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FOTÓ: KISS ALBERT → 3. oldal

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Együttműködés
Az élet minden területét felö-
lelő együttműködési megálla-
podást írt alá Süli János tárca 
nélküli miniszter és Ács Rezső 
polgármester május 9-én, a vá-
rosházán dr. Becskeházi Attila 
és Kovács Pál államtitkárok tár-
saságában.
 → 4. oldal

Félmaraton
Megdőlt az abszolút részvé-
teli rekord a múlt szombaton 
megtartott, jubileumi X. Tolle 
Borvidék Félmaratonon. Vál-
tozékony időjárásban megren-
dezett versenyen összesen 2100 
futó teljesítette a hat táv vala-
melyikét.
 → 13. oldal
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Szabadidőközpont létesült Sötétvölgyben
Átadták a Sötétvölgy Sza-
badidőközpontot Szekszárd 
melletti, a festői szépségű 
parkerdőben.

A leglátogatottabb belföldi tu-
risztikai célpontok közé tartoz-
nak a magyar erdők, melyek a 
helyi közösségek számára nyúj-
tott kikapcsolódási lehetőséget 
jelentik – mondta avatóbeszé-
dében Zambó Péter. Az Ag-
rárminisztérium földügyekért 
felelős államtitkára hozzáfűzte, 
az erdők fontos szerepet tölte-
nek be a társadalom egészségi 
állapotának megőrzésében, a 
rekreációs igények kielégítésé-
ben és az élhető környezet biz-
tosításában.

Mint azt a sötétvölgyi fejlesz-
tés kapcsán tudatta, az elmúlt 
években lépésről lépésre bővült 
a terület turisztikai kínálata, 
ennek legnagyobb eredménye a 
szabadidőközpont fogadóépü-
letének átadása. A többfunkciós 
épület mellett tűzrakó helyeket, 
játszóteret és parkolót is kialakí-

tottak, de a horgásztavon talál-
ható szigetekre vezető hidak is 
megújultak. Zambó Péter közöl-
te, a tulajdonosi jogokat gyakor-
ló agrárminisztérium 100 millió 
forinttal támogatta a fejlesztést, 
melyet a Gemenc Zrt. 30 millió 
forinttal egészített ki.

Dr. Horváth Kálmán megyei 
kormánymegbízott példaér-
tékűnek nevezte a beruházást, 
mely lehetőséget teremt a kul-

turált szabadidő-eltöltéshez. 
Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere megköszönte a Ge-
menc Zrt-nek azt az áldozatos 
munkát, amit az elmúlt években 
a várossal közösen folytatott an-
nak érdekében, hogy a megye-
székhelyet körülvevő természeti 
értékeket megszerettesse.

Mint azt a Bati-kereszt kilátó 
2015-ben történt átadására utal-
va mondta, nem ez az első alka-

lom, amikor a Gemenc Zrt. által 
olyan projekt valósult meg, ami 
a városnak is fontos. A város-
vezető méltatta az erdőgazda-
ság társadalmi szerepvállalását. 
Mint fogalmazott, a Gemenc 
Zrt. észreveszi azokat a lehe-
tőségeket, melyeket meg kell 
ragadni annak érdekében, hogy 
megmutassuk a Szekszárdot kö-
rülvevő természeti értékeket.

A polgármester hangsúlyoz-
ta, a város egyik stratégiai cél-
ja, hogy a természeti értékeit 
megőrizve olyan turisztikai 
fejlesztések valósuljanak meg, 
melyek idevonzzák a turistákat. 
Kiemelte, legalább ilyen fontos, 
hogy a szekszárdiak megismer-
jék, megszeressék és használják 
ezeket az értékeket.

Ács Rezső elmondta, a szek-
szárdiak szívesen járnak ki a 
csodás természeti közegben 
fekvő Sötétvölgybe. Nyomaté-
kosította, a parkerdő – ahogy a 
gemenci ártéri erdő is – egyre 
inkább kiemelt szerepet kap a 
fejlesztések során. S. V.

NÉVNAP–TÁR
Május 12. (vasárnap) – Pongrác, Gyöngy
Pongrác: latin eredetű; jelentése: minden + erő, hatalom.
Gyöngy: magyar eredetű; jelentése: gyöngy. 

Május 13. (hétfő) – Szervác, Imola
Szervác: latin eredetű; jelentése: megszabadított.
Imola: ismeretlen eredetű; jelentése: mocsár, hínár, vizes terület.

Május 14. (kedd) – Bonifác, Gyöngyi
Bonifác: latin eredetű; jelentése: a jó sors embere; jótevő.
Gyöngyi: magyar eredetű Gyöngy női név -i képzős alakja, egyben a Gyön-
gyvér becézett alakja. 

Május 15. (szerda) – Zsófia, Szonja
Zsófia: görög eredetű; jelentése: bölcsesség.
Szonja: a Zsófia orosz becézőjének németes formája.

Május 16. (csütörtök) – Mózes, Botond
Mózes: héber eredetű; jelentése: vízből kihúzott.
Botond: magyar eredetű; jelentése: buzogányos harcos.

Május 17. (péntek) – Paszkál
Paszkál: görög-héber-latin eredetű; jelentése: húsvét.

Május 18. (szombat) – Erik, Alexandra, Szandra
Erik: alnémet-északi germán eredetű; jelentése: nagyrabecsült.
Alexandra: görög-latin eredetű; jelentése: harcra kész, az embereket oltalmazó.
Szandra: az Alexandra olasz becézőjéből.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 12.
(vasárnap)

Május 13.
(hétfő)

Május 14.
(kedd)

Május 15.
(szerda)

Május 16.
(csütörtök)

Május 17.
(péntek)

Május 18.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zivatar | kb. 6 mm eső | 
hidegfront erős széllel
max. 23o , min. 10o

zápor | kb. 4 mm eső | viharos szél
max. 20o , min. 10o

zivatar | kb. 5 mm eső | szeles nap
max. 19o , min. 10o

zivatar | kb. 5 mm eső | szeles nap
max. 20o , min. 12o

zivatar | elszórtan zivatarok 
lehetnek
max. 19o , min. 11o

zápor
max. 19o , min. 10o

zápor 
max. 20o , min. 10o

EP-választás: történelmi jelentőségű voksolás
Magyar Levente szerint a má-
jus végi EP-választás tétje, 
hogy az Európai Unió a nem-
zetek Európája marad-e, vagy 
bevándorló kontinenssé válik.

Európa érték- és identitásválság-
ban szenved, köszönhetően az 
EU vezetőinek önsors-pusztító 
politikájának – fogalmazott a kül-
gazdasági és külügyminiszter-he-
lyettes azon a szekszárdi lakossági 
fórumon, amelyre Horváth István 
országgyűlési képviselő meghívá-
sára érkezett a május 3-án.

Magyar Levente emlékezte-
tett, amikor hazánk 15 évvel 
ezelőtt csatlakozott az Európai 
Unióhoz, még nem lett volna 
értelme feltenni a kérdést, hogy 
mi teszi európaivá a kontinen-

sünket, hiszen egyértelmű lett 
volna a válasz. A világ azonban 
nagyot változott azóta, a 2015-
ben kirobbant migránsválság 
rávilágított arra, kik akarunk 

lenni Európában?Az identitás 
kérdése pedig túlmutat nem-
csak Magyarország, de a konti-
nens határain is.

A miniszterhelyettes a Plac-
con telt ház előtt megtartott 
előadásában és az azt megelőző 
sajtótájékoztatón is arra hívta 
fel a figyelmet, hogy az EU mai 
vezetői – tehetős pénzemberek 
tervét végrehajtva – úgynevezett 
nyitott társadalmat akarnak: 
lebontanák a határokat, vele 
együtt az európai keresztény 
kultúrát, a nemzetállamokat.

Magyar Levente bízik benne, 
hogy a magyar választópolgárok 
átérzik május 26-i EP-voksolás 
tétjét, és a többség támogatni 

fogja a miniszterelnök hétpon-
tos programját. „A győzelmet 
nem kiabálnám el, de az erővi-
szonyok eltolódására számítok, 
és arra, hogy a mostani főáramú 
európai politika nagy ütést kap 
majd” –mondta a politikus. A 
miniszterhelyettes hangsúlyoz-
ta: az EP-választás tétje, hogy az 
Európai Unió a nemzetek Euró-
pája marad-e, vagy bevándorló 
kontinenssé válik. Mi magyarok 
szeretnénk megőrizni identi-
tásunkat, hagyományainkat, 
keresztény értékeinket. „Mi to-
vábbra is magyarok szeretnénk 
lenni” – fogalmazott Magyar 
Levente.

Horváth István országgyűlési 
képviselő újságírói kérdésre vá-
laszolva elmondta, eddig tízezer 
aláírás gyűlt össze a választóke-
rületben, és a következő hetek-
ben további ötezret szeretnének 
még összegyűjteni. A fórumon 
ugyancsak résztvevő Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere szerint 
az EP-választás eredménye túl-
mutat majd egy ötéves cikluson, 
az hosszú távon befolyásolja 
majd családjaink, gyermeke-
ink, Magyarország és városunk 
sorsát, s a szekszárdiak átérzik 
ennek súlyát, felelősségét. 

  - fl -

Ezrek ellátási körülményei javultak a belvárosban
Mintegy 24 millió forintból 
megújult a Kölcsey lakótelep 
25. szám alatt működő, 2-es 
és 4-es számú háziorvosi kör-
zetnek helyet adó rendelő.

Az önkormányzat az elmúlt 
években kezdte meg az alap-
egészségügyi ellátás fejlesztését 
Szekszárdon. Azóta megújult a 
Kandó Kálmán és a Mikes utcai 
rendelő, valamint nemrég be-
fejeződött a Wigand János téri 
háziorvosi rendelő felújítása 
is – emlékeztetett Ács Rezső a 
kedden megtartott sajtótájékoz-
tatón. Mint azt a polgármester 
kiemelte, a Kölcsey lakótelepen 
lévő rendelő felújításával újabb 
mérföldkőhöz érkezett az alap-
egészségügyi ellátás fejlesztése a 
megyeszékhelyen.

A tavaly októberben meg-
kezdett és nemrég befejezett re-

konstrukciónak köszönhetően a 
két háziorvosi körzethez tartozó 
közel 3400 szekszárdi lakos el-
látási-, valamint az itt dolgozó 
két orvos munkakörülményei 
javultak. A teljes körű felújítást 
a Terület- és Településfejleszté-
si Operatív Programban (TOP) 

elnyert 18 millió forintos támo-
gatásból és az önkormányzat ál-
tal a költségvetéséből biztosított 
6 millió forintból finanszírozta 
az önkormányzat.

Ács Rezső azt is elmondta, 
hogy a fejlesztés – melyért dr. 
Haag Éva alpolgármester so-

kat lobbizott – részeként nem 
csak az épület újult meg, de 
számítástechnikai- és orvosi 
eszközöket is beszereztek. Hoz-
zátette, a felújítás ideje alatt az 
önkormányzat és a megyei kór-
ház közötti kiváló kapcsolatnak 
köszönhetően a Rendelőinté-
zetben fogadhatta a betegeket 
a körzet két orvosa. A fejleszté-
sért dr. Bóvári Klára és dr. Kár-
páti Eszter háziorvos mondott 
köszönetet a maguk és betegeik 
nevében.

Simcsik Norbert, a kivitelező 
PSN Építőipari Kft. ügyvezetője 
elmondta, a rekonstrukció so-
rán teljes belső felújítást végez-
tek. Megújultak a nyílászárók, 
a vizesblokkok, a vezetékrend-
szer, a világítás, új álmennyezet 
és akadálymentesített bejáró 
készült és megszüntették a hő-
hidas csomópontokat.  S. V.
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Ballagás: 62 diák búcsúzott az I. Béla gimnáziumtól
Nyolc szekszárdi középis-
kola 42 osztályának hétszáz 
végzős diákja búcsúzott in-
tézményétől, tanáraitól az el-
múlt pénteken és szombaton 
megtartott ballagási ünnep-
ségeken. Lapunk idén az I. 
Béla gimnáziumban járt.

A május 3-i ünnepségen a gim-
názium régi hagyományát kö-
vetve a „vén diákok” ünnepélye-
sen átadták az általuk egy éven 
át őrzött iskolazászlót – vagyis 
képletesen feladataikat és helyü-
ket – a következő évfolyamnak. 
Ezzel együtt a 2019-es végzős 
évfolyam emlékszalagja is fel-
került a zászlóra.

A ballagási ceremónia része-
ként átadták a Szatmári Juhos 
László képzőművész által ké-
szített I. Béla Emlékplaketteket 
adták. Az elismerést azok kap-
hatják, akik a gimnázium fej-
lődése, jó hírének gyarapítása 
érdekében kiemelkedő munkát 
végeznek valamely területen. A 
Hajós Éva igazgató vezette ötta-
gú bizottság döntése értelmében 
idén Nyikos Dániel Marcell 12 
A és Ocsovay Damján 12 C osz-
tályos tanuló vehette át a díjat.

Az agrárpályára készülő Dá-
niel osztályának és gimnáziumi 
diákközösségnek is motorja 
volt. A diákönkormányzat elnö-
keként határozottan képviselte a 

közösség érdekeit, intézményi 
és azon kívüli fórumokon egy-
aránt, de a Neumann Nemzet-
közi Informatikai és Tehetség-
kutató Programtermék Verseny 
előkészítéséből is kivette a ré-
szét. A Liszt Ferenc Zenemű-
vészeti Egyetemre felvételiző, a 
dzsessz zene terén otthonosan 
mozgó Damján a keszthelyi 
Helikon országos középisko-
lai művészeti versenyen tavaly 
aranyminősítést szerzett zon-
gorajátékával, de az intézményi 
közösségi munkára is áldozott 
időt.

Rajtuk kívül a gimnázium in-
formatika és technika-életvitel 
szakos tanára, Farkas Szabolcs 
vehette át a kitüntetést, akit a 
magas szintű informatikai kép-
zés szakmai hátterének biztosí-

tásáért, és a Neumann verseny 
előkészítésében, lebonyolításá-
ban, valamint a diákok verseny-
felkészítésében tett erőfeszítése-
iért díjaztak. 

Az intézmény I. Béla Emlék-
plakettel tüntette ki Gyurkovics 
János önkormányzati képviselőt 
is, aki lelkiismeretesen dolgozik 
mind újvárosi körzetért, mind 
az ott működő gimnáziumért. 
Az intézményi tanácsban is 
jelen lévő képviselő az iskolá-
ban folyó sokirányú, értékes 
tevékenységet nyomon követő 
sokéves munkáját díjazták az 
emlékplakettel. A ballagáson a 
gimnázium közösségéért vég-
zett munka elismeréseként di-
csérő okleveleket és azzal járó 
könyvjutalmat vehetett át több 
diák.    Gy. L.

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

Pécsi Tudományegyetem KPV Kari étlap
Május 13-tól május 17-ig. 7100 Szekszárd, Rákóczi u 1.

(bejárat a Mátyás K. utca felől)

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

(04260)

MENÜ Május 13. Május 14. Május 15. Május 16. Május 17.

„A”
1150 Ft

Szárnyas
raguleves

Zöldborsó
leves

Májgombóc 
leves

Magyaros 
gombaleves Meggyleves

Mákos guba, 
vaníliasodó

Rántott
sertésborda,

petrezselymes
burgonya, 
friss saláta

Rakott
kelkáposzta

Rozmaringos
sült csirkecomb,

hagymás tört 
burgonya,

savanyúság

Sertéspörkölt,
tarhonya,

káposztasaláta

„B”
1150 Ft

Szárnyas
raguleves

Zöldborsó
leves

Májgombóc 
leves

Magyaros 
gombaleves Meggyleves

Temesvári 
sertésragu, 

tészta

Brokkolis 
csirkeragu,

párolt
barnarizs

Roston
csirkemell, 
zöldséges 

bulgur

Spagetti
carbonara, 

trappista sajt

Rántott 
pulykamell, 
majonézes

kukoricasaláta

Napi
ajánlat
1050 Ft

Rántott 
jércemell,

hasáb-
burgonya,
friss saláta

Rántott 
jércemell,

hasáb-
burgonya,
friss saláta

Rántott 
jércemell,

hasáb-
burgonya,
friss saláta

Rántott 
jércemell,

hasáb-
burgonya,
friss saláta

Rántott 
jércemell,

hasáb-
burgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1250 Ft

Fűszeres
csirkecombfilé,

zöldséges 
kuszkusz

Fűszeres
csirkecombfilé,

zöldséges 
kuszkusz

Fűszeres
csirkecombfilé,

zöldséges 
kuszkusz

Fűszeres
csirkecombfilé,

zöldséges 
kuszkusz

Fűszeres
csirkecombfilé,

zöldséges 
kuszkusz

(04265)

FIGYELEM!
Az evangélium hallgatása

örömöt okozhat!
Tavaszi evangélizációs alkalmak 

a Gospel Centrumban!
Vasárnaponként 16:00 órától!
Szekszárd, Rákóczi u. 26.

TOLNA MEGYEI 
ILLYÉS GYULA 
KÖNYVTÁR

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 51. www.igyuk.hu

DR. REISINGER JÁNOS
IRODALOMTÖRTÉNÉSZ

ADY ENDRE
KÖLTÉSZETE

2019. MÁJUS 17. PÉNTEK
17:00 ÓRA

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
(04261)

Az I. Béla gimnáziumban 
idén három osztály 62 ta-
nulója tesz érettségi vizsgát, 
akik reál informatika, angol 
informatika, természettu-
dományos, humán és sport 
tagozatos osztályokban 
kezdték tanulmányaikat, 
majd különféle fakultáci-
ók során bontakoztatták ki 
tudásukat, tehetségüket. A 
ballagó „bélások” a felsőok-
tatásban zömmel informati-
kai szakterületen folytatják 
tanulmányaikat, de sokan a 
pedagógus pályával – jórészt 
az angol tanárival – is „ka-
cérkodnak”.

– Ez utóbbi jelenség an-
nak is köszönhető, hogy ma-
napság anyagilag is jobban 
megbecsülik a pedagóguso-
kat – állapította meg Hajós 
Éva. Az igazgató jelezte: a 
gazdasági pályák, mint a 
pénzügy és számvitel is von-
zóak diákjaik számára, de 
akad olyan tanulójuk is, aki 
orvosi egyetemre készül.

Együttműködés: közösen készülnek a bővítésre
Az élet minden területét fel-
öleli majd az az együttműkö-
dés, melyről Süli János tárca 
nélküli miniszter és Ács Rezső 
polgármester írt alá megálla-
podást május 9-én, a szek-
szárdi városházán.

Szekszárd elhelyezkedése és 
egyéb adottságai miatt is fontos 
az atomerőmű bővítése szem-
pontjából. A város a megye 
központja, oktatási, sport és 
kulturális célú létesítmények-
kel rendelkezik – mondta Süli 
János, a Paksi Atomerőmű két 
új blokkjának tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe he-
lyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszter.

Kiemelte, az említett szolgál-
tatásokat az atomerőmű közelé-
ben, a régióban kell biztosítani. 
A miniszter aláhúzta, az erőmű 
bővítésének tervezése során 
már a kezdetektől az egész régió 
fejlesztésében gondolkodtak. A 
Szekszárddal való megállapodás 

kapcsán úgy fogalmazott, hogy 
az együttműködés az élet min-
den területét felöleli majd.

Szekszárdot alkalmassá kell 
tenni arra, hogy – segítve a bőví-
téssel kapcsolatos munkálatokat 
– helyzetbe tudják hozni a helyi 
vállalkozásokat, szolgáltatókat 
és a város fel tudjon készülni a 
szakképzett munkaerő biztosí-
tására – fogalmazott Ács Rezső. 
A polgármester hangsúlyozta, 

az oktatástól az egészségügyig 
fel kell készíteni az ellátórend-
szert annak érdekében, hogy 
az ide érkező szakembereket és 
családjukat minden tekintetben 
ki tudják szolgálni. 

Az önkormányzat célkitűzése, 
hogy helyben tartsa, illetve a vá-
rosba csábítsa a fiatalokat, ami-
re az atomerőmű bővítése óri-
ási lehetőséget jelent – tudatta 
a városvezető. Kiemelte, mind-

ehhez hozzátartozik a szakkép-
zés fejlesztése is, amely most 
összekapcsolódik a bővítéssel 
és a minisztérium munkájával. 
A megállapodás részeként, el-
sőként a szakképzés területén 
indul együttműködés.

A polgármester szerint fel kell 
készülni arra, hogy az építkezé-
sen dolgozók egy része a család-
jával érkezik, és házastársaiknak 
munkalehetőséget, gyermeke-
iknek megfelelő óvodai ellátást 
kell nyújtani. Emellett az egész-
ségügyi ellátórendszer megújí-
tása is lényeges. Ezen a területen 
is jelentős fejlesztések várhatók.

Ács Rezső szerint biztosítani 
kell a szabadidő hasznos eltölté-
sének lehetőségét is. Szekszárd a 
turisztikai célú fejlesztési tervek 
meghatározásakor előre gondolt 
erre. A készülő új sportuszoda, 
a tervezett fürdő- és szálláshely-
bővítés, de a gemenci ökocent-
rum is rekreációs lehetőséget 
jelent majd az ide érkezők és a 
helybeliek számára. S. V.
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Vincze Erika a kézírás legfelsőbb szintjét űzi
Művészek, festők, grafikusok 
illesztik a „fecit” latin szócskát 
– amely a magyarban „rajzol-
ta, készítette” jelentéssel bír 
– a nevük mellé. Ezt címet 
viseli Vincze Erika szekszárdi 
születésű tipográfus várme-
gyeházi tárlata is.

Az alkotó foglalkozását rejtő, 
másik idegen hangzású szó (ti-
pográfus) értelme a nyomtatott 
betűkkel való tervezés foglala-
tosságát jelenti, s a nyomtatás 
elterjedése előtti időkre vezet-
hető vissza. Közeli rokona a 
kalligráfia, vagyis a művészi 
értelemben űzött, díszes, folyó 
kézírás. Nem véletlenül említem 
ez utóbbi fogalmat is: Vincze 
Erika kiállítása tipikusan ennek 
gondolatvilágát képezi le. 

A megnyitón Ódor János Gá-
bor, a megyei múzeum igazgatója 

méltatta a tárlat anyagát, kiemel-
ve: a közel száz – korai és újabb al-
kotást kitevő – kalligráfiai anyag 
mögött hatalmas munka áll. 

A kalligráfia korabeli meste-
reként aposztrofált történetíró, 
Bocskay György szövegeit „le-
képező” Vincze Erika hiánypót-

lónak érezte, hogy szülővárosá-
ban is bemutatásra kerüljenek 
munkái. Mint mondja, sokan 
összetévesztik a tipográfus és a 
kalligráfus tevékenységét. Míg 
előbbiek „szimplán” a betűkkel 
dolgoznak és anyagaik sokszo-
rosíthatóak, addig a „papírművé-

szek” kötetlen, lendületes, aprólé-
kos kidolgozottsággal alkotnak, 
saját betűtípusokat használva.

A kalligráfia valódi szakrális 
művészet: benne a papír, mint 
ok és cél, külön metafizikára, az 
érzékszervek tapasztalt világán 
túl eső dolgokra épül. Az alkotó 
sokáig tanulmányozta a kódexek, 
címeres alapítólevelek íróinak te-
vékenységét, így kezdett el foglal-
kozni gótikus, verzális betűkkel is. 
Vincze Erika alkotásait a tökéletes-
ségre törekvés jellemzi és persze a 
betűk mérhetetlen szeretete.

Laudátor sorozatára, csak 
úgy, mint a 12 hónapról szó-
ló, a magyar mellett világiro-
dalmi szövegeket megjelenítő, 
hozzájuk színes, izgalmas kép-
zőművészeti világot nyújtó vá-
logatására számtalan érdeklődő 
szempár volt kíváncsi május 
másodikán. Az alkotó a kiállítás 
megnyitója apropóján a megyei 
múzeumnak is adományozott 
egyet munkáiból.  - gyimóthy -

Vérnyomásmérés: Ön már ellenőriztette?
A magas vérnyomás az egyik 
leggyakoribb rizikótényező, 
mely legfőbb oka a szív és ér-
rendszeri meg-betegedések-
nek és halálozásnak.

A szívbetegségek a fejlett orszá-
gokban vezetik a halálozási sta-
tisztikákat, és ennek hátterében 
részben a fel nem ismert, nem 
jól kezelt hipertónia áll. Egyes 
adatok szerint évente 10 millió 
ember hal meg világszerte a ma-
gas vérnyomás következtében! 
Ráadásul nagy részük nem is tud 
arról, hogy magas a vérnyomása.

A fel ne                 m ismert vagy 
nem jól kezelt hipertónia szinte 
minden szervünket megtámad-
ja: ez a felelős a szívelégtelenség, 
illetve az egyik leggyakoribb rit-
muszavar, a pitvarfibrilláció ki-
alakulásáért, de szerepet játszik 
a szívinfarktus kialakulásában 
is. A stroke (szélütés) és a kog-
nitív hanyatlás legfőbb oka, de 
döntő szerepe van a veseelégte-
lenségben, a szemfenéki elválto-
zásokban vagy éppen a végtagi 
érszűkület kialakulásában is.

Magyarországon folyamato-
san emelkedik a hipertóniások 
száma, jelenleg közel 4 millió 
főt érint a betegség. Mivel hosz-
szú ideig tünetmentes marad ez 
az állapot, nem túlzás a kórké-
pet „néma gyilkosnak” nevezni! 

Minden felnőtt embernek 
ismernie kellene vérnyomá-
sa értékeit. Ezt a célt szolgálja 
a „Május a Vérnyomásmérés 
Hónapja” kampány is, melynek 
célja olyanok vérnyomását elle-
nőrizni, akiknél egy éven belül 
nem történt mérés. Ilyen szű-
rővizsgálatra számos helyszí-

nen, így például Szekszárdon, 
a rendelőintézeti Ezüst Kígyó 
Gyógyszertárban is lesz lehe-
tőség a hónap végéig, a megyei 
kórház fiatal orvosainak segít-
ségével.

A Tolna Megyei Balassa János 
Kórházban két éve működik 
Hipertónia Ambulancia, ahol 
magas vérnyomás szűréssel és 
-gondozással foglalkoznak, és 
legfőbb céljuknak a hipertónia 
nagyobb arányú felismerését és 
hatékonyabb kezelését tűzték ki.   
Dr. Benczúr Béla kardiológus, 
hipertónia-specialista  SZV
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Huszonkilenc arany
az újvárosi borversenyen

Lényegesen markánsabb fel-
hozatalt kóstolhatott a zsűri 
az előző évjáratokhoz képest 
az idei újvárosi borversenyen.

 
Az április 28-án a Szent István 
Házban megtartott bormustrán 
közreműködő egyik bizottság 
elnöke, Módos Ernő szerint 
a minőség emelkedése annak 
is betudható, hogy a terme-
lők rendre megfogadhatták a 
rendszeres újvárosi növényvé-
delmi előadások borkezelésre 
vonatkozó tanácsait. A Szek-
szárd-Újvárosi Római Katoli-
kus Társaskör és a Szekszárdi 
Német Nemzetiségi Egyesület 
által évről évre a kistermelők 
számára meghirdetett verseny-
re összesen 89 minta érkezett. A 
tételeket két bizottság értékelte 
Módos Ernő borász, az Alisca 
Borrend nagymestere, valamint 
Ferenc Vilmos, a Dicenty Dezső 
Kertbarát Kör vezetője elnökle-
tével. A zsűrikben Gelencsér 
Sándor, Frey István, Guldné Ge-
lencsér Noémi, Pálinkás László, 
továbbá ifj. Márkvárt János, 

Karácsonyi József, Prantner Fe-
renc és dr. Horváth Írisz foglalt 
helyet.

A fehérborok versenyében 
(17 minta) 7 arany-, 4 ezüst- és 
3 bronzérmet ítélt oda a zsűri, 
míg a rozék közül (16 tétel) 4 
arany-, 3 ezüst- és 2 bronzér-
mes bor lett – tudtuk meg Hor-
váth Jánosné Edittől, a társas-
kör elnökhelyettesétől. Az 56 
benevezett vörösbor közül a 
bírák 18-at arany-, 23-at ezüst-, 
míg kilencet bronzéremmel is-
mertek el.

A fehérboroknál nagy aranyat 
Nagy Hédi 2018-as cserszegi fű-
szerese kapott, míg a vörösbo-
rok között Steiner Ferenc 2018-
as cabernet franc bora bizonyult 
a legjobbnak, de Makrai Gyula 
kékfrankos rosé bora is kategó-
ria-győztes lett.

Két különdíj is gazdára talált: 
a legjobb kékfrankosért járó el-
ismerést Tóthné Sík Zsuzsanna 
2018-as tétele érdemelte ki, míg 
a legjobb kadarka címet Töttős 
István 2017-es évjáratú bora 
nyerte el.  Gy. L.

Szekszárdi borok a Stefánia Palotában
Különleges kóstolót szer-
veztek szekszárdi borászok 
Magyarország legnagyobb 
borközösségével, a Borjour-
ral közösen Budapesten.

Az „Aranyos Szekszárd” elne-
vezésű rendezvényen kizárólag 
olyan borokat mutatnak be a 
kiállító borászatok, melyek a 
borvidéki borversenyen arany- 
vagy ezüstérmet szereztek. A 
Városliget szomszédságában 
található Stefánia Palotában és 
annak teraszain összesen 25 
szekszárdi borászat állított ki 
május 2-án.

Mint azt a korábbi években 
rendszeressé vált fővárosi kós-
toló hagyományát „feltámasz-
tó” szervezők képviseletében 
Vesztergombi Csaba borász 
elmondta, a „sétáló kóstoló” 

jellegű rendezvény vendégei 
összesen közel száz különböző 
tételt ízlelhettek meg, de nép-
szerűek voltak a Vitorlás étte-
rem borokhoz passzoló étkei és 
sokan beszélgettek a fehér- és 
rozé fröccsöket kínáló teraszon 

is. A várakozáson felüli érdek-
lődés mellett zajlott eseményen 
közel 400 vendéget fogadtak, 
köztük több szakmabélit: nagy-
kereskedőt, sommeliert, étte-
remtulajdonost, áruházláncok 
borbeszerzőjét.

Lapunk érdeklődésére Vesz-
tergombi Csaba elmondta, a 
különtermekben két mester-
kurzust is tartottak. A Kadar-
kára koncentráló rendezvényen 
a fajta legjobbjait (Eszterbauer, 
Heimann, Mészáros, Tüske, 
Vesztergombi, Bodri, Schieber) 
mutatták be a borászok, és 
beszéltek a már-már hungari-
kumnak számító szőlőfajtáról. 
A telt ház mellett megtartott 
Merlot mesterkurzuson pedig 
nagy formátumú csúcsborok 
(Takler Primarius, Bodri Guro-
vica, Fritz Papillion, Mészáros 
Grand Antiqua, Vesztergombi 
Bodzás Merlot) igazolták, hogy 
ebből a világfajtából kimagasló 
minőségű, a helyét a világ bár-
mely versenyén megálló borok 
készíthetők a Szekszárdi borvi-
déken. - fl -

Csaba Cuvée:
ezüst a tengerentúlról

Eredményesen mérette 
meg magát a Vesztergombi 
Pince az Amerikai Egyesült 
Államokbeli Rochesterben 
megtartott Finger Lakes 
International Wine Com-
petition borversenyen.

A pincészet most első 
alkalommal nevezett 
amerikai borversenyre. A 
bemutatkozás jól sikerült, 
ugyanis a Csaba Cuvée 
2016 ezüstérmet nyert 
a tengerentúlon – 
tudtuk meg Veszter-
gombi Csaba borász-
tól. A pincészet ezzel 
az egyetlen olyan 
hazai borászat, mely 
vörösborával érmet 
szerzett a nemzetközi 
bormustrán.

Az érmet nyert 
borról Vesztergombi 
Csaba elmondta: ca-
bernet franc, cabernet 
sauvignon és merlot 

fajták azonos arányú házasí-
tásával készült, és 22 hónapig 
érlelték közepes pörkölésű ma-
gyar és francia hordókban.

A borász megosztotta, sze-
rették volna magukat Ameri-

kában is megméretni, ezért 
neveztek be a versenyre. 
Hozzátette, elképzelhető, 
hogy a jövőben nagyobb 
figyelmet fordítanak a 
tengerentúli versenyekre.

A Finger Lakes In-
ternational Wine 
Competition az USA 
egyik legnagyobb jó-
tékonysági célt szol-
gáló borversenye, 
melyre több mint 
háromezer mintát 
neveznek be a ter-
melők. A borverseny 
borbíráinak mint-
egy kétharmada az 
Egyesült Államok-
ból, egyharmada 
pedig azon kívülről 
érkezett.  S. V.

Újra Bortavasz
Május 17–19. között immár 
harmadik alkalommal ad ott-
hont a Béla király tér a Szek-
szárdi Bortavasz és Food Truck 
Show eseményeinek.

A három napos gasztrofesztivál 
keretében péntektől vasárnapig a 
legjobb hazai „büfékocsik” vo-
nultatják fel az utcai étkek legja-
vát. A kézműves hamburgerek és 
grillezett húsok széles választéka 
mellett újdonságként tölcséres 
pizza is kapható lesz, de mexikói 
és vegán ételeket, kürtöskalácsba 
töltött fagylaltot, no és persze ma-
lacos batyut is kóstolhatunk.

Az ételek mellé a szekszárdi 
borvidék ismert pincészetei kí-
nálják a hegy levét. A történelmi 
városközpontban kóstolhatjuk 
a Dúzsi Tamás Pincéje, a Lajver 
Borbirtok, a Márkvárt Papa Pin-
céje, a Mészáros Borház, a Pósta 
Borház, a Prantner Pince, a Sá-
rosdi Pince, a Schieber Pincészet, 
a Sebestyén Pince és a Tringa 
Borpince kiváló nedűit.

A jó hangulatról péntek és 
szombat este élőben fellépő ze-
nészek gondoskodnak.  SZV
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Május 5-ei rejtvényünk megfejtése: Leonardo da Vinci,Az utolsó vacsora
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bandl Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését május 16-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Bécsben játszott a GYKSE
Április közepén rendezték 
Bécsben a hagyományos hús-
véti kosárlabda tornát (Basket-
ball Osterturnier), melyre az 
idei évben rekord számú, 511 (!) 
csapat nevezett 18 országból. 

Ott volt a mezőnyben a szek-
szárdi Gyermek Kosárlabda 
Sport Egyesület (GYKSE) U16-
os fiú csapata is, melyben sé-
rülések miatt ezúttal 2005-ös 
játékos is pályára lépett.

A szekszárdiak az első és má-
sodik csoportkörön is veretle-
nül léptek túl, német belga és 
riválist legyőzve. Az egyenes 
kieséses szakaszban – immár 
szorosabb csatában – újabb két 
német gárdát búcsúztattak.

A döntőbe jutásért játszhattak 
a szekszárdiak, ám ekkor már ki-
ütköztek a fáradtság jelei, így vé-
gül alul maradtak a Freiburg csa-
patával szemben. A GYKSE végül 
8 győzelemmel és 1 vereséggel az 
igen előkelő 4–6. helyen végzett 
(a helyosztókat nem játszották le) 
a 89 csapatos mezőnyben.

A Juhász Gábor edző vezette, 
Baka Péter, Erdősi Gergő, Hei-
mann Gergő, Inalegwu Marcell, 
Léhmann Dávid, Sebestyén Ta-
más, Simon János Soma, Sza-
bó Bálint, Szűcs Attila, Villányi 
Gergely, Zsók Áron, Zsók Dániel 
összetételű szekszárdi csapat rend-
kívül hasznos nemzetközi tapasz-
talatokat és felejthetetlen élménye-
ket szerzett Bécsben.  SZV

Családra vár a vándorbölcső
A Vándorbölcső a Három Ki-
rályfi Három Királylány Moz-
galom (www.haromkiralyfi.hu) 
országos kezdeményezése. A 
vándorbölcsők – azon túl, hogy 
újabb és újabb babákat ringat-
hatnak – jelképei annak, hogy 
a gyermekvállalás közös ügy. A 
vándorbölcső, benne a gyermek-
kel szimbólum, mely felhívja a 
figyelmet a gyermekvállalás, a 
család jelentőségére, szépségére. 

Szerte az országban (Buda-
pest, Székesfehérvár, Sopron, 
Tapolca, Békéscsaba, Győr, 
Nyíregyháza, Óbuda, Szent-
endre, Kiskunmajsa) vannak 
bölcsők, amelyek 3–6 havonta 
vándorolnak családról családra.

Az idén Szekszárdon is útjá-
ra indul egy bölcső, hogy helyi 

és városkörnyékbeli babákat 
ringathassanak benne a szüle-
ik. A megyeszékhely bölcsőjét 
a Kolping Katolikus Iskola asz-
talos mestere és tanulói készí-
tették el. A bölcső készítésének 
költségeihez a Szekszárd Jazz 
Quartett április 26-i jótékony-
sági koncertje is hozzájárul.

A bölcsőre pályázni lehet 
– amely a nyilvánosság válla-
lásával jár –, és nem szociális 
alapon kerül kiosztásra, hanem 
mindig ingyenes, mert célja a 
gyermekvállalás örömének a 
hirdetése.

Az első bölcsőre 2019. május 
20-ig lehet jelentkezni e-mail-
ben (pinter.dora@3kiralyfi.hu), 
vagy a Vándorbölcső Szekszárd 
facebook oldalon.   SZV

„Ne csak szóval szeressünk, hanem 
cselekedettel és valóságosan.” 
 (János 1. levele 3,18)

Csodálatos élmény volt a múlt hé-
ten látni a Borvidék Félmaraton 
futóverseny számos résztvevőjét, s 
hallani a szurkoló barátok, roko-
nok, ismerős és ismeretlen sokak 
biztató, lelkesítő szavait. S ami a 
legjobban tetszett, hogy ez a ver-
seny nem csupán a győzelemről 
szólt, sokkal inkább az együtt-küz-
dés, a közös élmény megéléséről, a 
tespedés, fásultság legyőzéséről.

A versenyzés, a hajrá, a küzdelem 
mindennapjaink része: vállaljuk, 
csináljuk, olykor örömmel, máskor 
megrokkanva terhe alatt. Versenyt 
futunk feladatainkkal, az idővel. 
Futunk, rohanunk vágyaink után, 

céljaink megvalósításáért. Sokszor 
közelharcot vívunk egy-egy kínál-
kozó lehetőség megszerzéséért, vé-
resen komoly tusát vívunk elisme-
résekért, sikerekért. Hogy jól van-e 
ez így, nem tudnám határozottan 
megmondani, de így van. Életünk 
sajátja. Talán éppen ezért olyan 
felemelő lehetőség az, amikor a kell 
és muszáj kötelékeinek szorításából 
kicsit kiléphetünk, s örülhetünk an-
nak, hogy tenni, adni, alkotni, részt 
venni tudunk valamiben, ami nem 
rólunk szól, mégis minket gazdagít.

Ezen a hétvégén most rajtunk, 
reformátusokon van a sor (s több 
elkövetkező hétvégén is), hogy ezt 
az örömöt megéljük és hírül adjuk. 
Egyházunk szeretetszolgálata min-
den évben meghirdeti a Szeretethíd 
– Kárpát-medencei református ön-

kéntes napok – programját, mely-
ben idén ismét mi is részt veszünk. 
A program vezérigéje a jánosi biz-
tatás: „Ne csak szóval szeressünk, 
hanem cselekedettel és valóságosan.” 
Ennek a szeretetnek pedig ezer arca 
van: egy tál süteménytől a dicsérő 
szavakon át, a mosogatás átválla-
lásán keresztül a testvéri ölelésig 
minden belefér, ha az szívből fakad.

Jézus csodálatos mestere volt a 
valóságosan cselekvő szeretetnek. 
Ahol csak tudott, segített: lelki és 
testi betegeken, szenvedőkön, éhező-
kön és gazdagságukban üressé vált 
életeken. Saját maga dicsőségéről le-
mondva, önmagát is áldozatul adva 
szerette azokat, akik ezt alig értet-
ték – minket is. Személyes példája, 
tanítása lényege is ez: szeress úgy, 
hogy mások gazdagodjanak általa, 

mert az igazi győzelem ebből fakad. 
Ahogy Benjámin László írja: „Utol-
só napodra annyid marad, ameny-
nyit másoknak adtál.”

Egy-egy jól sikerült akció, prog-
ram mind egy-egy felkiáltójel. Fi-
gyelj, ember! Gazdagabb, boldo-
gabb és kiteljesedőbb lesz az életed, 
ha a jó cselekvése, mások – tettek-
ben megmutatkozó – szeretete, 
a mindennapok apró ajándékai 
át- és átszövik napjaidat, lelkedet.

„Fel, barátom, drága Jézus 
zászlaja alatt!...” (református éne-
keskönyv) hív és biztat az ének is, 
hogy versenyeink mellett enged-
jünk tért és időt a szolgálat szere-
tetének, a szeretetszolgálat áldott 
pillanatainak. Ámen! 

 Kaszóné Kovács Karola 
 református lelkipásztor

Mozaik Múzeumtúra Roadshow
Szekszárd, 2019. május 17., péntek

•   11:00 | Városi kultúrtörténeti 
séta Kaczián János helytörté-
nész, ny. levéltári főtanácsos 
vezetésével. Találkozás 11:00 
órakor a múzeum előtt, út-
vonal: múzeum – Garay tér – 
Béla király tér

•  14:00 | Wosinsky emléknap. 
Koszorúzás Wosinsky Mór 
mellszobránál, a múzeum 
előtti téren. Múzeumbarát 
Óvoda, Múzeumbarát Iskola 
és Wosinsky Emlékplakett ün-
nepélyes átadása.

•  15:00 | Rendhagyó tárlatveze-
tés a Képes várostörténet kiál-
lításban Vitéz Attila műgyűjtő 
vezetésével

•  16:30 | A Csurgó Zenekar ze-
nés-táncos műsora a múzeum 
előtti téren.

•  17:00 | Interaktív kutyás ját-
szóház a Csiga-Biga Alapít-
vány terápiás kutyáival

•  18:00 | Egy múzeumi teremőr 
másik arca: Kovács József bűvész

•  18:30 | A Jótündér segít! Nyom-
követő jelkereső csapatjáték a 
szekszárdi cserkészcsapat szer-
vezésében, a múzeum melletti 

parkban. Koordinátor: Vicze 
László. Öt fős csapatok jelent-
kezését várják május 15-ig, a 
06–74/316–222-es telefonszám 
21-es mellékén (Andrásné).

•  19:00–21:00 | Pincétől a pad-
lásig. Zseblámpás kalandtúra 
a múzeumban Czövek Attila, 
Dr. K. Németh András régé-
szek és Fuksz Márta néprajz-
kutató vezetésével.

Vármegyeháza
•  15:00 | Vincze Erika kalligrá-

fus tárlatvezetése és foglalko-
zása az időszaki kiállításban

•  16:00 | Lovas Csilla muzeoló-
gus rendhagyó tárlatvezetése 
A régi vármegyeháza világa 
című kiállításban

•  17:00–20:00 | Családi szobor-
kereső a Béla király téren és a 
„Tájak, települések, emberek” 
című kiállításban

•  18:00 | Dr. Vizi Márta régész 
tárlatvezetése Mi újság a Béla 
király téren? címmel

•  20:00 | Szekszárd Jazz Quar-
tett koncertje a Vármegyeháza 
udvarán

Érmek a régiós regattáról
Április végén régiós kajak-kenu 
versenyt rendeztek Fadd-Dom-
boriban, melyen a Szekszárdi 
KKSE sportolói is rajthoz álltak.

A Jámbor Attila vezetőedző irá-
nyította csapat nem pihent rá a 
versenyre. Edzőtáborból érkezve 
szálltak vízre a szekszárdiak, akik 
gőzerővel készülnek a május 17. 
és 19. között Győrben sorra kerü-
lő Maraton Magyar Bajnokságra, 
amely az ifjúsági, az U23-as és a 
felnőtt korosztály számára Euró-
pa-bajnoki válogató is egyben.

Az Aszti-Vas Kupa szekszárdi 
érmesei:

Aranyérem, Mk1 2000 m: 
Gyimóthy Márton (U10), Sche-
in Dániel (U11), Acélos Hanna 
(U11), Bodnár Bálint (U12). 
Mk2 2000 m: Rohn Bendegúz 
– Schein Péter (U10), Kercsmár 

Boglárka – Balogh Zille (U11), 
Mózes Bálint – Tóth Péter (U11), 
Takács Anna – Kercsmár Anna 
(U12). K1 4000 m: Vígh Vivien 
(U14), Müller Bence (U16). K2 
4000 m: Bartos Benett – Né-
medi Lőrinc (U13–14), Priger 
Anna – Molnár Míra (U13–14), 
Horváth Tamás – Tunyogi Oli-
vér (U15–16).

Ezüstérem, Mk1 2000 m: Jám-
bor Lotti (U10), Juhász Tamara 
(U12). Mk1 4000 m: Havel Bo-
tond (U13), Kiss Léna (U13). 
Mk2 2000 m: Horváth Gitta 
– Kilián Kincső (U10), Szabó 
Roland – Steiner Iván (U11), 
Bercsényi Bence – Dulai Barna 
(U12). K1 4000 m: Mészáros 
Hunor (U13). K2 4000 m: Märcz 
Kata – Vígh Vivien (U15–16).

Bronzérem, Mk1 4000 m: Ba-
logh Zétény (U13).   SZV

FOTÓ: SZV

Zongorás nap
Tehetségbemutató délutánt szer-
vez „Zongorás nap” címmel a 
szekszárdi Liszt Ferenc Zeneis-
kola, május 15-én (szerda) 15:00 
órától az intézmény Széchenyi u. 
38. szám alatti épületében (Au-
gusz-ház), melyre minden érdek-
lődőt szeretettel várnak!

Akciós virágvásár
Egynyári virágokból tart kedvez-
ményes vásárt az önkormányzat 
május 14-én és 15-én, 7:00 és 
15:00 óra között a Caminus Tü-
zeléstechnikai Kft. telephelyén, 
a Páskum u. 5. szám alatt. 

Szeretettel várnak mindenkit!

Kiállítás
Sok szeretettel várjuk Dicső 
Zsolt költő „Képtelenségeim” 
című kiállítására. A megnyitón 
közreműködik: Komjáthy Ta-
más és Dicső Botond.

Helyszín: Illyés Gyula Me-
gyei Könyvtár (7100 Szekszárd, 
Széchenyi u. 51.

Időpont: 2019. május 15. 
(szerda) 17:00 óra.

A belépés díjtalan!
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Rekordot döntött a futók száma a jubileumi félmaratonon
Megdőlt az abszolút részvé-
teli rekord múlt szombaton 
megtartott, jubileumi X. Tolle 
Borvidék Félmaratonon.

Változékony időjárásban tar-
tották meg a X. Tolle Borvidék 
Félmaratont: a verseny előtt rö-
viddel még esett az eső, aztán a 
rajtra kisütött a nap. Nem csak 
az ég derült ki, de a start előtti 
bemelegítésen az egész mezőny 
kivirulva, együtt mozdult a 
Queen örökzöld slágereire.

A Borvidék Futóegyesület 
szervezésében megtartott, „Bo-
hém rapszódia” alcímet viselő 
versenynek összesen 2100 futó 
vágott neki – tájékoztatott Már-
kus István szervező. A meredek 
dombvidéki szakaszokkal tagolt 
futóverseny továbbra is orszá-
gos népszerűségnek örvend, 
nincs olyan megye, ahonnan ne 
jött volna futó Szekszárdra. A 
Borvidék Félmaraton résztve-
vőinek mintegy 20–25 százaléka 
volt helybeli volt.

A versenyzők az idén össze-
sen hat (30, 22, 16, 11, 5, és a 
gyermekeknek szóló 1 km-es) 
távon mérethették meg magu-
kat. A legnépszerűbb ezúttal a 
22 km-es táv volt, melyen 424-
en indultak, míg a leghosszabb 
távot 386-an választották. Az 
utóbbin ráadásul igencsak ke-
mény, 836 méteres szintkü-
lönbséget is le kellett gyűrniük a 
futóknak, akik hagyományosan 
a „szenvedést keresve” érkeznek 
a tolnai megyeszékhelyre – tud-
tuk meg Márkus Istvántól.

A futók hét hivatalos frissítő-
ponton (30 km) üdíthették fel 
magukat. A Kablár-köznél pél-
dául többek között Ács Rezső 
polgármestertől is kaphattak 
frissítőt a résztvevők. A lelkes 
helyieknek hála ezen felül azon-
ban még mintegy tíz helyen kap-
hattak szomjoltót a versenyzők– 
mondta el Márkus István. A 
Borvidék Félmaraton hű maradt 
önmagához, hiszen közel félezer 
fröccs fogyott – legalábbis a hi-

vatalos frissítőpontokon. A szer-
vező hozzáfűzte, a szekszárdiak 
továbbra is örömmel szurkolnak 
a verseny útvonala mentén, a fu-
tókat emellett három helyen élő-
zenével is buzdították.

A 30 km-es távon 02:05:19-
es idővel elsőként célba ért 
Zsigmond Előd és a 22 kilo-
méteres futamot 01:29:06-es 
idővel megnyert Berecz Lajos 
teljesítményéről Márkus Ist-
ván elismerően nyilatkozott, 
mindkét eredményt elképesz-
tőnek nevezve. Zsigmond az 
előző két versenyt megnye-
rő Orsós Zoltánt megelőzve 
nyert. A szekszárdiak közül 
16 km-es távon Czencz Péter 
a második, míg Novák Juli-
anna a harmadik helyen ért 
célba. A 11 km-es versenyt a 
hölgyeknél a KSC Szekszárd 
válogatott irányítója, Studer 
Ágnes nyerte 1:01 órán belüli 
idővel. (A teljes eredménylista 
a www.borvidekfelmaraton.hu 
oldalon található.)

A verseny lebonyolítását az idén 
is több mint kétszázan segítették. 
A szervező a rendezők mellett 
köszönetet mondott a rendőrség-
nek, a polgárőrségnek, valamint a 
Szőlő-Szem bűnmegelőzési egye-
sületnek, illetve a szekszárdi borá-
szoknak, baráti társaságoknak és 
minden szekszárdinak az általuk 
nyújtott segítségért, szurkolásért, 
illetve türelemért. Márkus István 
az útlezárások kapcsán szintén 
köszönetet mondott az autósok 
türelméért.  Forrás: kadarka.net

Kemény „lecke” volt
– Már évekkel ezelőtt szeret-
tem volna megnyerni a ver-
senyt a leghosszabb távon, 
de nem voltam kellően felké-
szült, mert a munkám csak 
este tudtam edzeni – mondta 
a célban a leghosszabb távon 
győztes szekszárdi Zsigmond 
Előd, egykori ifjúsági- és ju-
nior bajnok középtávfutó. – 
Változtattam az edzéssziszté-
mán: beiktattam a kerékpárt 
– egyes napokon 60–80 km-
eket bicikliztem –, ami nagy-
ban hozzájárult a hosszú 
távú állóképességem növelé-
séhez. Örülök, hogy sikerült 
nyernem, hogy le tudtam 
győzni Orsós Zolit, az előző 
két kiírás győztesét. Sokat 
edzettünk egyébként együtt, 
és csapatban indulunk még 
félmaratoni és maratoni táv-
okon. Úgy gondolom, inkább 
a 42 km irányába mozdu-
lok el, több rangos külföldi 
maratonon is szeretném 
megméretni magam. Jó kis 
erőfelmérő volt ehhez ez a 
valóban nehéz, a futóktól 
speciális alkalmazkodást 
igénylő 30 km. Amikor cirka 
22 km megtétele után Por-
koláb-völgynél felmegyünk, 
a Gyűszű-völgynél pedig le, 
aztán újra fel Iván-völgynél, 
s a Csacskán újra le, és mind-
ezek után még felfutni a kilá-
tóra – no, ez annak is kemény 
lecke, aki komolyan felkészült 
a versenyre.

Sporthírek
Futsal. Hazai pályán harcol-
hatjuk ki a döntőbe jutást a 
Szekszárd FC NB I-es női futsal 
csapata, amely az elődöntőben a 
címvédő Hajdúböszörmény ott-
honában győzött 3–1-re, s ezzel 
kiegyenlített a két győzelemig 
tartó párharcban (1–1). Micskó 
Márk csapatának góljait Megye-
ri, Vaskovets és Ganczer szerez-
ték. A fináléba jutásról döntő 
harmadik mérkőzést szomba-
ton 18:00 órától rendezik a szek-
szárdi sportcsarnokban.

Labdarúgás. Fejes Péter újra 
eredményes volt (mindjárt két-
szer is), így a Szekszárd – há-
rom döntetlen után – mindhá-
rom pontot elhozta Taksonyból 
az NB III Közép-csoportjának 
26. fordulójában (0–2). Sike-
rével az UFC egy lépést tett a 
bentmaradás kiharcolása felé, 
amelyet régi-új tréner, Dienes 
Pál irányításával biztosíthat be 
a hátralévő négy fordulóban 
(Dabas, Paks, Kecskemét, Hód-
mezővásárhely).

Debrecenben rendezték az 
Ügyességi- és Gátfutó Csa-
patbajnokságot, melyen rajt-
hoz állt a Szekszárdi Sportköz-
pont atlétika szakosztályának 
serdülő csapata is.

A szabadtéri szezon első orszá-
gos bajnokságán a fiúk mindjárt 
két érmet szereztek. A verseny 
első napján, távolugrásban Pé-
celi Tamás és Zsiga Levente 

hozta a tőle elvárható nagy ug-
rást (577 és 569 cm), míg Ha-
mar János, Szabó Máté és Barna 
Tamás remek egyéni csúcsokkal 
járultak hozzá a bajnoki címhez, 
melyet a szekszárdiak végül 552 
centis átlaggal szereztek meg.

Második nap a fiúk magas-
ugró-ezüsttel folytatták a ver-
senyt. A kellemetlen időjárás 
rányomta a bélyegét Péceli és 
Zsiga sorozatára, ám 160 centis 

átlaggal így is sikerült a dobogó 
második helyét elcsípni.

A lányoknak sokkal nehezebb 
dolga volt, hiszen óriási mező-
nyök jöttek össze a serdülőknél. 
A távolugró csapat nyolcadik 
helye dicséretes (472 cm átlag), 
de a 80 m-es gátfutásban elért 
13.75-ös átlaggal sem kell szé-
gyenkezniük. A két napos via-
dalon Péterbence Csilla és Gaál 
László kísérte a csapatokat.  SZV
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Két fiú érem a csapatbajnokságról
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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 12, vasárnap
15:00 |  Manu a legsirályabb 

fecske
17:00 |  Két lépés távolság
19:30 |  Az eltűntek
Május 13., hétfő
17:00 |  Két lépés távolság
19:30 |  Apró mesék
Május 14., kedd
17:00 |  Két lépés távolság
19:30 |  Apró mesék
Május 15., szerda
17:00 |  Két lépés távolság
19:30 |  Apró mesék

Május 16., csütörtök
15:00 |  Pokémon – Pikachu,  

a detektív
17:00 |  Csaló csajok
19:30 |  A lángoló fiú
Május 17., péntek
15:00 |  Pokémon – Pikachu,  

a detektív
17:00 |  Csaló csajok
19:30 |  A lángoló fiú
Május 18., szombat
15:00 |  Pokémon – Pikachu,  

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

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
2019. május 11. 18:00  
– Rendezvényterem
Alisca Brass Band koncert

Az Alisca Brass Band Szek-
szárd Megyei Jogú Város ki-
emelkedő művészeti együttese, 
jelenlegi formájában 1992 óta 
működik. Rendszeresen talál-
kozhatnak velünk Szekszárd 
város és Tolna megye kulturális 
rendezvényein, ünnepségein. 
Koncertjük műsorán hagyomá-
nyos fúvószenekari darabok és 
könnyűzenei slágerek feldolgo-
zásaiból válogatnak. Karnagy: 
Maul Péter. 

A belépés díjtalan.

2019. május 13. (hétfő) 19:00  
– Színházterem
Balkán kobra

Orfeum bérlet, IV. előadás. 
Mit tegyen a vidékről elvágyó-
dó, unatkozó fiatal feleség, ha 
rettentően unja már milliomos 
vállalkozó férjét és vérfoltos 
ügyleteit? Hogyan tegye el láb 

alól, ha csak alkalmatlan férfiak 
legyeskednek körülötte, akiknek 
nagyobb a szájuk, mind a pus-
kacsövük, és az is hamar elsül? 
Történik valamikor a XX. szá-
zad végén Szerbiában. 

Jegyárak: 3.300,- Ft – 3.800,- Ft.

2019. május 18. (szombat) 15:00  
– Rendezvényterem
Gemenc Hangja 2019 Szekszárd

Énekverseny popdal-és musi-
cal kategóriában diákok részére. 
A jelentkezési határidő: május 
16. (csütörtök). 

Részletes infó: www.szekszar-
dagora.hu.

2019. május 18. (szombat) 18:00  
– Művészetek Háza
Nyárköszöntő orgonakoncert

Közreműködik: Radnai Ta-
más és Kozák Bence András. 
Műsoron Brhuns, Bach, Mozart, 
Franck és Widor darabok. 

Jegyárak: 1.200,- Ft, diák és 
nyugdíjas: 700,- Ft.

Álláshirdetés
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
(Garay Élménypince) 1 fő fel-
szolgáló munkatársat keres teljes 
munkaidős foglalkoztatásra.

Feltétel: szakirányú végzett-
ség, min. 3 év szakmai gyakorlat.

Előny: turizmusban, bor-
gasztronómiában szerzett ta-
pasztalat, idegen nyelv ismerete.

A fényképpel ellátott jelentke-
zéséket írásban kérjük benyúj-
tani a Szekszárdi Vagyonkezelő 
Kft.-hez, (7100 Szekszárd, Be-
zerédj u. 2., Postacím: 7101 Pf.: 
115., tel.: 74/510–422)

Beküldési határidő: 2019. 
május 15. (szerda)

ÁRH – 2019. május 14–16.
Tedd, hisz TeHeted! Ön- és egymást segítő aktivitás az „Európa helyben!” jegyében

Tisztelt Szekszárdiak!
A Mentálhigiénés Műhely, a Szek-
szárdi Civil Kerekasztal és Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata 
tisztelettel meghívja Önöket az Ál-
lampolgári Részvétel Hete rendezvé-
nyeire, a Szent István térre.

2019. május 14. (kedd)
•  14:00 | A Mozduljunk Együtt 

Szekszárdért Egyesület toborzója
• 14:20 | Az Állampolgári Részvéte 
Hete ünnepélyes megnyitója: Csil-
lagné Szánthó Polixéna, a Humán 
Bizottság elnöke és Ferenc Vilmos, a 
Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke
•  14:30 | A Bukovinai Székelyek 

Szekszárdi Egyesülete Maroknyi 
Székely Népdalköre énekel

•  15:00 | A Gemenc TáncSport 
Egyesület táncosainak bemutatója

•  15:10 | Tücsök Zenés Színpad szó-
listái

•  16:00 | FITT Lesz Sportegyesület 
zumba bemutatója Sági Ildikó ve-
zetésével.

•  16:20 | A Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió (MMS) fellépése

•  16:50 | FITT anyuka, boldog baba 
Egyesület hordozós kanga tornája 
Garay Beatrix vezetésével

•  17:00 | A Tücsök Zenés Színpad 
Gyermekcsoportjának műsora

2019. május 15. (szerda)
•  14:00–16:00 | Hagyományos tár-

sas és logikai játékok a Szent József 
Katolikus Általános Iskola diákjai 
és tanárai közreműködésével

•  14:00–18:00 | Tolna Megyei Kataszt-
rófavédelmi Igazgatóság Tűzmegelő-
zési Bizottságának kitelepülése

•  15:00–18:00 | Szekszárdi Rendőr-
kapitányság kitelepülése

• 14:00 | Bognár Cecil zenés toborzója
•  15:30 | A Szekszárdi 2. sz. Óvoda 

és Bölcsőde óvodásainak műsora
•  16:00 | A Szekszárdi Baka István 

Általános Iskola zenés labdás 
tánccsoportjának fellépése

•  16:15 | A Mozduljunk Együtt 
Szekszárdért Egyesület-Fashion 
Dance bemutatója

•  17:00 | A Szekszárdi Magyarnóta 
Klub műsora

•  17:20 | A FITT anyuka, boldog 
baba Egyesület Kanga Burn be-
mutatója

•  17:30 | Az Iberican Táncegyesület 
bemutatója Hacsa Móni vezetésével

2019. május 16. (csütörtök)
•  14:00 | A Mozduljunk Együtt 

Szekszárdért Egyesület-Fashion 
Dance toborzó tánca

•  14:30 | A Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió (MMS) fellépése

•  15:00 | Énekel a Szívküldi Dalkör
•  15:30 | Az Iberican Táncegyesület 
bemutatója Hacsa Móni vezetésével

•  15:45 | Német táncot adnak elő a 
Szekszárdi Dienes Valéria Általá-
nos Iskola (Grundschule) diákjai 

•  16:00 | Az Ifjúsági Fúvószenekar 
térzenéje

•  16:45 | A Szekszárdi Jazz Quartet 
műsora

•  17:15 | Az „Ifjú Szív” Magyaror-
szági Német Nemzetiségi Nép-
táncegyüttes előadása

•  17:30 | A Szekszárdi Gitár Egye-
sület fellépése

18.00:  Galambröptetés

Állandó programok:
•  14:00–16:00 | Hagyományos tár-

sas és logikai játékok a Szent József 
Katolikus Általános Iskola diákjai 
és tanárai közreműködésével

•  A városi civil szervezetek be-
mutatkozása, kitelepülése, ÁRH 
kérdőívek kitöltése, „Szabad tér, 
szabad vélemény” (színes cetlik), 
könyv cserebere.

Információ
•  Pócs Margit 

Mentálhigiénés Műhely elnöke 
Tel.: 74/511–721, 20/473–0644

•  Ácsné Oláh Gabriella 
Tel.: 20/428–4446

•  Ferenc Vilmos 
Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke  
Tel.: 20/975–3814

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.

IX. választókörzet
Időpont: 2019. május 13. (hétfő) 
17:00 óra
Helyszín: Penny Market melletti 
zöld terület
V. választókörzet
Időpont: 2019. május 14. (kedd) 
17:00 óra
Helyszín: Alisca u. – Barátság u. 
kereszteződés

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

Egészségügyi Nap
A Szekszárd-Újvárosi Római 
Katolikus Társaskör május 17-
én, pénteken 8:00 és 15:00 óra 
között rendezi meg a Szent Ist-
ván Házban (Rákóczi u. 69.) ha-
gyományos Egészségügyi napját.
Program:
•  09:00 „Gyakori szembetegsé-

gek” – dr. Vastag Oszkár főor-
vos előadása

•  10:00 „A szépkor valóban szép 
legyen!” – dr. Kertész Ágnes 
főorvos előadása

•  Ortopédiai tanácsadást és szű-
rést tart dr. Dusa Gáspár trau-
matológus-ortopéd főorvos

•  13:00–15:00 Bőrgyógyászati 
szűrést és fényvédelmi tanács-
adást tart dr. Karagity Eliza 
bőrgyógyász főorvos
Ingyenes szűrővizsgálatok (al-

vászavar-szűrés, vérnyomás- és 
pulzusmérés, vércukorszint elle-
nőrzés, testtömeg-index számítás, 
Alzheimer-kór szűrés, látásvizsgá-
lat, masszírozás). Memóriafejlesz-
tő, megtartó és készségfejlesztő 
programok. Torna az egyensúly 
megtartására és a szédülés elke-
rülésére. Kvíz és társasjátékok.

Kérjük, a TAJ kártyájukat 
hozzák magukkal! (Lejárt vagy 
már nem szedett gyógyszereiket 
hozzák el ellenőrzés vagy meg-
semmisítés céljából.)

Az Egészségnapot a Balassa 
János Kórház Pszichiátriai Osz-
tályának, valamint a MESZK 
Pszichiátriai Tagozatának dol-
gozói támogatják munkájukkal.



2019. május 12.16

Szekszárdi céghez raktári kisegítő 
segédmunkást keresünk azonnali kezdéssel,

4 órás részmunkaidőben. 
Elvárások: B kategóriás jogosítvány,

targoncavezetői engedély előny.

ÉRDEKLŐDNI:
30/600–4525 vagy 20/2555–860(04268)

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

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780  (04262)

TAVASZI AKCIÓS AJÁNLAT
2019. Cetelem áruhitel lehetőség, egyes gépeknél 0% THM

Akciós ajánlatunk április 4-től május 29-ig,
illetve a készlet erejéig érvényes.

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

0%
THM

Husqvarna LC140S benzinmotoros 
fűnyíró

ÚJ

Husqvarna
Láncfűrész 130
•  Teljesítmény

1.5 kW

59.900,- Ft

Husqvarna Fűkasza 135R
•  Teljesítmény:

1,4 kW
• 34,6 cm³
• 6,8 kg

134.900,- Ft (10 x 13.490,- Ft)

•  125 cm3

•  vágásszélesség:
40 cm

•  gyűjtés/hátsó 
kidobás

• önjáró

99.900,- Ft
Husqvarna TS138M traktor
•  Briggs&Stratton motor
•  mechanikus váltó
• vágásszélesség: 97 cm

549.900,- Ft

(04269)

LOVASTÁBOR 2019-ben is Őcsényben!
A Rózsa Tanya Lovarda 2019-ben ismét lovastáborokat indít az alábbi időpontokban:

(04272)

1.)  június 24–29. (bejárós),
2.)  július 1–6. (bentlakásos),
3.)  július 8–13. (bejárós),
4.)  július 15–20. (bentlakásos),

5.)  július 29. – augusztus 3. (bejárós)
6.) augusztus 5–10. (bentlakásos),
7.) augusztus 12–17. (bejárós)
8.)  augusztus 19–23. Kézműves Indián Tábor (bejárós).

Bővebb információért kérjük érdeklődjön telefonon, vagy látogassa meg weblapunkat!
Tel.: +36–30/474–0090, +36–70/627–2318 • www.rozsatanya.n4.hu •  www.facebook.com/rozsatanyalovarda

Mit nyújtanak a táborok:
naponta gyerekenként 1 óra lovaglás, 

játszótér használat, vetélkedők, 
fürdőzés a medencében, oklevél osztás, fotó készítés.

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

(04259)

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!

(04266)


