidesz al-
elnöke szerint erre biztosíték 
Orbán Viktor miniszterelnök 
politikája.

 
A május 15-i fórumot megelő-
ző sajtótájékoztatón Horváth 
István, a választókörzet ország- 
gyűlési képviselője reményét fe-
jezte ki, hogy május 26-án meg-
felelő részvétel mellett rendezik 
a választást. Ezt támasztja alá a 
szekszárdi választókerületben 
eddig összegyűjtött 12 ezer tá-
mogatói aláírás is. Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere sze-
rint a mostani uniós parlamen-
ti választás azért is fontos, mert 
annak eredménye kihat a követ-
kező generációk életére is.

A Placcon tartott választási 
fórumon Kósa Lajos kiemelte: 
a gazdasági fejlődés mai ütemét 
nézve, a jelenlegi adópolitikával 
2030-ra utolérhetjük az EU-s 
országok fejlődésének átlagát. 
Hozzátette, a kormány a jövő 
nemzedéknek több lehetőséget 
kíván nyújtani, ezért hozta létre 

családtámogatási programját. 
Ettől fosztaná meg a magyaro-
kat Brüsszel, amely „birodalmi 
központként” beleszólna pél-
dául a babaváró programba. Az 
alelnök hozzátette: a birodalmi 
központokról szereztünk már 
elég tapasztalatot a Habsburgo-
kon és törökökön át a szovjete-
kig, akiknek uralma alatt a ma-
gyar érdekek nem számítottak.

A politikus rávilágított, a köz-
pontosító törekvések fő motorjai 
az unió baloldali pártjai, akik – 
miután elvesztették potenciális 
szavazóbázisukat – kifulladtak. 
Számukra a legnagyobb szava-
zó-tartalékot az EU-ba áramló, 
keresztényellenes migránsok je-
lentik. A balliberális oldal a jelen 
helyzetet folyamatosan az 1956-
os menekültekéhez hasonlítja. A 
magyarok azonban keresztény 
értékrendet képviseltek, keresz-
tény módon voltak „munka-

szocializáltak”, és beilleszkedni 
akartak, nem megváltoztatni a 
befogadó országok kultúráját.

A migrációt ösztönző erők 
egy másik pillére Kósa szerint a 
nemzetközi spekuláns nagytő-
ke, amelynek ugyancsak érde-
ke az „invázió”. Teszi mindezt 
azért, hogy gyenge kormányo-
kat segítsenek hatalomra. A 
migráción Soros György és a 
hozzá hasonló spekulánsok mil-
liárdokat keresnek. Nekik nem 
érdekük az erős nemzetállam.

Kósa Lajos felhívta a figyel-
met: ma hazánk súlya messze 
túlmutat a számokon, hiszen 
olyan elvi álláspontot képvise-
lünk, amihez muszáj viszonyul-
ni. Értékeink megvédéséhez 
azonban csak egy út vezet: ha 
szavazatunkkal minél több, a 
migrációt ellenző magyar po-
litikust juttatunk be az európai 
döntéshozatalba.  Gy. L.

NÉVNAP–TÁR
Május 19. (vasárnap) – Ivó, Milán
Ivó: 1.) germán eredetű; jelentése: tiszafa; 2.) az Iván szláv becézője.
Milán: szláv eredetű; jelentése: kedves.

Május 20. (hétfő) – Bernát, Felícia
Bernát: germán eredetű; jelentése: erős, mint a medve.
Felícia: latin eredetű; jelentése: boldog.

Május 21. (kedd) – András, Konstantin
András: görög eredetű; jelentése: férfi, férfias.
Konstantin: latin eredetű; jelentése: Constantius családjához tartozó; szilárd, 
állhatatos, következetes. 

Május 22. (szerda) – Júlia, Rita
Júlia: latin eredetű; jelentése: Juliusz nemzetségéhez tartozó.
Rita: görög-latin eredetű, jelentése: atenger csillaga.

Május 23. (csütörtök) – Dezső
Dezső: latin-magyar eredetű; jelentése: óhajtott, kívánt gyermek.

Május 24. (péntek) – Eszter, Eliza
Eszter: 1.) héber eredetű; jelentése: mirtusz; 

2.) perzsa eredetű; jelentése: csillag, bájos fiatal lány.
Eliza: héber eredetű; jelentése: isten az én esküvésem.

Május 25. (szombat) – Orbán
Orbán: latin eredetű; jelentése: városi, finom, művelt, udvarias ember.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 19.
(vasárnap)

Május 20.
(hétfő)

Május 21.
(kedd)

Május 22.
(szerda)

Május 23.
(csütörtök)

Május 24.
(péntek)

Május 25.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | kb. 2 mm zápor 
| elszórtan zivatarok lehetnek
max. 25o , min. 12o

zivatar | kb. 5 mm eső | szeles nap
max. 24o , min. 13o

zivatar | kb. 8 mm eső | szeles nap
max. 20o , min. 14o

zivatar | kb. 5 mm eső | szeles nap
max. 22o , min. 13o

elszórtan zivatarok lehetnek
max. 23o , min. 13o

zápor
max. 23o , min. 13o

zápor 
max. 24o , min. 13o
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A Grimm mesék köré fonódik az idei Mesefesztivál
Ismét a mesék fővárosává vá-
lik Szekszárd: május 25-én és 
26-án rendezik a Háry János 
Mesefesztivált.

Az idén negyedik alkalom-
mal szervezi meg a város és a 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont a Háry János Mesefesz-
tivált, melynek köszönhetően 
a szekszárdi családok egy két-
napos rendezvény keretében 
ünnepelhetik meg a gyermek-
napot, javarészt ingyenes prog-
ramokkal. Az idei rendezvény 
a Grimm mesék köré fonódik 
– mondta el a fesztivál keddi 
sajtótájékoztatóján Ács Rezső.

A polgármester kiemelte, 
fontos, hogy a szekszárdi csalá-
dok ne csak az óvodai és egyéb 
fejlesztéseken keresztül érez-
zék az odafigyelést, hanem a 
városi rendezvények szervezé-
se tekintetében is. Hozzáfűzte, 
az elmúlt évek bizonyították, 
hogy jó hangulatú rendezvényt 
sikerült szervezni, a mesefesz-
tiválra évről évre egyre többen 
látogatnak el.

Ács Rezső szerint a közös-
ségformáló rendezvény vendé-
gei tartalmas két napra számít-
hatnak, mely során valamennyi 
szekszárdi óvoda és iskola fel-

lép majd, megmutatva tudását. 
A fő attrakció a szombat esti 
fényfestés lesz, melyre az idén 
– várakozáson felül – 440 pá-
lyázat érkezett. A díjkiosztót 
szombaton 21:00 órától tartják, 
és az elkészült rajzokat is ekkor 
vetítik ki a Művészetek Háza 
homlokzatára – tette hozzá.

Rigócsőr, Békakirály
Az idei Háry János Mesefesz-

tiválon összesen 50 program, 
22 színpadi produkció és több 
száz fellépő, valamint 28 kie-
gészítő program és kézműves 

vásár várja a látogatókat – tá-
jékoztatott Zsikó Zoltán. A Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
ügyvezetője elmondta, fellép 
többek között a Vaga Banda, 
Gubás Gabi és zenekara, a Ga-
ragulya Gólyalábas Komédiás 
Kompánia és a Handabanda 
zenekar. A Grimm mesék köré 
fonódó kétnapos rendezvény 
házigazdája – Rigócsőr király 
szerepében – Horgász Dezső 
és – a Békakirályt megformáló 
– Juhász Bence lesz. Ahogy azt 
már megszokhattuk, az idén 
is mesét mond Ács Rezső pol-

gármester és dr. Haag Éva al-
polgármester. Előbbi szombat 
utóbbi vasárnap délelőtt lép 
majd színpadra.

A Városmarketing Gyémánt 
díjas mesefesztiválnak az idén 
is a Babits Mihály Kulturális 
Központ közvetlen környéke, 
a Művészetek Háza előtti tér és 
a Prométheusz park ad majd 
helyet. A civil szervezeteknek 
köszönhetően számtalan fog-
lalkozáson vehetnek részt az 
érdeklődők. A kiegészítő prog-
ramok sorában mesekert, do-
bálósarok, bábszínház kapott 
helyet, de állatsimogatóval, 
ügyességi játékokkal, kézműves 
udvarral és lábbal hajtható jár-
gányokkal, valamint légvárral 
és civil cukrászdával is várják 
a gyermekes családokat.

A programokból minden 
szekszárdi intézmény kiveszi a 
részét – mondta Gerzsei Péter, 
a Szekszárdi Tankerület vezető-
je. Hozzátette, sok kisgyermek 
van, akit vonz a mesék világa, 
aki szeret olvasni és a tananya-
gon kívül másfajta tudást is 
szeretne elsajátítani. Mint fo-
galmazott a fényfestésre érke-
zett nevezések magas száma is 
bizonyítja mindezt. 

 S. V.

Ősszel kezdődhet a tudásközpont építése
A jövő kihívásainak is meg-
felelő tudásközpont építése 
kezdődik meg Szekszárdon 
az ősszel.

A volt laktanya területén, a Mo-
dern Városok Program kereté-
ben, a kormány 4,1 milliárd fo-
rintos támogatásával épül meg a 
szekszárdi tudásközpont, mely-
ben a levéltár és a felnőtt- és 
gyermekkönyvtár is helyet kap 
majd – tájékoztatott Ács Rezső, 
a helyszínen, csütörtökön meg-
tartott sajtótájékoztatón.

Mint azt a polgármester rész-
letezte, az 5700 négyzetméter 
területű épületben 2500 négy-
zetméteren interaktív könyv-
tárat alakítanak ki a most négy 
helyen működő Tolna Megyei 
Illyés Gyula Könyvtár 364 ezer 
dokumentumból álló gyűjtemé-
nye számára. A szintén négy te-
lephelyen működő levéltár több 
mintegy 13 ezer folyóméternyi 
iratanyaga 1700 nm-es terüle-
ten kap helyet. Emellett kialakí-
tanak egy 1500 nm-es közösségi 

teret is, ahol előadó-, oktató-, 
kiállítótermeket építenek. A tu-
dásközpont körül parkot és 62 
parkolóhelyet is kialakítanak.

A szekszárdi Építész Alko-
tóműhely tavaly készítette el a 
terveket, és az önkormányzat 
már rendelkezik építési enge-
déllyel és a szükséges anyagi 
forrásokkal is. Hamarosan ki-
írják a közbeszerzést, és ősszel 
kezdődhet az építkezés, amely 
várhatóan 2021-re fejeződik be 
– mondta el Ács Rezső.

A könyvtár és a levéltár ve-
zetése a tudásközpont tervezé-
si munkái során folyamatosan 
egyeztetett az építészekkel an-

nak érdekében, hogy az épület 
hosszú távon szolgálja a szek-
szárdiak érdekeit. 

Az épületben sok rugalma-
san alakítható tér kap majd 
helyet, ezzel biztosítva, hogy a 
tudásközpont ne csak a mai kor 
elvárásainak, de a jövő kihívá-
sainak is megfeleljen – mond-
ta Liebhauser János. A Tolna 

Megyei Illyés Gyula Könyvtár 
igazgatója hozzátette, azt sze-
retnék, hogy a könyvtár olyan 
szolgáltató intézménnyé váljon, 
mely valóságos emberi közössé-
get teremt, miközben az olvasás 
kultúra fontosságára épít.

A levéltárnak a jövőben ke-
letkező iratanyag elhelyezésére 
is gondolnia kellett, ezért az 
épületet 20 ezer folyóméter irat 
tárolására tervezték – tudatta 
dr. Várady Zoltán. Az igazgató 
szólt arról is, hogy a levéltárra 
a legtöbben zárt, tudományos 
intézményként gondolnak, de 
a kutatók kiszolgálása mellett 
hivatali tevékenységet is végez-
nek. Ügyfélszolgálatot látnak 
el, hogy az emberek különféle 
ügyes-bajos dolgaihoz szüksé-
ges iratokat felkutassák.

Arról is beszélt, hogy előadá-
sok megtartásával, kiállítások 
rendezésével szeretnének nyit-
ni a nagyközönség felé, az új 
épületben pedig erre alkalmas 
előadó- és kiállítóterek is helyet 
kapnak majd.  S. V.
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Diákszemmel a természetben
A Szekszárdi I. Béla Gimná-
ziumban 2019. május 30-án 
12 óra 30 perckor nyitjuk 
meg kiállításunkat „Diák-
szemmel a természetben” 
címmel. Minden érdeklődőt 
várunk szeretettel.

A kiállítás anyaga a gimná-
ziumunkban indult „Fedezd 
fel a Szekszárdi dombságot” 
szakkörön résztvevő diákok 
munkáiból áll össze. A szak-
kört és a programot a Nemze-
ti Tehetség Program keretén 
belül az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma támogatta 
(a pályázat azonosítószáma: 
NTP-MTTD-18-0154). A 
tanév elején a természet- és 
környezetvédelem iránt ér-
deklődő és elkötelezett diá-

kokból gyűjtöttük össze lelkes 
kis csapatunkat. 

Foglalkozásaink során ta-
nulóink megismerkedhettek 
a Szekszárdi dombság legfon-
tosabb növényeivel, állatvi-
lágával, felszíni formáival, az 
éghajlat elemeivel és vizsgá-
latával, valamint a környéket 

érintő környezetvédelmi prob-
lémákkal. Nagy hangsúlyt fek-
tettünk a terepi munkára, saját 
mérések végzésére, egyéni ta-
pasztalatok és következtetések 
levonására. Az egész tanéven 
átívelő szakkör eredménye-
iről, tapasztalatairól a diá-
kok folyamatosan készítettek 
fényképes dokumentációt. A 
téli foglalkozások során saját 
társasjátékokat is készítettünk, 
amit a résztvevők a kiállításon 
ki is próbálhatnak. A környék 
egyik kis szegletét kiválasztva 
készítettük el terepasztalun-
kat, amelyen a terület felszín-
formáiról, szerkezetéről és 
élővilágából adunk ízelítőt. A 
szakkör kiemelkedő eseménye 

volt az április elején lezajló két 
napos szegedi tanulmányi ki-
rándulás, melynek keretében 
a diákok meglátogatták a fü-
vészkertet, megfigyelhették a 
vadaspark lakóit és tanulmá-
nyozhatták a Fehér-tó élővi-
lágát.

Gimnáziumunk fontosnak 
tartja a természettudományos 
ismeretek oktatását, a termé-
szettudományos gondolkodás 
és a környezettudatos látás-
mód erősítését a diákok kö-
rében. Ennek érdekében indí-
tottuk el az elmúlt tanévben a 
geo-informatika tagozatunkat, 
amelyre következő években is 
várjuk a jelentkezőket.  (x)

(04280)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Telefon: +36–74/314–580,
web: www.diaketkeztetes.net

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Május 20-tól május 24-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(04276)

MENÜ Május 20. Május 21. Május 22. Május 23. Május 24.

„A”
1150 Ft

Gulyásleves Tavaszi
zöldségleves

Brokkolikrém 
leves

Csontleves 
cérnametélttel

Kolbászos
burgonyaleves

Grízes tészta,
házi barack-

lekvár

  Sárgaborsó-
főzelék,

sült kolbász

Mediterrán 
csirkemell,

karottás
burgonyapüré

Budapest
ragu,

párolt rizs

Tejberizs,
erdei gyümölcs 

öntet

„B”
1150 Ft

Gulyásleves Tavaszi
zöldségleves

Brokkolikrém 
leves

Csontleves 
cérnametélttel

Kolbászos
burgonyaleves

Tavaszi
rizseshús,

savanyúság

Bolognai
spagetti,

trappista sajt

Trappista sajt 
rántva,

párolt rizs,
tartármártás

Gyros,
tzatziki,

pita

Mézes-
mustáros sült 

oldalas,
bugaci saláta

Napi
ajánlat
1050 Ft

Pulykamellfilé 
ropogós

bundában,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság 

Pulykamellfilé 
ropogós

bundában,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság 

Pulykamellfilé 
ropogós

bundában,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság 

Pulykamellfilé 
ropogós

bundában,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság 

Pulykamellfilé 
ropogós

bundában,
petrezselymes 

burgonya,
savanyúság 

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

FO
TÓ

K
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

Birtokba vette az önkormányzat a korábbi teniszpályát
Végrehajtási eljárás kereté-
ben vette birtokba május 
10-én a szekszárdi önkor-
mányzat azt a sporttelepen 
található ingatlant, melyet a 
Kerekes László önkormány-
zati képviselőhöz köthető cé-
gek működtettek éveken át.

Lesújtó látvány fogadta a szek-
szárdi közgyűlés pénzügyi- és 
gazdasági bizottságának tagjait 
a sporttelepen található egykori 
Kerekes Tenisz és Squash Klub 
területén, ahol telekbejárással 
egybekötött rendkívüli ülést 
tartottak, miközben a végrehaj-
tók jelenlétében birtokba adás-
ra került a terület. A közel 5500 
négyzetméter területű ingatlan-
ról most nehéz elhinni, hogy 
valaha aktív sportélet folyt itt...

A bizottság csak elvétve tart 
kihelyezett ülést, ám az önkor-
mányzati vagyon megóvása ér-
dekében a jelenlegi helyzet min-
denképpen indokolttá tette azt 
– mondta el Kővári László. A 
bizottsági elnök tudatta, a város 
részéről már többször is történt 
kísérlet a 3803/1-es helyrajzi 
számú, önkormányzati tulajdo-
nú ingatlan birtokbavételre, ám 
ez eddig meghiúsult.

Kővári László megosztotta, 
az ingatlan egy részére koráb-
ban Kerekes Lászlóhoz és csa-
ládjához köthető cégek között, 
különböző bérleti, illetve terü-
lethasználati szerződések jöttek 
létre, melyek jogvitához vezet-
tek. Ezzel kapcsolatban több per 

is indult. Az önkormányzat és a 
bérlő között jelenleg is tulajdo-
ni-, illetve birtokper zajlik.

A Szekszárdi Járásbíróság a 
birtokháborítás megszüntetése 
érdekében indított perben az ön-

kormányzat ideiglenes intézkedés 
iránti kérelmének helyt adott és 
eltiltotta az alperest az ingatlanon 
található felépítmények birtoklá-
sától. Ezen felül a bíróság kötelezte 
az alpereseket – Kerekes Lászlót és 
családjának több tagját – a terület-
rész és az azon található felépítmé-
nyeknek az önkormányzat részére 
történő birtokba adásra.

A Szekszárdi Törvényszék, 
mint másodfokon eljáró ha-
tóság 2018 novemberében 
helybenhagyta a járásbíróság 
végzését – tájékoztatott Kővári 
László. Hozzátette, az alperesek 
nem tettek eleget a kötelezett-
ségnek, ezért az önkormányzat 
végrehajtási eljárásokat indított, 
melyek folyamatban vannak.

A bizottsági elnök tudatta, 
az alperesek időközben beje-
lentették, hogy május 10-én 
vállalják a birtokba adást, köz-
ben azonban az ingatlan – mely 
az önkormányzat kizárólagos 
tulajdonában lévő Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. üzemelte-
tésében áll – gondnoka május 
2-án jelezte, hogy a területen 
lévő faház összes ablakát és 
bejárati ajtaját kibontották, a 
burkolatokat megbontották, le-
szerelték a szanitereket, kézmo-
sókat és csaptelepeket, melyek 
előző nap még hiánytalanul 
megvoltak és melyekről fotó is 
készült.

Kővári László szerint Kerekes 
László másnap felhívta és je-
lezte, hogy most már birtokba 
vehető az ingatlan a rajta álló 
faházzal együtt, mely – szerin-
te – jobb állapotban van, mint 
amikor azt birtokba vette. Az 
elnök hangsúlyozta, a fenti 
cselekmény károsította az ön-
kormányzati tulajdont, így fel-
jelentést tettek ismeretlen ellen, 
az ügyben pedig eljárás indult.

A bizottsági ülésen ott volt 
Szabó Balázs képviselő is, aki 
korábban az ingatlan helyze-
tével foglalkozó bizottságot 
vezette. Most ismét elmond-
ta, Kerekes László tizenöt évig 
nem fizetett közüzemi díjakat, 
illetve bérleti díjat a városnak. 
A képviselő – aki megdöbbent 
az ingatlan állapotán – hozzá-
fűzte, a területen álló faházban 
egy engedély nélküli vendéglá-
tóegység is működött, emellett 
Kerekes László a sporttelep ma 
is üzemelő öt teniszpályáját is 
bérbe adta, holott azokra nem 
is volt bérleti szerződése.

A megyei napilap megkeresé-
sére Kerekes László elmondta, 
hogy csak azt vitte el, ami az 
övé, amit fejlesztésként ő tett 
az ingatlanhoz. Arról is szólt, 

hogy még 2010 környékén az 
önkormányzat felajánlotta neki 
megvételre az ingatlant, de az 
adásvétel végül meghiúsult. Ke-
rekes László hozzátette, ha kell, 
az európai bíróságig is elmegy 
az igazáért…  S. V.

Csillag Balázs, a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. vezetője 
arról szólt, hogy mielőbb sze-
retnék rendezni a területet, 
elsőként a pálya környékét 
szeretnék rendbe tenni a fák, 
bokrok megnyírásával. Azt is 
elmondta, hogy a szomszédos 
öt teniszpályához nem tartozik 

kiszolgáló létesítmény, mellék-
helyiség, öltöző, zuhanyzó és ez 
bizony az ide járó teniszezők 
számának csökkenését okozta. 
Hozzátette, minél előbb szeret-
nék ezt az állapotot megszün-
tetni és öltözőket kialakítani. A 
cél, hogy a korábbi „klubhan-
gulatot” újrateremtsék.
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Rendkívüli vízhasználattal segít a kormány
Tavaly év végén indította út-
jára az agrártárca az öntözés 
fejlesztését szolgáló prog-
ramját, melynek tervezésébe 
a Nemzeti Agrárgazdasági 
Kamarát is bevonták.

A 2020-tól 2030-ig terjedő 
időszakra idén a rendszer elő-
készítése, tervezése mellett, a 
költségek összegzésén dolgozik 
az agrár- és a belügyminisztéri-
um – erről számolt be szekszár-
di látogatása során dr. Juhász 
Anikó agrárgazdaságért felelős 
államtitkár a Nemzeti Agrár-
gazdasági Kamara tolna megyei 
küldöttgyűlésén.

A Bodri Pincészetben meg-
tartott rendezvényen elhang-
zott: a Vidékfejlesztési Program 
részeként a mezőgazdasági 
vízgazdálkodási ágazat fejlesz-
tését tűzte ki célul a kabinet. 
Ez a meglévő öntözőrendsze-
rek üzemeltetésén, feltárásán 
és fejlesztésén túl új öntözési 
beruházások előkészítését is je-
lenti. A programra 17 milliárd 

forint jut: ebből a főművekre 
(csatornákra), felszín alatti vi-
zekre, rossz kutak feltárására 
és csatorna rekonstrukciókra is 
fordítanak.

Egy április 30-án kelt rendelet 
alapján a gazdák külön engedély 
nélkül 1200 köbméternyi vizet 
használhatnak fel 100 hektár-
nyi területen, legfeljebb egy 
hónapon át, a tartós vízhiányos 
időszakban. A rendezvényen dr. 
Juhász Anikó hangsúlyozta: a 
tavaszi szárazság okán keletke-

zett mezőgazdasági károk meg-
előzése, mérséklése érdekében 
a kormány rendkívüli öntözé-
si célú vízhasználattal segíti a 
termelőket. Mivel az idei csa-
padékhiány egyes növényi kul-
túrák fejlődését visszavetette, 
a belügyminiszter április 1-től 
tartósan vízhiányos időszakot 
hirdetett ki, amely alatt – víz-
jogi engedélyezési eljárás alap-
ján – egynyári öntözésre szóló 
vízjogi üzemeltetési engedély 
kérhető.  Gy. L.

A térség legütőképesebb hadserege lehet a magyar
Nem áll távol a kormányhiva-
tal és a megyei önkormány-
zat munkája a Honvédelmi 
Minisztérium feladatköreitől, 
hiszen egy adott helyzetben 
bevezetett, különleges jog-
rendszer alatt közös feladattá 
válik a honvédelem.

Erről értekezett május 9-én, 
Szekszárdon dr. Benkő Tibor 
honvédelmi miniszter a me-
gyei kormányhivatal és a Tolna 
Megyei Védelmi Bizottság által 
szervezett vármegyeházi esemé-
nyen, ahol több lényeges kérdés 
mellett a Zrínyi 2026 Honvédel-
mi és Haderőfejlesztési Prog-
ramról ejtett szót.

Köszöntőjében dr. Horváth 
Kálmán megyei kormánymeg-
bízott emlékeztetett arra, mi-
lyen komoly fejlődésen ment 
át az utóbbi években a közigaz-
gatás, amelyhez fogható fejlesz-

tésekbe most a honvédelem is 
kezd.

Előadásában Benkő Tibor rá-
világított, ahhoz, hogy Magyar-
ország képes legyen megvédeni 
magát, a haderő fejlesztésére van 
szükség. A Zrínyi 2026 program 
keretében tervezett fejlesztések-
nek köszönhetően hét év múlva 

a térség legütőképesebb hadere-
jévé válik a magyar.

A migráció veszélyeiről szólva 
a miniszter az 1956-os magyar 
menekültekkel való hamis pár-
huzamra hívta fel a figyelmet. 
Akkor ugyanis a nyugatra em-
igrált hazánkfiai nem akarták 
felülírni más országok törvénye-
it, szokásait, hanem alkalmaz-
kodtak hozzá. Ezzel ellentétben, 
a most Európába özönlő mig-
ránstömegek más vallást, törvé-
nyeket, kultúrát képviselnek.

Az új program egyrészt a 
honvédelem hadiipari fejlesz-
tését jelenti, másrészt az ön-
kéntes tartalékos állományt 
kívánja gyarapítani. A „Digitá-
lis Katona” programban meg-
valósuló kutatás-fejlesztéssel a 
különleges műveleti képesség 
továbbfejlesztésére koncentrál-
nak: különösen a kibertérre és 
a műholdas kapcsolatok erősí-

tésére, de a harckocsi, tüzér- és 
páncéltörő képességeink, hír-
adó- és informatikai rendszere-
ink modernizálására, emellett 
légvédelmi képességeink meg-
újítására is törekszenek.

A honvédség – mintegy 200 
főnek munkát adva – az év má-
sodik felétől már fegyvereket is 
gyárt, és az év végéig beszer-
zésre kerül 20 darab felfegyve-
rezhető, egészségügyi, illetve 
katasztrófavédelmi feladatok 
ellátására is alkalmas helikopter.

A program humán oldalát 
tekintve életpályamodellel, il-
letményfejlesztéssel, lakhatási 
és családtámogatással kívánják 
elősegíteni a honvédségnél dol-
gozókat. A fiatalok honvéde-
lemmel való megismertetését, e 
területen történő munkaválla-
lását a kadétképzéssel foglalko-
zó intézmények által szeretnék 
erősíteni.  Gy. L.

Ápolókat ismert el a Tolna Megyei Balassa János Kórház
Tizenegy kórházi dolgozó, 
valamint két osztály közös-
ségének munkáját ismerte el 
a Tolna Megyei Balassa János 
Kórház és a Magyar Ápolási 
Egyesület Tolna Megyei Szer-
vezete pénteken az ápolók 
nemzetközi napja alkalmából 
a Vármegyeházán megtartott 
ünnepségen.

Gliedné Tillmann Erzsébet ápo-
lási igazgató ünnepi beszédében 
elmondta, az ápolók nemzetközi 
napján emlékezünk meg hazánk 
első főápolójáról, Kossuth Zsu-
zsannáról és a betegellátás re-
formját elindító Florence Nigh-
tingale angol nővérről. Az idén 
ezen a napon emlékezünk meg 
a Magyar Ápolási Egyesület 30 
éves születésnapjáról is, vagyis 
mindarról, ami szakmai, etikai 
iránymutatással az ápolás irányát 
meghatározta a szakma megbe-
csültsége érdekében – tette hozzá.

Dr. Németh Csaba főigazgató 
arról szólt, hogy ezen a napon 
a szakma szépségét, az elköte-
lezettséget, az ezzel járó érté-
keket, és azt a fajta lelki töltetet 
ünneplik, melyet ez a fajta mun-
kavégzés ad. Hozzátette, amikor 
a szakma fontosságáról és fele-
lősségteljességéről esik szó, az 
nem csak azért fontos, mert a 
gondjaikra bízott betegekkel 
foglalkoznak, de azért is, mert 
az egészségügyben dolgozók-
nak a jövő betegeire is gondol-
niuk kell. Mindezt azért, hogy 
legyenek olyanok, akik egyszer 
majd a helyükre állnak és a jövő 
betegeit ápolják.

Dr. Németh Csaba szerint 
olyan közösséget szeretnének ko-
vácsolni, melynek tagjai befoga-
dóak, akik szeretettel, megértéssel 
fordulnak a betegek és a közössé-
gükbe tartozni vágyók felé.

Feiglné Koós Gabriella, a Ma-
gyar Ápolási Egyesület Tolna 
Megyei Szervezetének elnöke 
beszédében az idén 30 éves az 
országos és a megyei egyesület 
megalakulásának körülménye-
it idézte fel. Ács Rezső polgár-
mester, aki az idén elfoglaltsága 
miatt nem tudott részt venni az 

ünnepségen, videóüzenetben 
köszöntötte az ápolókat, kife-
jezve munkájuk fontosságát.

A beszédeket követően adták 
át főigazgatói dicsérő oklevele-
ket, a Magyar Ápolási Egyesület 
dicsérő okleveleit és további el-
ismeréseket. Főigazgatói dicsé-
retben részesült Antal Szilvia, 
aki 2006 óta a szemészeti osztály 
oszlopos tagja, mint főnővér he-
lyettes és gazdasági nővér egy 
személyben, továbbá Ferenczi-
né Csoma Beáta, aki pontosan 
25 éve a bőrgyógyászati osztály 
főnővére. Szintén főigazgatói di-
csérő oklevelet vehetett át Gulyás 
Gabriella a neurológiai osztály 
gazdasági nővére és Hackl Ág-
nes, a III. számú belgyógyászati 
osztály ápolási asszisztense.

Főigazgatói dicséretben ré-
szesült Magyar Mária ápoló, 
a gasztroenterológiai osztály 
főnővér helyettese, valamint 
Murányi Erzsébet adminiszt-

rátor. Ugyanezen elismerést 
vehette át Orsós Katalin a sebé-
szeti osztály ápolója, illetve át 
Patai Márta a radiológiai osztály 
munkatársa.

A Magyar Ápolási Egyesület 
kitüntetését kapta Diósiné Bor-
bély Éva, a szülészeti osztály 
ápolója, asszisztense. Az egész-
ségügyi ellátás, a betegápolás 
érdekében végzett kiemelke-
dő szakmai tevékenységéért a 
Magyar Ápolási Egyesület által 
adományozott elismerést ve-
hette át Szabácsy Józsefné, a III. 
számú belgyógyászati osztály 
ápolási asszisztense.

Az egyesület tiszteletbeli ápo-
lóvá avatta Csepregi Józsefnét, 
Évikét, a munkaügyi osztály 
előadóját. A dekubitusz ellá-
tásban elért pozitív változások 
elismerésére megalapított okle-
velet az idén a kardiológiai és a 
neurológiai osztály, illetve szak-
dolgozói közössége kapta meg.

A Magyar Ápolási Egyesület 
megalakulásának 30 éves évfor-
dulója alkalmából meghirdetett 
irodalmi pályázatra („Ápolás, 
ahogy én látom”) érkezett írások 
közül a bíráló bizottság Balogh 
Liliána, a Comenius Általános 
Iskola 7. osztályos tanulójának 
(felkészítője Morvainé Bíró Ildi-
kó) pályamunkáját találta a leg-
jobbnak. A Balassa János kórház 
munkatársai közül Galambos 
Csilla, a krónikus belgyógyásza-
ti osztály dolgozója és Kákonyi 
Ferencné, a radiológiai osztály 
munkatársa, valamint Vargáné 
Simovics Nárcisz, a pszichiátri-
ai osztály dolgozója ugyancsak 
bemutatta díjazott pályaművét. 
Az ünnepség zárásaként Sövé-
nyi Ferencné nyugalmazott or-
szágos főnővér tartott előadást 
„Az ápolásról másképpen… 
avagy hogyan tegyünk együtt a 
betegért” címmel.

 Forrás: kadarka.net
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A kórház ápolási igazga-
tósága és a Magyar Ápolá-
si Egyesület Tolna Megyei 
Szervezete a Magyar Ápolók 
Napja alkalmából miniszté-
riumi dicséretre terjesztette 
fel dr. Győriné Dávid Ste-
fániát, a fertőző osztály ve-
zető ápolóját, aki május 20-
án, Visegrádon, a Magyar 
Ápolási Egyesület országos 
kongresszusán veheti át az 
elismerést.

Városszépítők
A közelmúltban két vá-
rosszépítő akciót is támo-
gatott az önkormányzat 
„Szépítsük együtt Szek-
szárdot!” programja.

A Hunyadi utca 3–4. szám la-
kói közül három hölgy mint-
egy 50 zsák levelet gereblyé-
zett össze a közterületről.

Nem messze innen, a volt 
laktanya területét tisztította 
meg az illegális hulladéktól a 
KSC Szekszárd serdülő csa-
pata, Baki Sándor edző ve-
zetésével. A fiatalok 30 zsák 
szemetet gyűjtöttek össze.

A zsákokat a Tesco áruház 
ajánlotta fel, a hulladék el-
szállításában az önkormány-
zat és az Alisca Terra NKft. 
segített.

Köszönjük az önkéntesek 
lelkes munkáját, és várjuk 
ötleteiket a hasonló akciók-
hoz. Jelentkezés a szepitsuk@
szekszard.hu e-mail címen. 
Tegyük együtt szebbé Szek-
szárdot!  SZV
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Május 12-ei rejtvényünk megfejtése: George Lucas, Csillagok háborúja
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Dr. Régi Lajosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

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

EVANGÉLIUM

Háry János Mesefesztivál a Grimm-mesék jegyében
2019. május 25–26. | Szekszárd, Szent István tér

Május 25. (szombat) | Meseszínpad
Házigazda: Horgász Dezső, mint 
Rigócsőr király
• 09:00 Megnyitó
Köszöntőt mond: Ács Rezső, Szek-
szárd Megyei Jogú Város polgár-
mestere
Vándorbölcső ünnepélyes átadása
•  09:10 Városi mesemondó verseny 

díjazottjai
Szervező: PTE IGY Gyakorló Iskola, 
AMI és Gyakorlóóvoda
• 09:30 Búgócsiga Zenede
•  11:00 Kispárna Mesezenekar – 

Mandula világgá megy
•  13:00 Szekszárdi Baka István Ál-

talános Iskola mesemondói
•  13:20 Szekszárdi Dienes Valéria 

Általános Iskola mesemondója
•  13:30 Szekszárdi Garay János Ál-

talános Iskola: Emese és Márió
•  14:00 Szekszárdi Waldorf Óvoda, 

Általános Iskola és AMI: A méh-
királynő

•  14:30 II. számú Óvoda tagóvo-
dája Medina: A Hófehérke és a 
hét törpe

•  14:45 Kis mesemondók bemutat-
kozása I.

•  15:30 Kovács Dominik és Viktor 
– mesemondók 

• 16:30 Vaga Banda
Cirkuszos mókázás, amelyben a 
cirkusz varázslatos hangulatát hív-
ják életre.
•  18:00 Napvirág Zenekar – „Nevet 

a föld” című koncertje
•  19:30 Gubás Gabi és zenekara – Bi-

omese avagy Puff Ancsi egy napja
•  21:00 Legények, leányok gyújtson 

fényt ceruzátok! Fényfestés a Művé-
szetek Házára gyermekrajzokkal és 
a rajzpályázat eredményhirdetése.

Május 26. (vasárnap) | Meseszínpad
Házigazda: Juhász Bence, mint Bé-
kakirály
•  09:30 Köszöntőt mond: Dr. Haag 

Éva SZMJV alpolgármestere
•  09:30 Főnix Művészeti Műhely: 

Piroska és a farkas – mese zenével 
és dalokkal kicsiknek és nagyoknak 

•  10:30 Garagulya Gólyalábas Ko-
médiás Kompánia 

•  11:30 Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda
•  13:00 Handabanda zenekar
•  14:30 Netz Produkció: Hamupipőke 

– nem interpasszív családi meseszín-

ház, interaktív előadás, ahol a nézők 
szerves részesei a produkciónak.

•  15:45 Kis mesemondók bemutat-
kozása. Értékeli és jutalmazza a 
Csizmazia Alapítvány a Jövő Ígé-
retes Gyermekeiért kuratóriuma.

•  17:00 Kifli Zenekar – A Kifli zene-
kart az Alma együttes négy korábbi 
tagja alapította 2018-ban.

•  18:30 Bíró Eszter és zenekara – Ál-
lati Zenés ABC

Négyszögletű Kerek Erdő
Szent István tér, fák alatt

2019. május 25–26. 10:00–19:00
•  Mesekert | tevékenységközpontú, 

interaktív játékelemeket tartalmazó 
mobil játszóudvar: kiskertészet; álla-
tos kirakók; rajzolófal; dobálósarok; 
bábszínház; fotózkodó paravánok; 
bogár-csúszka; mesefa madarakkal; 
forgó napraforgó; kerítésre „futtat-
ható”, „szüretelhető” futónövények; 
gasztronómiához kapcsolódó tema-
tikus játékelemek: éléskamra, kispiac.

• Triola Gyerekvilág
•  Kalandtár: ügyességi, készség- és 

mozgásfejlesztő játékok; party fa-
játékok, fa társasjátékok; óriás épí-
tőkockák; állatsimogató (bárány, 
kecske, nyuszi, tengerimalac, csacsi).

Kihívások Tere
ügyességi játékokkal

160 lakásos épület előtti tér
2019. május 25–26. 10:00–19:00

•  25 db különféle lábbal hajtható 
járgány, bójából kiépített ügyes-
ségi pálya, trambulinok.

Kézműves Udvar
Szent István szobor körül

•  Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár 
| 2019. május 25–26. 09:00–18:00

A Grimm testvérek mesevilágát idé-
ző bábfigurák, kézműves tárgyak: 
ujjbábok és hűtőmágnes készítése, 
ingyenes beiratkozás, könyvajánló, 
kvíz, élő társasjáték.
•  Mentálhigiénés Műhely | 2019. 

május 25–26. 09:00–18:00
Nagyi Mesekuckója, régi idők játékai, 
kézműveskedés, kézujj-bábozás, inter-
aktív gyermekszínház rögtönzött me-
sék alapján, magyar népmesék diafil-
men, relaxációs mesetér babzsákokkal.
•  Kék Madár Alapítvány | 2019. má-

jus 25–26. 09:00–18:00

Kézműves foglalkozások, gyurmafi-
gurák készítése, meseszínező.
•  Gulyás Éva – kézműves | 2019. 

május 25–26. 09:00–18:00
Jelmezkészítés a Grimm-mesék vi-
lágából.
•  Alkot-Lak Kreatív Hobby Szaküz-

let | 2019. május 26. 09:00–18:00
Tündérlak készítése bébiételes üvegből.
•  Humánszolgáltató Központ | 

2019. május 25. 09:00–18:00
Kézműves sarok, színezősarok, puzzle 
sarok, játékos feladatok. A széttáncolt 
cipellők című mese oldalait az egyes 
állomásokon a gyerekek összegyűjt-
hetik, s a végén megkapják, megal-
kotják saját mesekönyvük.
•  Wosinsky Mór Megyei Múze-

um Vármegyeházi Varródoboz 
programja | 2019. május 25–26. 
09:00–18:00

Varródoboz foglalkozás: Békák és 
tündérek varrása
•  Új Nemzedék Központ | 2019. má-

jus 25–26. 9:00–18:00
Tini játszóház, társasjátékok, Xbox 
játékok.
•  Nosztalgiázás régi számítógépes 

ügyességi játékokkal | Digitális 
Jólét Program Pont 2019. május 
25–26. 09:00–18:00

Super Mario, Aladdin, Prince of 
Persia, Lion King, Sonic the Hedge-
hog – Próbáld ki mindet!

Civil Cukrászda
Szent István szobor körül

2019. május 25–26. 09:00–18:00
Civil Cukrászdánkban mesébe illő, 
szebbnél szebb szárazsütemények-
kel kedveskedünk a gyerekeknek. 
A finom édességeket önkéntesek 
készítik és kínálják nagy szeretettel.

Kiegészítő programok
Művészetek Háza előtti füves rész 

2019. május 25–26. 
• Babajátszó | 09:00–19:00
•  Ringató | Babits Mihály Kulturális 

Központ, Rendezvényterem 2019. 
május 26. 10:00–10:30

Zenei nevelés a születéstől hároméves 
korig – Vedd ölbe, ringasd, énekelj! 

A programon a részvétel díjtalan.
•  Német Hangolódó játszóház | 

Babits Mihály Kulturális Központ, 
Rendezvényterem 2019. május 25. 
10:00–10:45

•  MOCORGÓ a Városi Bölcsőde 
munkatársaival | Szent István 
tér, a színházi főbejárattal szem-
ben 2019. május 25. 15:00–17:00

•  Szekszárdi Waldorf Óvoda, Álta-
lános Iskola és AMI | Művészetek 
Háza felőli füves rész 2019. má-
jus 25. 14:00–18:00

Kézműves programok
• Nyelvsuli-buli
Művészetek Háza felőli füves rész
2019. május 25. 09:00–18:00 | Arc-
festés a Happy Stars Nyelviskolával
2019. május 26. 09:00–18:00 | An-
gol gyerekjátékok a Helen Doron 
Nyelviskolával
•  Alkossunk nagyot! – A város 

leghosszabb aszfaltrajza | Ba-
bits Mihály Kulturális Központ, 
Prométheusz park felőli oldala 
2019. május 25–26. 09:00–19:00

Történetekkel díszítsük az aszfaltot, 
melyhez bármely rajzolni vágyó 
gyerkőc hozzátoldhat egy jelenetet.
•  Légvárak Prométheusz park | 

2019. május 25–26. 09:00–19:00
Gyereknapi kedvezményes jegyár az 
ugráló várakra: 500,- Ft/fő
•  Kézműves kirakodóvásár | Szent Ist-

ván téri sétány 2019. május 25. 09:00–
22:00; 2019. május 26. 09:00–20:00

Vásári ízelítő: kürtöskalács, ke-
nyérlángos, mini fánk, hamburger, 
hot-dog, hekk, vattacukor, főtt ku-
korica, kandírozott magvak, szilvás 
gombóc, vásári édesség!
•  Rendőrségi bemutató | Prométheusz 

park 2019. május 25. 10:00–14:00
•  Katasztrófavédelmi bemutató 

| Prométheusz park 2019. május 
26. 10:00–14:00

•  Kétóránként eldördül a CUKOR-
KAÁGYÚ a Meseszínpadnál!

•  Mozivetítések | Babits Mihály Kul-
turális Központ, Agóra Mozi 

2019. május 25. (szombat): 10:00 
Vízipók-csodapók; 15:00 Undi-
pofik; 17:00 Aladdin.
2019. május 26. (vasárnap): 10:00 
Mia és a fehér oroszlán; 15:00 Un-
dipofik; 17:00 Aladdin.
Jegyár: 1.000,- Ft, a diák és nyugdí-
jas jegy 900,- Ft.
•  Országos Természet- és Környezet-

védelmi Filmnapok | Babits Mihály 
Kulturális Központ, Csatár terem 
2019. május 24–26.

Vesd az Úrra minden terhedet!
„Nagy sokaság ment hozzá, és bénákat, nyomorékokat, vakokat, 
némákat és sok más beteget vittek magukkal. Ezeket Jézus lába 
elé tették, ő pedig meggyógyította őket. A sokaság pedig cso-
dálkozott, amikor látta, hogy a némák beszélnek, a nyomorékok 
egészségesek lesznek, a bénák járnak, a vakok pedig látnak, és 
dicsőítette Izráel Istenét.”  (Mt 15, 29–31)

Mennyi szeretet, gondoskodás, 
milyen sok fájdalom és aztán 
megkönnyebbülés tükröződik eb-
ben a rövid elbeszélésben! Máté 
evangélista szóhasználatában az 
a kifejezés, hogy Jézus „lába elé 
tették őket” véleményem szerint 
hordoz valami drámai felhan-
got. Talán így is lehetne fordí-
tani: „lába elé vetették őket”. Az 
55. zsoltár 23. versében is ez a 

kifejezést használták, amikor az 
Újszövetség nyelvére átültették 
az ősi héber szöveget: „Vesd az 
Úrra minden terhedet...”

Mert a terheket cipelve, ami-
kor az út végén, szinte leroska-
dunk, már csak szinte levetni 
tudjuk azt. Van úgy, hogy az 
ember vállát már vágja a hor-
dozott hátizsák, a költözéskor 
hurcolt nagy bőrönd, az építke-

zésen cipelt cementeszsák. Van 
úgy, hogy az embert már szinte 
agyon nyomja az aggodalom, a 
stressz, egy emlék, egy bűn, saját 
magunk vagy mások „bénasága” 
és „vaksága” – jó lenne valaho-

vá „ledobni” a terhet. Hová le-
hetne úgy letenni, hogy az nem 
megszabadulás a tehertől – hisz 
éppen azért hordoztuk, mert va-
lami miatt fontos volt –, hanem 
szabadulás annak az elviselhe-
tetlen súlyától? Miként lehet úgy 
letenni őket, hogy nem megsza-
badulunk tőlük, hanem megol-
dást találunk azokra? 

A jó hír az, hogy van ilyen 
hely. Egyetlen egy hely, ahol ezt 
megtehetjük! A régiek és maiak 
is Jézus Krisztus elé vihetjük 
iszonyatos terheinket és szaba-
dulást találhatunk. Muszáj alá-
zatot tanulnunk, bíznunk is kell 
– de aztán már csak a hálaadás 
dicsérő szavait kell hordoznunk. 
 Sefcsik Zoltán

 evangélikus lelkész

Meghívó
Szabadtéri Polgármesteri 

Fogadóórára
Kérem, jöjjön el, és ossza meg 
velem, valamint munkatársaim-
mal a városunkat, illetve az ön 
közvetlen lakókörnyezetét érin-
tő elképzeléseit, véleményét.

X. választókörzet
Időpont: május 20. (hétfő) 17:00 óra
Helyszín: Otthon utca – Árnyas 
utca kereszteződése

Tisztelettel várom egy kötet-
len, konstruktív beszélgetésre!
 Üdvözlettel: Ács Rezső
 polgármester

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. 
évi CXCIX. törvény 45. § (1) be-
kezdése alapján pályázatot hirdet 
a Polgármesteri Hivatal Városfej-
lesztési és Üzemeltetési Igazgató-
ság Városigazgatási és Rendészeti 
Osztályára közterület-felügyelő 
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Közügyek/Állás menüpontban 
tekinthető meg.
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Hatalmas bravúr: kadet bajnok a KSC Szekszárd
Meggyőző teljesítményt 
nyújtva jutott a KSC Szek-
szárd kadet csapata az U16-
os nemzeti leány kosárlabda 
bajnokság döntőjébe, ahol 
egyetlen ponttal felül múlta 
a Csata DSE gárdáját is.

A korosztályos bajnokság alap-
szakaszában lejátszott mérkőzé-
sek alapján éremesélyeként uta-
zott az elmúlt heti pécsi nyolcas 
döntőre a KSC Szekszárd kadet 
csapata. Harsányi Mária edző 
tanítványai (Andi Hanna, Bo-
dócs Gréta, Haag Panna, Holcz 
Rebeka, Istókovics Adél, Lász-
ló Bernadett, Miklós Melinda, 
Németh Lili, Renczes Rebeka, 
Sámóczi Zsófia, Sinka Noémi, 
Tamás-Nagy Eszter, Villányi 
Anna) ennek „szellemében” 
mindjárt az első csoportmecs-
csükön erődemonstrációt tar-
tottak a Soproni Darazsak ellen 
(84–54).

A folytatásban a házigazda 
pécsiek egy félidőn át tudta 
megnehezíteni a KSC dolgát 
(78–51), míg a csoportelsőség-
ről döntő találkozót Renczesék 
végig vezetve nyerték a Vasas 
ellen (73–67). Az elődöntőben 
a második csoport másodikja, 
a Diósgyőr volt a KSC ellenfele. 
Pontosabban nem volt ellenfele, 
mert a szekszárdi fiatalok egy-
mást felülmúlva küzdöttek, és 
kiütötték a DVTK-t (98–48).

A szezonban még veretlen 
Csata DSE elleni fináléban 12 
pontos hátrányból kapaszko-
dott vissza, és fordított Harsá-

nyi Mária együttese (39–31). A 
záró tíz percben a Csata előbb 
ledolgozta a hátrányát, majd a 
vezetést is visszavette, ám egy 
„csavar” még volt az összecsa-
pásban. Jött ugyanis a meccs 
hőse, a Pécs után a fővárosiak-
nak is 32 pontot dobó, az egész 

bajnoki döntő legértékesebb já-
tékosának megválasztott Miklós 
Melinda, és másodpercekkel a 
végső dudaszó előtt bedobta a 
bajnoki aranyat érő kosarat!

– Még most is nehéz felfogni, 
hogy megnyertük – nyilatkoz-
ta lapunknak Harsányi Mária 
edző. – Az egész szezonban 
nagyon keményen dolgoztunk, 
a lányok plusz edzésmunkát is 
vállaltak. Pásztori István és Já-
nossy Csaba segítségével sike-
rült jól felkészülnünk a nyolcas 
döntőre, az aranymeccsen pedig 
igazi csapatként küzdve múltuk 
felül a technikailag jól képzett, 
magas szerkezetű Csata DSE 
együttesét, amelytől korábban 
kétszer is kikaptunk. Köszönöm 

a stáb minden tagjának a támo-
gatást, és hatalmas köszönet a 
szülőknek és minden szurko-
lónak is, akik végig buzdították 
csapatunkat Pécsett.

A juniorok ötödik helyezé-
se után a kadet csapat most a 
csúcsra ért. Ezt a bajnoki ara-

nyat Gereben Livinek, NB I-es 
csapatunk játékosának ajánl-
juk – küldünk is egyet neki –, 
és mielőbbi teljes gyógyulást 

kívánunk – zárta gondolatait 
Harsányi Mária.

A szekszárdiak eredményei, 
csoportmeccsek: KSC Szek-
szárd–Soproni Darazsak 85–54 
(24–12, 29–19, 22–6, 10–17). A 
KSC legjobb dobói: Miklós 22/3, 
Renczes 17/3, Holcz 14, Andi 
9/3. Szekszárd–KA Pécs 78–51 
(16–15, 19–18, 21–6, 22–12). 
Ld: Miklós 32/18, Renczes 14/3, 
Haag 12. Szekszárd–Vasas KA 
73–67 (24–19, 18–14, 15–15, 
16–19). Ld: Renczes 30/9, Haag 
12/6, Holcz 10, Miklós 10.

Elődöntő: Szekszárd–DVTK 
KA 98–48 (33–11, 25–10, 
25–11, 15–16). Ld: Andi 23/9, 
Renczes 21/3, Haag 18/9, Mik-
lós 14/6. Döntő: Szekszárd–
Csata DSE 52–51 (6–18, 18–8, 
15–6, 13–19). KSC: Miklós 
32/9, Renczes 6, Holcz 4, Andi 
2, Istókovics 2. Csere: Haag 6/3, 
Németh. Edző: Harsányi Mária.

Végeredmény: 1. Atomerőmű 
KSC Szekszárd, 2. Csata DSE, 3. 
Vasas Akadémia/A, 4. DVTK 
Akadémia/A, 5. Kosárlabda 
Akadémia Pécs/A, 6. Soproni 
Darazsak Akadémia, 7. Bajai 
NKK, 8. Széchenyi KA.

Különdíjakból is kijutott 
a szekszárdiaknak: a torna 
legjobbjának (MVP) Miklós 
Melindát választották, a leg-
több gólpasszt adó kosarasnak 
járó Horváth Judit díjat pedig 
Renczes Rebeka érdemelte ki, 
és mindketten bekerültek a tor-
na All Star csapatába is. A KSC 
legjobbjaként Holcz Rebeka ve-
hetett át különdíjat.  - fl -

Döntőt játszanak a serdülők is
A Nemzeti Serdülő Leány Ko-
sárlabda Bajnokság nyolcas 
döntőjébe jutott a KSC Szek-
szárd korosztályos együttese. 
Baki Sándor edző tanítványai 
az utolsó tornán fölényesen ver-
ték a Baja és a Pécs gárdáját, és 
a kőbányai akadémisták mögött 
a második helyen kvalifikálták 
magukat a május utolsó hétvé-
géjén sorra kerülő fináléra.

Eredmények. Baja–KSC 
Szekszárd 61:91 (13–17, 15–
26, 18–24, 15–24). A KSC leg-
jobb dobói: Szücs 14, Sámóczi 
13, Horog 12, Bernáth 10. Edző: 
Baki Sándor. Zsíros Akadémia 
Kőbánya–Szekszárd 93–65 
(32–16, 20–12, 16–19, 25–18). 
Ld: Horog 18, Piukovits 10, Lá-
bas 10. SZEKSZÁRD–PÉCSI VSK 
86–66 (18–14, 25–22, 21–18, 
22–12). Ld: Horog 19, Sámóczi 
11, Piukovits 9, Kovács 9.

Gyógyulj meg, Livi!
Leukémiát diagnosztizáltak 
Gereben Líviánál, az Atom-
erőmű KSC Szekszárd válo-
gatott kosárlabdázójánál.
A Magyar Kupa ezüstérmes 
klub tájékoztatása szerint 
a 19 éves játékosnál május 
10-én diagnosztizálták a be-
tegséget, kezelése várhatóan 
már a héten megkezdődik.
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FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV 2017.
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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
(04277)

EMLÉKEZÉS
Egyed Ferenc

(1934–1994)

„Akinek szerettét nem fedi sírhalom,
az nem is tudja, mi az a fájdalom.”

Emléked örökké szívünkben él.
 Szerető Családod(04283)

Alisca Brass Band-koncert
Mint minden év tavaszán, az 
Alisca Brass Band idén is nagy-
koncerttel kedveskedett a vá-
ros zeneszerető közönségének.

Az Alisca Brass Band Szek-
szárd kiemelkedő művészeti 
együttese, jelenlegi formájában, 
egyesületi háttérrel 2003 óta 
működik, maga a zenekar már 
az 1970-es években is létezett. 
Azóta is rendszeresen fellépői 
Szekszárd és Tolna megye kul-
turális rendezvényeinek, de az 
ország határain túl is öregbítik 
a város hírnevét. Tevékenységü-
kért 2007-ben elnyerték a Tolna 
Megyei Prima díjat, 2016-ban 
pedig Tolna Megye Művészeté-
ért elismerésben részesültek.

A zenekar minden év tava-
szán koncertet ad a Babits Mi-
hály Kulturális Központban. A 

május 11-i eseményen Maul Pé-
ter művészeti vezető irányításá-
val hagyományos fúvószenekari 
darabok és könnyűzenei sláge-
rek feldolgozásaiból hallhatott 
ízelítőt a közönség.

Az idei koncert keretében 
adta át Csillagné Szántó Polixé-
na, a Humán Bizottság elnöke a 
„Szekszárdért a Művészet Erejé-
vel” elismerő címet az egyesület 
korábbi vezetőjének, Baumann 
Péternek, aki több, mint négy 
évtizeden át vett részt a zenekar 
munkájában, három cikluson 
keresztül pedig az egyesület el-
nökeként tevékenykedett.

Csepregi Péter, az egyesület 
jelenlegi elnöke elmondta, hogy 
a több száz fellépést maga mö-
gött tudó együttest legközelebb 
a Pünkösdi Hal- és Vadünnepen 
hallhatja a közönség.   SZV

Hatszázan „borongoltak”
Az időjárás kegyes volt a har-
madik ízben megtartott Bika-
vér Borongoló résztvevőihez, 
akik a május 11-i túrán tíz pin-
cészet borait kóstolhatták.

A város északi felében található 
pincészetek összefogásával – az 
elmúlt évek sikerén felbuzdul-
va – idén harmadik alkalom-
mal rendezték meg a Bikavér 
Borongolót. Míg tavaly több 
mint 400 borturista kóstolta a 
bikavéreket, idén közel hatszáz 
látogatót vártak borokkal, házi 
finomságokkal és szekszárdi 
vendégszeretettel.

A Mészáros Borháznál tör-
tént regisztrációt követően a 
gyalogos bortúra résztvevői – 
akik, ha megfáradtak, ingyenes 
buszjáratot is igénybe vehettek 
– összesen tíz szekszárdi pincé-
szet borait kóstolhatták. A Mer-
felsz Pince, a Mészáros Borház, 
a Prantner Pince és a Sárosdi 
Pince mellett Eszterbauerék-
nél a Vida Családi Borbirtok, 
a Schieber Pincészetnél a Sze-
leshát Szőlőbirtok, míg a Vesz-
tergombi Pincénél Bősz Adrián 
vendégeskedett.

– A mintegy hatszáz vendég 
fele Szekszárdról, a másik fele 
az ország minden szegletéből 
érkezett hozzánk, de akadtak 
angol és német borturisták is 
– mondta a Bikavér Borongoló 

egyik házigazdája, Vesztergom-
bi Csaba. A borász hozzátette, 
kulturált borfogyasztókkal 
találkozott, akik a hegy leve 
mellett a gasztronómiát is di-
csérték.

Például Vesztergombiéknál 
a Szász Étterem által készített, 
malacbőr chipsszel kínált rán-
tott töltöttkáposztát fogyaszt-
hattak a pince 2016-os bikavére 
és 2017-es cabernet sauvignon 
bora, illetve Bősz Adrián rozéja 
és 2012-es bikavére mellé.

Eszterbaueréknél a kiváló 
borok és étkek mellett zenekar 
is várta a „borongolókat”, akik 
akár táncra is perdülhettek. 
Akik a táncot későbbre hagyták 
volna, azok az Est Caféban meg-
tartott After Partyn DJ Hefner 
muzsikájára mulathattak. 

 SZV

Sporthírek – sporthírek – sporhírek
Futsal. Nem jutott a fináléba a 
Szekszárd FC együttese, amely 
az NB I-es női futsal bajnokság 
elődöntőjének harmadik, Tolnán 
rendezett mérkőzésén 4–0-as 
vereséget szenvedett a címvédő 
Hajdúböszörménytől. Micskó 
Márk csapata a bronzéremért a 
Tolna-Mözs gárdájával mérkő-
zik, az első meccset május 19-én 
rendezik Szekszárdon.

Íjászat. A régiós Pályaíjász 
Bajnokság 1. fordulójában a 
szekszárdi Alisca Nyilai ÍE há-
rom sportolója, Bencze Gábor, 
Schmidt György és Wehovszky 
Kíra Tícia is aranyérmet szerzett 

Kaposváron. A Pécelen megren-
dezett 3D Grand Prix versenyen 
a szekszárdi íjászok közül Török 
Hanna Vanda ezüst-, Andréko-
vics Balázs pedig bronzérmet 
szerzett, míg Juhász Márton a 4., 
Török István Szilárd pedig az 5. 
helyen zárt.

Labdarúgás. Habár helyzetei 
alapján közelebb állt a győze-
lemhez, nem tudta megtartani 
első félidőben megszerzett elő-
nyét a Szekszárdi UFC: Dienes 
Pál együttese 1–1-es döntetlenre 
végzett a Dabas ellen a bajnokság 
27. fordulójában. Az UFC vasár-
nap a Paks II vendégeként bizto-
síthatja be NB III-as tagságát.
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A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később 
közöljük. Polgármesteri Hivatal, 
polgármesteri tárgyaló (Béla ki-
rály tér 8.).

DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 
óráig. Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Május 21. (kedd) 16:00 – 17:00 
óráig. Garay J. Általános Iskola 
és AMI (Zrínyi u. 72.).

FERENCZ ZOLTÁN képviselő
I. sz. választókerület
A hónap harmadik keddjén 
16:00 – 17:00 óráig. Garay J. Ál-
talános Iskola és AMI (Zrínyi u. 
72.).

GYURKOVICS JÁNOS képviselő
III. sz. választókerület
A hónap harmadik szerdáján 17:00 
– 18:00 óráig. Szekszárdi I. Béla 
Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 16:00 
– 17:00 óráig. Babits Mihály Álta-
lános Iskola (Kadarka u. 17.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén 18:00 – 
19:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem 
(Szent I. tér 10.).

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén 16:00 – 
17:00 óráig. Polgármesteri Hivatal, 
001-es iroda (Béla király tér 8.).

DR. MÁTÉ ISTVÁN képviselő
VII. sz. választókerület
2019. április 30. (kedd) 17:00 
óra – Luther tér (szabadtéri fo-
gadóóra). Országos Nyugdíjas 
Polgári Egyesület (Mészáros L. 
u. 7.).

ZAJÁK RITA képviselő
VIII. sz. választókerület
A hónap utolsó csütörtökén 
17:00 – 18:00 óráig. Dienes Va-
léria Ált. Isk. (Szent-Györgyi Al-
bert u. 6.).

PAP MÁTÉ képviselő
IX. sz. választókerület
Előzetes bejelentkezés alapján: 
+36–20/298–3018. Baka István 
Általános Iskola (Béri B. Á. u. 89.).

GOMBÁS VIKTÓRIA RITA
képviselő
X. sz. választókerület 
A hónap második hétfőjén 17:00 

– 18:00 óráig. Babits Mihály Kul-
turális Központ, Remete terem. 
(Szent I. tér 10.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő
A hónap első szerdáján 17:00 – 
18:00 óráig. MSZP iroda (Mikes 
u. 24.).

SZABÓ BALÁZS GYÖRGY
képviselő
Minden csütörtökön 16:00 – 
17:00 óráig. Képviselői Iroda 
(Dózsa Gy. u. 4.).

KEREKES LÁSZLÓ képviselő
A hónap negyedik szerdáján 
17:00 – 18:00 óráig. Babits Mi-
hály Kulturális Központ, Reme-
te terem. Szent I. tér 10.)

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Fekete László  
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: 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.

AGÓRA MOZI
Május 19, vasárnap  

– Május 22., szerda

15:00 |  Pokémon – Pikachu,  
a detektív

17:00 |  Csaló csajok
19:30 |  A lángoló fiú

Május 23., csütörtök

15:00 |  Undipofik
17:00 |  Aladdin
19:30 |  John Wick: 3. felvonás

Május 24., péntek

15:00 |  Undipofik

17:00 |  Aladdin

19:30 |  John Wick: 3. felvonás

Május 25., szombat

10:00 |  Vízipók-csodapók

15:00 |  Undipofik

17:00 |  Aladdin

19:30 |  John Wick: 3. felvonás

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. május 20. (hétfő) 14:30  
– Színházterem
Rigócsőr Király

Kisiskolás bérlet IV. előadás. 
A Grimm testvérek azonos 
című meséje alapján írta: Bor-
bély Viktória. 

Jegyek korlátozott számban, 
1.000,- Ft-os áron kaphatók.

2019. május 21. (kedd)10:00 
és 14:30 – Színházterem
Rigócsőr Király
Óvodás bérlet és kisiskolás 
plusz bérlet IV. előadás.

2019. május 22. (szerda) 17:00 
– Csatár terem
Egész-ség Szabadegyetem

A demencia megelőzésének 
lehetőségei. Előadók: dr. Mis-
kó József (egészségmentor) és 
Lakatos Ágnes (természetgyó-
gyász). Szervező: Mentálhigié-
nés Műhely. 

A belépés díjtalan.

2019. május 23. (csütörtök) 14:00 
– Márványterem
Gyermekrajz kiállítás

A 49. Tolna Megyei Gyer-
mekrajz Pályázat kiállítás meg-
nyitója. A tárlat megtekinthető 
június 14-ig.

2019. május 26. (vasárnap) 
9:00 – Szent István tér
Magyar Hősök Emléknapja

Ünnepi megemlékezés az 
I. és II. világháborús emlék-
műveknél. Emlékező beszédet 
mond Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere. Egyházi áldást 
tart Fodor Péter baptista lel-
kész. Közreműködik a Szek-
szárdi Ifjúsági Fúvózenekar, a 
Honvéd Hagyományőrző Egye-
sület Szekszárdi Szervezete és a 
Magyar Nemzetőrség Országos 
Szövetségének Katonai Hagyo-
mányőrző Tagozata. Az ünne-
pi megemlékezést koszorúzás 
zárja.

Meghívó
A Tolna Megyei Felnőtt Diabe-
tesesek Egyesületének követke-
ző összejövetele május 28-án 
lesz Szekszárdon, a Kórház 
„Lila épületében”, 13:30 órai 
kezdettel. Horváth Beatrix, a 
77 Elektronika képviselője tart 
előadást „Újdonságok a diabé-
teszben – Diabétesz passzport” 
címmel. 

Minden érdeklődőt szeretettel 
várnak!

Akciós méz
A Mentálhigiénés Műhely Ön-
kéntes Nyugdíjas Tagozatánál 
vegyes virágméz rendelhető ked-
vezményes áron (1.200,- Ft/kg), 
kedden és pénteken 08:00 és 
10:00 óra között a Babits Mihály 
Kulturális Központ mozi mellet-
ti irodájában, vagy a 06–20/415–
48–67-es telefonszámon. 

Szeretettel várnak minden 
nyugdíjas és nagycsaládos vá-
sárlót.

50 éves 
a Wosinsky ovi

A Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten Wosinsky lakó-
telepi épülete az idén ünnepli 
megnyitásának 50. évforduló-
ját. Az intézmény vezetése az 
óvo-da történetének eddigi fél 
évszázadára 2019. június 13-án 
(csütörtök) 16:00 órai kezdet-
tel ünnepség keretében emléke-
zik vissza.

A jubileum alkalmából kiállí-
tást rendeznek, melyhez kérik a 
volt dolgozók és óvodások segít-
ségét. Régi óvodás fényképeket 
várnak (szkennelve az ovoda1@
tolna.net email címre), vagy sze-
mélyesen az intézmény gazdasá-
gi irodájába (Kölcsey ltp. 15.).

Az ünnepre szeretettel várják 
az érdeklődő és emlékeiket fele-
leveníteni kívánó volt és jelenlegi 
dolgozókat, gyerekeket, szülőket.

MEGHÍVÓ

Az Egész-ség Szabadegyetem 
VII. évfolyamának követke-
ző alkalmán dr. Miskó József 
egészségmentor és Lakatos 
Ágnes természetgyógyász tart 
előadást „A demencia megelő-
zése” címmel.

Időpont: május 22.(szerda) 
17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Csatár terem 
(Szent István tér 10.).

Információ: +36–20/473–
0644, +36–74/511–722, www.
mentalmuhely.hu

Mérnököket ismert el a kamara
Három szekszárdi mérnök 
vehetett át elismerést a Tol-
na Megyei Mérnöki Kamara 
(TMMK) múlt pénteken a Mé-
száros Borházban megtartott 
taggyűlésén.
A kamaráért végzett tevé-
kenység elismerésére alapított 
Kőrösi Miklós Díjat az idén a 
szekszárdi Péri Gábor okleveles 
építőmérnök, a TMMK elnök-
ségi tagja vehette át. Az Alkotói 

díját az ugyancsak szekszárdi 
Bérek Ferenc okleveles gépész-
mérnök, a TMMK alapító tagja 
kapta.

Palotásné Kővári Terézia 
Bohli Antal Ifjúsági Díjat adott 
át a Szekszárdon élő, de Pakson 
dolgozó Manga László okleveles 
környezetmérnöknek, kiemelke-
dő munkája és számtalan szak-
mai publikációja elismeréséül.  
 Forrás: kadarka.net
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Felnőtt ortopédia magánrendelés 
Pécs belvárosában!

Dr. Nőt László Gergely,
PhD, med habil, ortopéd-traumatológus

részlegvezető-főorvos

Hatékony kezelés, sorban állás nélkül!

Cím: 7621, Pécs, Váradi Antal u. 10. fsz. 3.
Rendelési idő: kedd 17:00 – 19:00

Bejelentkezés:
előzetes időpont egyeztetés után 

a 06–70/204–0373-as telefonszámon vagy
az info@vallsebeszet.hu email címen.

www.vallsebeszet.hu

Váll – térd – csípő protézisek,
kézsebészet

(04285)

Targoncavezető, emelőgép kezelő, földmunka-rakodó 
és szállítógép kezelő tanfolyamok indulnak,

az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt. • 7100 Szekszárd, Arany J. u. 17-21.
Nagy Géza 06 20/985-96-99

(04288)Eng. szám: E-000304/2014

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

(04275)

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!

(04281)


