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Együtt, otthon
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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Akciócsoportok

Időseket segítenek

Otthoni imák

Tűzesetek

Kilenc akciócsoportot hozott
létre a szekszárdi önkormányzat, hogy felügyelje, koordinálja a koronavírus-járvány okán
a városlakók védelmében meghozott 25 pontos intézkedési
tervet – jelentette be Ács Rezső
polgármester.

→ 2. oldal

Szekszárd város önkormányzata megszervezte a Szekszárdon
egyedül vagy hozzátartozói segítség nélkül élő 70 év feletti
személyek ellátásáról való gondoskodást. A részletekről ös�szeállított közleményt itt elolvashatják.

→ 3. oldal

A koronavírus-járvány miatt
– a korlátozásoknak megfelelően – a három legnagyobb
szekszárdi keresztény gyülekezetben is felelős döntést hoztak:
elmaradnak a misék és egyéb
alkalmak, a temetéseket pedig
szűk körben tartják.

→ 6. oldal

Rengeteg éghető anyagot halmoztak fel abban az ikerházhoz tartozó patak utcai lakásban, amely március 13-án
teljesen kiégett. A tűzesetben
senki sem sérült meg, miként a
börtön tetejében pusztító tűz is
csak anyagi kárral járt.

→ 9. oldal
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Akciócsoportok felügyelik az intézkedéseket

A városvezető mindenekelőtt
leszögezte: a legfontosabb továbbra is az, hogy tartsuk be a
higiéniai szabályokat, kerüljük a
tömeget és lehetőség szerint maradjunk otthon – utalt a járvány
megfékezésének, lelassításának
lehetséges módjára Ács Rezső.
A polgármester emlékezetett,
szerdán jelentettek be egy új
programot, amely a 70 éven felüli, egyedül élő idős embereknek nyújt segítséget étkezésben
és a mindennapi teendők ellátásában, ha vállalják, hogy nem
mozdulnak ki otthonukból. (A
programról részletesen a 3.
oldalon olvashatnak.) A segítségnyújtáshoz (bevásárlás,
gyógyszerek kiváltása, postai
ügyintézés) 18 éves kort betöltött, egészséges önkénteseket
toboroznak.
Ács Rezső örömmel újságolta, hogy alig egy nap alatt 16-an
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Kilenc akciócsoportot hozott
létre a szekszárdi önkormányzat, felügyelje, koordinálja a
koronavírus-járvány okán a
városlakók védelmében meghozott 25 pontos intézkedési
tervet – jelentette be csütörtöki sajtótájékoztatóján Ács
Rezső polgármester.

jelentkeztek önkéntes segítőnek,
s akik megfelelnek az elvárásoknak, fényképes igazolvánnyal
(képünkön) látják el a rájuk bízott feladatokat. A városvezető

NÉVNAP–TÁR
Március 22. (vasárnap) – Beáta, Izolda

Beáta: latin eredetű; jelentése: boldog.
Izolda: kelta-német eredetű; jelentése: vas; tevékenykedni, rendelkezni.

Március 23. (hétfő) – Emőke, Botond

Emőke: magyar eredetű; jelentése: anyatejjel táplált újszülött, bébi.
Botond: magyar eredetű; jelentése: buzogányos harcos.

Március 24. (kedd) – Gábor, Karina

Gábor: héber eredetű; jelentése: Isten embere, Isten bajnoka.
Karina: olasz eredetű, jelentése csinos, becses.

Március 25. (szerda) – Irén, Írisz

Irén: görög eredetű; jelentése: béke.
Írisz: görög eredetű; jelentése: szivárvány, nőszirom.

jelezte ugyanis, hogy már most
megjelentek csalók, akik igyekeznek kihasználni a helyzetet,
és megkárosítani az időseket.
A polgármester közölte továbbá, hogy 9 akciócsoportot hoztak
létre a koronavírus-járvány helyi
szintű kezelésére, a 25 pontos intézkedési terv betartatására. Ezek
a kommunikációért felelős-, a
kodifikációs- (a polgármesteri
döntéseket a jog nyelvére lefordítók), az időskorúak ellátásáért-,
az önkéntes karanténba vonulók
ellátásáért felelős akciócsoportok
mellett külön „csapat” foglalkozik az az oktatás-nevelés-gyermekvédelem, a logisztika és
erőforrások biztosítása, a hivatali munkarend szervezése és a
pénzügyek kérdésével.

Utóbbival kapcsolatban Ács
Rezső elmondta, a költségvetésből több, mint 100 millió forintot csoportosítottak át a védekezés feladataira. A polgármester
hozzátette, a következő napokban a közüzemi szolgáltatókkal
és a háziorvosokkal is egyeztet.
Ács Rezső köszönetet mondott
a szekszárdiaknak az iskolák, óvodák bezárása kapcsán tanúsított
türelmükért. Továbbá mindenkit
arra kért, hogy csak gyógyszerek
kiváltása céljából vegyék igénybe
a gyógyszertárakat. Annak érdekében, hogy mindenkinek biztosan jusson a pirulákból azt is
kérte, hogy mindenki legfeljebb
három havi adagot váltson ki.
Emellett kérte az edzőtermek
üzemeltetőit, hogy fontolják
meg a nyitvatartási idő korlátozását – vagy akár bezárását
–, ugyanis ezek a helyek kiváló
körülményeket „teremtenek”
a vírus további terjedésének.
Mindezen túlmenően arra kérte
a kisgyermekes szülőket, hogy
korlátozottan használják a játszótereket.
A polgármester zárszóként
hangsúlyozta: a hivatal felkészült a további szükséges döntések meghozására és végrehajtására. 
FL / SV

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Március 22.
(vasárnap)

erősen felhős | viharos szél
max. 5o , min. 2o

Március 23.
(hétfő)

hózápor | szeles nap
max. 4o , min. -3o

Március 24.
(kedd)

hószállingózás | kb. 1 cm hó
| szeles nap
max. 4o , min. -3o
havas eső | kb. 2 mm havas
eső | szeles nap
max. 6o , min. -1o

Március 26. (csütörtök) – Emánuel, Larissza

Március 25.
(szerda)

Március 27. (péntek) – Hajnalka, Lídia

Március 26.
(csütörtök)

gyenge eső
max. 9o , min. 1o

Március 27.
(péntek)

erősen felhős
max. 12o , min. 3o

Március 28.
(szombat)

erősen felhős
max. 13o , min. 4o

Emánuel: héber eredetű (férfi név); jelentése: velünk az Isten.
Larissza: görög eredetű; jelentése: Larisszai.
Hajnalka: magyar eredetű; 19. sz.-i alkotás a hajnal szóból, egyben virágnév is.
Lídia: görög eredetű; jelentése: az ókori kis-ázsiai Lüdiából származó nő.

Március 28. (szombat) – Gedeon, Johanna

Gedeon: héber eredetű; jelentése: harcos, vágó, romboló.
Johanna: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten
kegyelmes.

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Közlemény: gondoskodás a 70 év felettiek ellátásáról
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata a 46/2020.
(III.16.) Kormányrendelet 2. §
(2) bekezdésében meghatározott polgármesteri feladat
végrehajtásaként megszervezte a Szekszárdon egyedül
vagy hozzátartozói segítség
nélkül élő 70 év feletti személyek ellátásáról való gondoskodást.
Az önkormányzat a veszélyhelyzet ideje alatt a Humánszolgáltató Központtal, a Szociális
Központtal és a Tarr Kft.-vel
együttműködve segítséget nyújt
a 70 év feletti személyeknek a
mindennapi életük vitelében,
különösen az étkezés, a bevásárlás és a szükséges gyógyszerek
beszerzése terén.
Az a 70 év feletti, szekszárdi
lakó- vagy tartózkodási hellyel
rendelkező személy (érintett)
igényelheti, hogy az ellátásáról
az önkormányzat gondoskodjon, aki vállalja, hogy lakóhelyét
vagy tartózkodási helyét ezalatt
nem hagyja el.
Napi egyszeri meleg ételről
való gondoskodás iránti igényt
Szekszárd Megyei Jogú Város
Szociális Központjánál hétköznapokon 08:00 és 16:00 óra

között a 06–74/319–040-es telefonszámon lehet bejelenteni.
A Szociális Központ a bejelentés
alapján a megjelölt időszakban
gondoskodik az étel folyamatos
kiszállításáról. A meleg étel térítési díja napi 710,- forint, melyet
a Szociális Központ az önkormányzat 8/2009. (III.30.) rendeletében foglaltak szerint biztosít.
Egyéb segítség iránti igényt a
06–74/679–000-ás telefonszá-

mon lehet bejelenteni minden
nap 08:00 és 21:00 óra között. A
bejelentést az önkormányzattal
kötött ingyenes megállapodás
alapján a Tarr Kft. Call-centere
fogadja. Az adatok Szekszárd
Megyei Jogú Város Humánszolgáltató Központjának kerülnek
továbbításra, ahol szociális munkások és önkéntesek együttműködve szervezik meg az ellátáshoz szükséges feladatokat.

A bejelentést megteheti maga
az érintett vagy a megbízásából,
képviseletében, érdekében eljáró más személy. Az érintettnek a
Szociális Központ, illetve a Humánszolgáltató Központ dolgozóival való első személyes találkozás
alkalmával írásban kell nyilatkoznia, hogy a lakóhelyét vagy tartózkodási helyét – elengedhetetlenül
szükséges esetet kivéve (pl. orvosi
vizsgálat) – nem hagyja el.
A segítő személyek az érintettel való személyes kontaktus
esetén megfelelő védőfelszerelést (szájmaszk, kesztyű) használnak, a találkozás előtt kézfertőtlenítést végeznek.
A Humánszolgáltató Központ
a szociális munkások munkájának segítéséhez az onkentes@
szekszard.hu e-mail címen fogadja az önkéntesek jelentkezését. Önkéntesnek a 18. életévüket
betöltött személyek jelentkezhetnek, a jelentkezést követően
nyilatkozniuk kell az egészségi
állapotukról, jelentkezésük elfogadásáról a Humánszolgáltató
Központ vezetője dönt. Az önkéntesek fényképes igazolványt
kapnak, melyet a munkavégzés
során kötelesek folyamatosan
maguknál tartani és kérésre felmutatni. Ács Rezső polgármester

A koronavírus terjedése kapcsán a legfontosabb amit
meg kell említeni, az egyéni
felelősség fontossága.
Tisztelt szekszárdi lakosok, vállalkozók! Mindannyiunk előtt
ismert, hogy a kormány Magyarország területére veszélyhelyzetet hirdetett a világszerte terjedő
koronavírus járvány miatt. A
veszélyhelyzettel kapcsolatos
rendkívüli intézkedésekről külön kormányrendeletek rendelkeznek.
A koronavírussal kapcsolatos kormányzati tájékoztatás a
koronavirus.gov.hu honlapon
érhető el. A honlap adatai a ví-

rusfertőzés lassú, de folyamatos
növekedéséről tanúskodnak.
A vírus terjedésének lassítása
érdekében fordulok Szekszárd
polgáraihoz, vállalkozóihoz.
Kérem a lakosságot, hogy kerüljék azokat a helyeket, ahol
sok ember együttes jelenléte
kedvez a vírus terjedésének.
Amennyiben ez mellőzhetetlen
– például bevásárláskor –, minél
ritkábban és a legrövidebb ideig tartózkodjanak ott, legyenek
figyelemmel egymásra és az ott
dolgozókra.
Kérem azokat a vállalkozásokat, ahol sok ember megfordul
(például edzőtermek, a lakosság
alapvető igényeinek kielégíté-

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

A vírus más típusú felfogást kíván mindenkitől

séhez nem szükséges üzletek),
valamennyiünk érdekében
önként vállalt korlátozásként
szíveskedjenek megfontolni a
nyitvatartási idő korlátozását,
vagy a teljes bezárást.

A vírus terjedése ellen mindannyian tudunk tenni, ha betartjuk az ajánlott higiénés
szabályokat, gyökeresen változtatunk eddigi életvitelünkön és
kerüljük a fertőzésveszéllyel járó
helyszínek látogatását. Halasztható ügyeinket a veszélyhelyzet
megszűnése után intézzük, illetve igénybe vesszük a technika vívmányait (telefon, internet,
elektronikus ügyintézés).
Ebben az időben különösen
fontos az egymás iránt tanúsított figyelem és türelem, idősebb embertársaink védelme.
Vigyázzunk magunkra és vigyázzunk egymásra!
SZV
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BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea
HELYE:

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

kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

06–20/443–7603

(05126)

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
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Baky Péter munkásságát Munkácsy-díjjal ismerték el

Baky Péter 1950-ben született
Budapesten, 1977-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán.
Elsősorban alkalmazott grafikusként dolgozott majd 198086 között, majd 1986 és 1992
között a szekszárdi Illyés Gyula
Tanárképző Főiskolán tanított.

Ezt követően a Művészetek
Háza igazgatója volt 1993 és
2012 között, nyugdíjba vonulása után több szekszárdi kiállítás
kurátora, ezzel párhuzamosan
a ferencvárosi Pincegaléria művészeti vezetője is.
Baky Péter 1979 óta állít ki
rendszeresen önállóan és kol-

FOTÓ: MH

Kiemelkedő képzőművészeti tevékenység elismeréseként
Munkácsy Mihály-díjat adományozott Baky Péter festőművésznek, a Magyar Művészeti Akadémia nem akadémikus
tagjának, a szekszárdi Művészetek Háza korábbi vezetőjének
Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere.

lektív tárlatokon. Részt vett a
szekszárdi II. világháborús emlékmű tervezésében és kivitelezésében, tervei alapján készült
a Borkút is. A szekszárdi Kolping iskola aulájába készített,
tizenöt képből álló Keresztút
című pannóját 1997-ben adták
át, szekszárdi polgármesteri
hivatalban pedig Millenniumi
Pannói láthatók. Munkásságát
2000-ben Pro Urbe Szekszárd
kitüntetéssel ismerte el a megyeszékhely önkormányzata.
SZV

Rendhagyó módon emlékeztünk március 15-re
visszaélnek – tette fel a kérdés
a városvezető. Van-e szabadság
ott, ahol egy településen üres
ígéretekkel hatalomra jutott
többség úgy viszonyul a szavazataival másokat támogató ezrek véleményéhez, mintha azok
a világon sem lennének. Van-e,
lehet-e szabadság ott, ahol a
minden lényeges döntést meghozó bizottságokban, kizárólag
az egyetlen főnyi többség képviselői ülhetnek? Van-e szabadság
ott, ahol egy szűk, fentről ravaszul vezérelt, ügyesen kommunikáló érdekcsoport tartja kézben a várost?
Van-e szabadság ott, ahol
a település polgármesterének
semmilyen közlése nem jelenhet meg ellenzéki cenzúra nélkül a város hivatalos honlapján,
ahol a helyi lap főszerkesztőjét
cinikus módon a szabad sajtót
is ünneplő március 15-én távo-

Zárt ajtók mögött, a Babits Mihály Kulturális Központban tartották meg a március 15-i ünnepséget, tekintettel a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzetre.

A megemlékezésen Ács Rezső,
Szekszárd polgármestere arról
szólt, hogy 172 évvel ezelőtt
egy hosszú ideje elnyomott kis
nemzet kelt fel, hogy kivívja szabadságát. Mint mondta, bár az
önrendelkezés és a szuverenitás
fogalmát kevesen használták,
tartalmukat mégis pontosan
ismerték. Elszántságuk alapját
a sziklaszilárd értékrend, a hit,
a közösségi és a családi hagyomány, a magyarságtudat adta.
Olyan magyarságé, mely képes
túllépni a mutatós, de tartalmatlan külsőségeken, képes elkerülni a nemzeti önhittség, a gőg és
más népek lenézésének csapdáját.
Olyan magyarságé, mely hagyományaival, az évezredes közös tu-

dással fel tudja emelni a magyar
nemzetet. Olyan magyarságé,
mely nem válik kiszolgálójává
egyetlen külső érdeknek, vagy
hatalmi körnek sem, kecsegtessen az rövid távon bármilyen
gazdasági, politikai haszonnal –
fogalmazott a polgármester.
Ács Rezső azzal folytatta,
hogy a demokratikus berendezkedés mára szabadságot
teremtett Magyarországon, az
ország sorsa szabad választásokon dől el. Hozzátette, mindez
lehetőséget teremt a közösségek
számára, hogy érdekeiket érvényesítsék és képviseltessék.
Meggondolni való, hogy
van-e, lehet-e szabadság ott,
ahol ezzel a lehetőséggel rendre

FOTÓ: SZV

FOTÓ: KISS ALBERT

lítják el mondvacsinált indokokkal?
Ács Rezső azzal zárta ünnepi
beszédét, hiszi, hogy Szekszárd
polgárai fölébe tudnak nőni a
jelenlegi bajoknak, és a város
ismét azzá válik, ami évszázadokon át volt: szomszédjait tisztelő,
hagyományait mindennél előbbre valónak tartó, nyugalmat és
biztonságot nyújtó otthon.
Az ünnepségen irodalmi
műsort adtak a Babits Mihály
Általános Iskola tanulói. A diákok Tréber Zsuzsanna igazgatóhelyettes szerkesztésében és
rendezésében mutatták be az
eredetileg nyílt színre tervezett
megemlékezést. Az énekkel,
verssel színesített, látványos
történelmi tabló mások mellett
Irinyi János, Jókai Mór, Petőfi
Sándor és Széchenyi István
alakját is felidézte.

Forrás: kadarka.net
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kön), mert a reformátusok sem
tartják meg szokásos alkalmaikat – sem a templomban, sem a
„kis” alkalmakat. „Temetést természetesen vállalunk, de mást
nem” – tudtuk meg Kaszóné
Kovács Karolától. A lelkipásztor szerint a leginkább veszélyeztetett idősebb generációból
többen lennének, akik – kitéve
magukat a fertőzés veszélyének
– eljönnének, mert fontosak
nekik ezek az alkalmak. „Ezt
nem szeretnénk, hiszen közös
felelősségünk, hogy védjük az
időseket és odafigyeljünk egymásra. Ezért igehirdetést írásos
formában a közösségi oldalunkon teszünk közzé” – tette hozzá Kaszóné Kovács Karola.
„Gyülekezeti tagjaink – különösen is a leginkább kiszolgáltatott idősek – iránti felelősségünk
tudatában, valamint a magyar

A koronavírus-járvány miatt
– a rendezvények korlátozását elrendelő intézkedésnek
megfelelően – a három legnagyobb szekszárdi keresztény gyülekezetben is felelős
döntést hoztak: elmaradnak
a misék és egyéb hétközi alkalmak, a temetéseket pedig
szűk körben tartják.
A legnagyobb létszámú szekszárdi gyülekezet a katolikusoké, akik honlapjukon (www.
plebaniaszekszard.hu) jelezték,
a szombat reggeli (március 21.)
mise után – határozatlan ideig
– nem tartanak alkalmakat. Elmarad a „Triduum”, és elmaradnak az esküvők, keresztelők is, a
temetéseket pedig szűk körben
tartják meg.
Üres marad a Kálvin téri
templom szószéke is (képün-
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Elmaradnak a misék, szűk körben tartják a temetéseket

társadalom többi csoportjával
való szolidaritás jegyében nehéz szívvel, de nyomatékosan
tanácsoljuk az egyházközségeknek, hogy 2020. március
16-tól kezdve bizonytalan ide-

ig, de legalább virágvasárnapig
ne tartsanak sem istentiszteleti,
sem egyéb gyülekezeti alkalmat.
A temetésekre is csak szűk körben kerüljön sor” – olvasható
hazánk evangélikus püspökeinek közleményében.
Az „útmutatásnak” megfelelően a szekszárdi evangélikusok is felfüggesztették hétközi
és vasárnapi alkalmaikat. A
gyülekezet közösségi oldalán
Sefcsik Zoltán lelkész azt írta,
hamarosan elindul közösségük
online igei sorozata a facebook-on, vasárnap 10:00 órától
pedig élőben szeretné közvetíteni – a hívők nélkül megtartásra
kerülő – istentiszteletet. „Addig
is Urunk áldjon mindnyájunkat
józansággal, türelemmel, kreativitással és reménységgel” – zárta gondolatait Sefcsik Zoltán.
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Bíró László püspök pánik helyett szolidaritásra biztat Arany kadarka

Bíró László tábori püspök, a
Magyar Katolikus Püspöki
Konferencia családreferens
tagja már több mint egy éve
kórházi kezelés alatt áll. Úgy
gondolta, hogy éppen e sajátos helyzeténél fogva is megszólal a koronavírus-járvány
idején, hogy a pánik helyett
a szolidaritásra buzdítson. Az
alábbiakban az ő gondolatait
olvashatják.
Betegként Müller Cecília országos tisztifőorvos – egykori hittanosom – rendelkezéseit hallva

első pillanatban riadalom ébredt
bennem, hogyan tovább: mi lesz
a szentmiséimmel, hogy lesz
tiszta ruhám, egy kis frissítő falat? Nagy örömmel tapasztalom
az emberi gondoskodás éberségét. Engedjék meg, hogy néhány
bennem ébredt gondolatot megosszak ebből a sajátos helyzetből.
A világjárvány alkalom számunkra a tanúságtételre. Hasonló trauma ritkán éri az emberiséget, nagy összefogásra van
szükségünk. „Védem magam,
hogy téged védjelek” – Anselm
Grün német bencés szerzetes
hívta fel a figyelmet erre a magatartásra Facebook-bejegyzésében. És megtartom a központi
iránymutatásokat – teszem hozzá ehhez az általam legértelmesebbnek tartott gondolathoz.
Imádkozzunk a kutatókért,
hogy a világjárvány még súlyosabb elterjedésével szembeni védekezés eszközét mielőbb
felfedezhessék.
Tekintsünk együttérzéssel
egészségügyi intézményeinkre,
azok dolgozóira, akik nagy kihí-

vás előtt állnak. „Nagyobb szeretete senkinek nincs annál, mint
aki életét adja barátaiért” – ez a
jézusi gondolat rájuk is érvényes.
Az egészségügyi és szociális
intézmények lezárása sok hozzátartozónak könnyebbséget
jelent. Tudatosítsuk azonban
magunkban, hogy ez nem a teljes megkönnyebbülés ideje, az
intézkedések inkább a szeretet
leleményes gyakorlására adnak
alkalmat. A szeretet különböző
gesztusait tartozunk gyakorolni
ilyenkor is, legyen az telefonálás, tiszta ruha küldése vagy
csomagé, hogy az intézmények
szükségszerűen monoton étkezési rendjét egy picit frissítsük.
Találjuk meg, az irgalmas szamaritánus példáját követve, a
módját, hogy akár imádság, akár
segítés révén odaálljunk a segítségre szorulók mellé. Köszönet
mindazoknak, akik kritikus körülmények között is megtalálják a
szeretet útját embertársaink felé.
Váljunk eggyé az imádságban, betegek és egészségesek, a
remény erejében! 
SZV

Három aranyérmet nyertek a
Szekszárdi borvidék borászatai a XXV. Jubileumi Kadarka
Nemzetközi Nagydíjon.
A kiskőrösi István Borházban
megtartott bormustrán 110 bor
méretett meg. A versenyen 17
arany-, 57 ezüst- és 30 bronzérmet, valamint hat oklevelet osztottak ki. A Szekszárdi
borvidék pincészetei összesen
három arany- és hét ezüstérmet
szereztek.
Aranyérmet nyert 2019-es
kadarkájával a Prantner Pince,
valamint szintén 2019-es kadarkájával a Toronyi Pince. Ők az
érem mellett egy-egy különdíjat
is átvehettek aranyérmes borukért. A Szekszárdi borvidékről
ugyancsak aranyérmes lett az
alsónyéki Naphegy Pincészet
2016-os kadarka barrique bora.
A Vesztergombi Pince kettő,
Dúzsi Tamás és Családja Pincészete, a Fritz Borház, Fülöp Gergely, illetve a Mészáros Borház
és a Schieber Pincészet egy-egy
ezüstérmet nyert a jubileumi
kadarka nagydíjon. 
S. V.

7

2020. március 22.

Álláshirdetés

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a munka
törvénykönyvéről szóló 2012. évi I.
törvény alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság, Városfejlesztési és Üzemeltetési Osztály Zöldfelület-karbantartó
csoportjába zöldfelület-karbantartó munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Polgármesteri Hivatal/Felhívások,
aktualitások menüpontban tekinthető meg.

Március 15-ei rejtvényünk megfejtése: Kuroszava Akira, A hét szamuráj.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Nagy Attila. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését március 26-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM
„De bizakodunk, és inkább
szeretnénk elköltözni a testből, és hazaköltözni az Úrhoz.
Ezért arra törekszünk, hogy
akár itt lakunk még, akár elköltözünk, kedvesek legyünk
neki.” 
(2Korinthus 5:8-9)
A fenti idézet a Jézus Krisztusban hívő tanítványok boldog bizonyossága és törekvése. Régen is
megtörtént, ma is előfordulhat,
hogy az Istenben hívőket is eléri
valamilyen váratlan vihar, betegség, megpróbáltatás. Ám ők
nincsenek egyedül a nyomorúságban, mert a nagy, mennyei Királlyal, Jézus Krisztussal boldog,
meghitt kapcsolatban élnek, és
ezért „bizakodva mondják: velem

van az Úr, nem félek, ember mit
árthat nekem?” (Zsidók 13:6).
Ezért a hívők legfőbb törekvése,
hogy akár el kell költözniük a
mennyei honba, akár itt laknak
még, az Úr Jézus előtt kedves,
neki tetsző módon éljenek.
Az istenfélők boldog bizonyossága, hogy ha jóban vannak a
Megváltóval, aki a golgotai kereszten meghalt a bűnösökért, de
feltámadt, és győzött a halál és a
pokol minden ereje felett, akkor
nagy baj nem lehet, mert meg
vagyunk mentve. Vele, Általa
győztesek vagyunk.
A Bibliában is gyakran találjuk nehéz helyzetben Jézus követőit. Háborúk, viharok, betegség, üldöztetés érte őket, sokféle

módon éltek át komoly félelmeket, fájdalmakat. Isten követése
nem azt jelenti, hogy ha valaki
Őt választja, attól fogva a hívőt
semmi baj nem éri, gazdag és
egészséges lesz.
A mindenható Atyaisten egy
kimeríthetetlen erőforrást bocsát
a rendelkezésünkre a nap huszonnégy órájában az év minden
napján: a Vele való személyes
kapcsolatot. Egykori tanítványai
megértették, mit kell tenniük a
nehézségek idején: mindig Istenhez kiáltottak – hol hittel várva
a szabadulást, hol hitet és erőt
kérve, hogy elhordozhassák a
nehéz idők terheit.
Velünk is megtörténhet, hogy
nem úgy sikerül minden, ahogy

szeretnénk. Rosszul alakulnak a
dolgaink, váratlan betegség, baleset vagy rossz hír ér bennünket.
Egy éjjel a viharos tengeren kétségbeesett tanítványok küzdöttek a szembeszéllel. Hiába eveztek, nem jutottak a kikötőbe.
Egyszer csak meglátták Jézust,
aki így szólt hozzájuk: „Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” És
hamarosan partot értek, mert
Vele sikerült.
Egy mondás szerint: hagyj fel
azzal, hogy arra panaszkodsz a
te Istenednek, hogy mekkora vihar vesz körül! Ehelyett mondd
inkább a te viharodnak, hogy
mekkora Isten áll mögötted!

Fodor Péter

baptista lelkipásztor
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2020. március
12-én rendezte
meg a Szekszárdi Garay János
Gimnázium 13.
alkalommal „Az
én Pannoniám”
középiskolások Kárpát-medencei
vers- és prózamondó versenyét.
A rendezvénynek a Magyarországi Német Színház adott helyszínt.
A rendezvény megszervezését a
Nemzeti Tehetségprogram pályázata (NTP-TMV-19-0049) támogatta 750.000 Ft-tal.
A verseny egy videófelvételes
elődöntőből és a március 12-i
döntőből állt. A versenyre három
verssel vagy prózával kellett jelentkezni, ezekből az egyik szövegnek
Trianonhoz kellett kapcsolódnia, a
másikat egy Tolna megyei alkotótól kellett választani, a harmadik
pedig bármely alkotás lehetett a
magyar irodalomból.
Az elődöntőre 46 nevezés érkezett 29 intézményből, köztük 3
határon túli intézmény is volt. A
NÉV
Simon Petra
Csenge

FOTÓK: GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM

„Az én Pannoniám” középiskolások XIII. Kárpát-medencei vers- és prózamondó versenye

Főglein
Liza Kató

Simon
Sándor
ndor
Petra Csenge Zsigmond

videófelvételen a három alkotás
közül az egyiket kellett bemutatni.
A döntőbe 32 versmondót válogatott be a zsűri, de a koronavírus veszélye miatt 11 versenyző
lemondta a részvételt.
A versenyt Heilmann Józsefné
igazgatónő és Brunn Györgyné,
a Szekszárdi Tankerületi Központ
igazgatóhelyettese nyitotta meg.

ISKOLA
Nemes Nagy Ágnes Művészeti
Szakgimnázium, Budapest

Sándor Zsigmond Szekszárdi Garay
Főglein Liza Kató János Gimnázium
Füleki Barbara

Loboda
Izabella

Kecskeméti SZC Kada Elek
Közgazdasági Szakgimnáziuma

EREDMÉNY
ARANY + FŐDÍJ

FELKÉSZÍTŐ
Varga Katalin

ARANY + NÍVÓDÍJ Német Judit
EZÜST

Csizmazia Ferencné

EZÜST

Somodi Rita

Erzsébetvárosi Magyar-Angol Két TaníKovács Domonkos tási Nyelvű Általános Iskola és Szakgimnázium; Budapest

EZÜST

Schramek Géza

Loboda Izabella

Szekszárdi Garay János Gimnázium

EZÜST

Báló Marianna

Stenger Kristóf

Lévay József Református Gimnázium
és Diákotthon, Miskolc

EZÜST

Lenkei Éva

Ambrus Kincső

Németh László Gimnázium, Budapest

BRONZ

Ambrus András

Bakonyi Márton

Ciszterci Rend Nagy Lajos
Gimnáziuma és Kollégiuma, Pécs

BRONZ

Somosné
Molnár Katalin

Bertus Bernadett

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Iskola

BRONZ

Kutnyánszkyné
Bacskai Eszter

Boldizsár Laura

Nemes Nagy Ágnes Művészeti
Szakgimnázium, Budapest

BRONZ

Varga Katalin

Hegyes Jázmin

Vasvári Pál Gimnázium, Nyíregyháza

BRONZ

Szentirmai Gáborné

Pankotai Melinda

TSZC Kossuth Lajos Közgazdasági és
Humán Szakgimnáziuma, Tatabánya

BRONZ

Németh Hajnalka

Dunaferr Szakgimnáziuma és
Popovics Veronika DSZC
Szakközépiskolája, Dunaújváros

BRONZ

Széder Ildikó

Sili Gergő

Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus
Iskola

BRONZ

Lovász Csilla

Szarka Natália
Csilla

Nemes Nagy Ágnes Művészeti
Szakgimnázium, Budapest

BRONZ

Varga Katalin

Szurok Ferenc
Bence

Dunaföldvári Magyar László
Gimnázium

BRONZ

Simonovicsné
Hegedűs Laura

Tauser Gerda

Dunaújvárosi Széchenyi István
Gimnázium és Kollégium

BRONZ

Hutvágnerné Róth Éva

EMLÉKLAP
+ KÖZÖNSÉGDÍJ

Türei Márk
Bognár Bence
Faragó Ádám

Patkós Irma Művészeti Iskola,
Cegléd

Farkasházi István
EMLÉKLAP

Türei
Márk

A döntő két részből állt, az első
fordulóban minden versenyző
bemutatta a videofelvételen nem
szereplő két vers közül az egyiket,
a második fordulóban pedig a
zsűri jelölte ki, hogy kiktől szeretné hallani a másik szöveget is. Az
ünnepélyes eredményhirdetés után
a résztvevőknek lehetőségük volt a
zsűrivel személyesen is konzultálni.

A zsűri tagjai: Tóth Zsuzsanna
előadóművész, a zsűri elnöke; Kolti Helga színművész, a Versünnep
Alapítvány elnöke; Orbán György
előadóművész, a Baka István Alapítvány elnöke.
A verseny résztvevői és a felkészítő tanárok az oklevelek mellett
könyv és tárgyjutalomban részesültek valamennyien.
Támogatóink: Baka István Alapítvány (Szekszárd), Ferger-Módos Borászat (Szekszárd), Horváth
Balázs vállalkozó (Szekszárd), Ilylyés Gyula Megyei Könyvtár
(Szekszárd), Kis Pál István költő
(Szekszárd), Magyarországi Német
Színház – DBU (Szekszárd), MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. (Paks),
Schieber Pincészet (Szekszárd),
Séd Nyomda Kft. (Szekszárd),
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata, a szekszárdi Garay
János Gimnázium szülői munkaközössége, Szekszárdi Tankerületi Központ, Szekszárdkörnyéki
Foltvarró Egyesület, Tolnatej Zrt.
(Szekszárd), Versünnep Alapítvány (Budapest), Wosinsky Mór
Megyei Múzeum (Szekszárd). (05135)
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Tűzeset: családi házban és a börtönben keletkezett kár
Országos Parancsnokságának
szóvivője elmondta, mintegy
130 fogvatartottat őrzés mellett
az épület udvarára vittek, egy
részük már visszatérhetett az
épületbe. Sérültekről nem kaptunk hírt.
A tűzben az épület tetőszerkezetének egy része komoly kárt
szenvedett. A tűz keletkezésének okát tűzvizsgálati eljárás
keretében vizsgálják.
 Forrás: kadarka.net/MTI)

kására. A házban lakó két asszony
– anya és lánya – a még dolgozó
tűzoltóktól néhány méterre állt.
A tűz idején csak az idősebb nő
volt otthon, aki elmondta, hogy
a szomszédok kiabáltak neki,
hogy ég a ház, meneküljön. Azt
mondták, hogy az éjszakát egy
ismerősüknél töltik majd.
A ruha és egyéb kupacok kapcsán azt mondták, hogy azokat
az utcában lakók dobálták be
hozzájuk. Feljelentést emiatt
nem tettek. Kérdésünkre, hogy
ha nem az övék, miért vitték be
mégis azt a rengeteg holmit a lakásba, nem tudtak felelni…

Égett a börtön teteje

Tűz keletkezett hétfő reggel
a szekszárdi büntetés-végrehajtási intézet tetőszerkezetében.
A Béla király téri épület teteje
mintegy ötven négyzetméteren
gyulladt ki, a lángok megfékezésében a szekszárdiak mellett
bonyhádi, paksi, véméndi, bajai, kalocsai és komlói hivatásos
tűzoltók dolgoztak – tudtuk
meg Boros Brigitta a katasztrófavédelem megyei szóvivőjétől.
Az oltás idejére az épületet
mindenkinek, így a raboknak
is el kellett hagynia. Orosz Zoltán, a Büntetés-végrehajtási

FOTÓ: MTI

Árvai Imre tűzoltó alezredes kérdésünkre elmondta, a tűzesethez
a szekszárdi, a bonyhádi és a
paksi tűzoltók vonultak. Mint elmondta, a lakásban két nő lakott
– egyikük sem sérült meg. Hozzátette, nem csak az udvaron,
de a lakásban és a tetőtérben is
nagy halmokban álltak a ruhák
és a szemét. A bent élők a plafonig halmozták ezeket, csak szűk
járatokon tudtak közlekedni.
A tűz az udvaron felhalmozott
szemétben keletkezett és onnan
terjedt tovább – tájékoztatott az
alezredes. Elmondta, a közvetlen
közelben lévő ledugózott gázvezeték csonkja megolvadt, ezért a
gázszolgáltató munkatársainak
is akadt dolguk a veszély elhárításával.
A tűzben a ház teljesen kiégett,
de a lángok szerencsére nem terjedtek tovább az ikerház másik la-

FOTÓ: KADARKA.NET

Rengeteg éghető anyagot
halmoztak fel abban az ikerházhoz tartozó patak utcai
lakásban, amely március 13án teljesen kiégett. A tűzesetben senki sem sérült meg.

Jó minőségű komposzttal szépülnek a zöld felületek

A komposzt a világ legősibb és
legtermészetesebb talajjavítója,
minden kertben saját kezűleg
előállítható és felhasználható.
Tavaly a város több pontján
próbaképpen már ezzel pótolták vissza az ágyások talaját
– mondta el Katz Zoltánné főkertész. A korábbi kevert tőzeges palántaföldben több volt a
gyom, míg ahol az új „biohulladékkal” történt a feltöltés, szemmel láthatóan kevésbé gyomosodott a talaj.
Minden ágyás, új felület kialakítására elegendő komposzt
áll a zöld munkacsoport rendelkezésére. Leginkább az egy-

FOTÓ: KISS ALBERT

Kertészeti kultúrának megfelelő komposztot ajánlott fel a
szekszárdi önkormányzatnak
az Alisca Terra Nkft.

nyári palánták előállításánál
szeretnék ezt a tápláló földet
felhasználni – tette hozzá Katz
Zoltánné. Minőségileg bevizsgált „zöldtrágyáról” van szó,
jók a tapasztalataik. Mintegy

800-1000 négyzetméter nagyságú, cserjével, évelővel beültetett
zöldfelület már az új komposzttal lett kialakítva.
A főkertész kiemelte, a komposzt „földszerűbb” a tőzegnél.

A felhasznált tápagyagokat és a
nyomelemeket visszajuttatja a
talajba, s ezáltal más talajjavítókhoz nem hasonlítható módon gazdagítja a talaj élővilágát.
Az önkormányzat korábban Kecelről és Sükösdről szállította a
tőzeges palántaföldet, a felajánlásnak köszönhetően most költséget is kímélnek.
Szabó Antal, az Alisca Terra
Nkft. ügyvezetője hangsúlyozta,
fontos a szekszárdi talaj javítása.
Céljuk, hogy a komposzt minél
szélesebb körben elterjedjen:
iskoláknak, lakóközösségeknek
ajánlják fel környezetrendezési- és szépítési tevékenységhez.
A kialakult járványügyi és veszélyhelyzet megszűnését követően pedig a lakosság kedvezményes áron vásárolhat is majd
a komposztból. 
SZV
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Kormányablak: csak időpontra

FOTÓ: SZV

Március 12-én tartotta az
alakuló ülését a Szekszárdi
Települési Értéktár Bizottság, amely a Bartina Néptánc
Egyesületet, Matókné Kapási
Julianna művészeti munkásságát és a Szekszárdi Szüreti
Napok fesztivált kulturális
örökség kategóriában felvette a települési értéktárba.
A Csötönyi László elnök vezette
grémiumban Elblinger Ferenc,
Gyurkovics János, Jantner László, Liebhauser János, Ódor János Gábor, dr. Töttős Gábor, dr.
Várady Zoltán és Zsikó Zoltán
kapott helyet.
Közösségi oldalán tett bejegyzésében Csötönyi László úgy
fogalmazott, az elismerés és a
figyelemfelhívás mellett fontos
a már bejegyzett értékek megóvása, a szekszárdi „kincsek”
feltérképezése, valamint az
épített és természeti, kulturális

Örökségek
az értéktárban
vagy éppen gasztronómiai értékek felterjesztése a Szekszárdi
Települési Értéktárba. „A következő időszakban azért fogunk
dolgozni, hogy még inkább
megerősítsük: Szekszárd több
mint jó bor” – írta az elnök.
A Szekszárdi Települési Értéktár Bizottság kulturális
örökség kategóriában a Bartina
Néptánc Közhasznú Egyesületet, Matókné Kapási Julianna
művészeti vezetőt, továbbá a
Szekszárdi Szüreti Napok fesztivált felvette a Szekszárdi Települési Értéktárba, és javasolta
az értékek Tolna Megyei Értéktárba történő felvételét. Utóbbi
esetében azzal az ajánlással élt,
hogy a város legjelentősebb
rendezvényének mindenkori
szervezője a programok ös�szeállítása során ragaszkodjon
a szekszárdi szüreti hagyományok megjelenítéséhez.

Forrás: facebook.com

NAV: ütemezett ügyfélfogadás
A Nemzeti Adó- és Vámhivatal szekszárdi központi ügyfélszolgálata 2020. március
18-tól heti 25 órában várja
az ügyfeleket.
A járványhelyzetben a NAV
igyekszik minimalizálni az
ügyfeleire és munkatársaira
ható kockázatokat. A hivatal változtat ügyfélfogadási
gyakorlatán és a várakozókat
ütemezetten fogadja. Ez azt
jelenti, hogy az ügyféltérben
egyszerre csak annyi ügyfél
tartózkodhat, ahány ügyfélszolgálati ablak nyitva van.
A központi ügyfélszolgálat (7100 Szekszárd, Arany

János utca 5–11.) módosított
nyitva tartással várja az ügyfeleket: hétfőn és szerdán 08:30
és 16:00 óra, kedden és csütörtökön 08:30 és 12:00 óra,
míg pénteken 08:30 és 11:30
óra között. Személyesen csak
időpont egyeztetése után keressék fel az ügyfélszolgálatot,
elkerülve a sorban állást.
Az adóügyek döntő többsége elektronikusan is intézhető,
ezért a hivatal kéri ügyfeleit,
hogy válasszák az elektronikus
vagy telefonos ügyintézést. A
NAV Infóvonal a 1819-es telefonszámon hívható.

Mózsik Szilvia
sajtóreferens

A koronavírus terjedésének
megakadályozása érdekében
csak előzetes időpontfoglalással érkező ügyfeleket fogadnak
a kormányablakok, okmányirodák és minden egyéb kormányhivatali ügyfélszolgálat. Az ügyfelek és az ügyintézők védelme
érdekében a kormányablakokban és az okmányirodákban
nincs lehetőség sorszámot húzni. A kormányhivatalok, járási
hivatalok ügyfélszolgálatain
korlátozhatják az egyidejűleg az
ügyféltérben tartózkodó ügyfelek számát.
Az elkészült okmányok személyes átvételére az ügyfélszol-

gálatokon nincs lehetőség, a
kormányhivatalok és járási hivatalok által kiállított hivatalos
okmányokat – a korábban tett
rendelkezéstől függetlenül – kizárólag postai úton kézbesítik.
A Mobilizált Kormányablak Ügyfélszolgálatok („KAB
buszok”) ügyfélfogadása határozatlan ideig szünetel. Ha elfelejtette az elektronikus ügyintézéshez szükséges Ügyfélkapu
azonosítóját, az ingyenesen hívható Kormányzati Ügyfélvonal
(1818) munkatársai segítenek.
Az időpont-foglalási lehetőségekről a kormanyhivatal.hu oldalon tájékozódhatnak.

Már nem tudtak segíteni a férfin
Mentőkutya segítségével találták meg azt az idős szekszárdi férfit, aki néhány napja
tűnt el.
A rendőrségre hétfőn az esti
órákban érkezett bejelentés,
hogy egy 85 éves szekszárdi
lakos már egy napja nem ad
életjelet magáról. A szekszárdi
rendőrök a bejelentést követően
haladéktalanul intézkedéseket
tettek az idős férfi felkutatására. A Szekszárdi Kutató-Mentő

Egyesület tagjai a rendőrség
kérésére megkezdték a kutatást,
melyben az egyesület kilenc
tagja és Mancs, a mentőkutya
vett részt – tájékoztatott a Tolna
Megyei Rendőr-főkapitányság.
A néhány órás terepkutatás
eredményeként Szekszárd külterületén egy vízelvezető árok melletti lápos területen a képzett eb
segítségével megtalálták az idős
férfit, akinek életét azonban a kiérkező mentők már nem tudták
megmenteni.  Forrás: TMRFK

Ajándék TV-csatornák
A TARR Kft. megegyezett több
„műsoros partnerével” is, hogy
a kialakult rendkívüli helyzetben közösen tudjon még több
szórakozási lehetőséget biztosítani előfizetőinek. Ennek köszönhetően most jó néhány szórakoztató kábeltévé csatornával
nyújtanak többet az otthoni
kellemesebb kikapcsolódásért.
A TARR Kft. előfizetői az
alábbi csatornákat kódolatlanul
nézhetik: Filmbox, Filmbox Extra HD, Filmbox Family, Filmbox
Plus, Filmbox Premium, Docubox,
Fightbox, Comedy Central Family,
Cartoon Network, Boomerang,
MTV Hungary, MTV Rocks,

MTV Dance, MTV Hits, MTV
Lilve HD, VH1, VH1 Classic, Viasat Explore, Viasat Nature, Epic
Drama, Da Vinci TV, Sony Max,
National Geographic Channel,
Baby TV, Galaxy4, Story4.
A fenti csatornák a megadott
programhelyekre kapcsolva díjmentesen nézhetők. Amennyiben készülékén nem látja a fenti
programhelyen a csatornát, indítson el egy automata behangolást.
A fenti csatornák előfizetéstől
független elérését a rendkívüli
helyzet fennállásáig biztosítja a
szolgáltató.
Legyen még tartalmasabb az
otthoni szórakozás! TARR Kft.
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Magyar Kupa-ezüst tette emlékezetessé a KSC szezonját

Kedden az MKOSZ befejezettnek nyilvánította az összes
2019/2020-as bajnokságot. A
szervezet elnöksége úgy határozott, hogy bajnokot nem hirdetnek, mint ahogyan kieső sem
lesz idén. A nemzetközi kupás
szerepléssel kapcsolatban egyelőre nem hoztak határozatot.
A 17 győzelemmel és 5 vereséggel az alapszakaszt harmadikként záró Atomerőmű KSC
Szekszárd szakmai igazgatója,
Szabó Noémi is elfogadja a döntést, noha örült volna, ha végeredmény is születik – ahogy a
lengyel vagy belga bajnokságban –, hiszen lement a szezon
több mint nyolcvan százaléka.

FOTÓ: MKOSZ

A Magyar Kosárlabdázók Országos Szövetsége (MKOSZ)
döntése értelmében – egy
fordulóval a rájátszás kezdete előtt – véget ért (félbeszakadt) az NB I A-csoportos női
bajnokság (is).

„Szerettük volna újfent megméretni magunkat az Euroligában, s ha bejutottunk volna
a döntőbe, akkor indulhattunk
volna… A szezon azonban így is
emlékezetes lesz számunkra, hiszen ezüstérmet nyertünk a Magyar Kupában – azért egy bajnoki harmadik hely jól mutatott
volna mellette. Mégis, leginkább

a szezonba rengeteg munkát
befektető játékosokat és stábot,
illetve a mindig szenzációs közönségünket sajnálom a csonka
bajnokság miatt” – tette hozzá.
A szakmai igazgató elmondta, a légiósaink már hazautaztak: McCallra és Marshallra az
Egyesült Államokban, Krnjicsre Szerbiában vár(t) karantén.

Ruzickova a párjához utazott
Olaszországba, míg Dojkic – aki
a kupadöntőn arcüreg-gyulladással játszott – már korábban
hazatért Horvátországba.
Napi szinten tartják a kapcsolatot a zömmel élő szerződéssel
rendelkező magyar játékosokkal, akik a minap a konditeremből hazavitték a saját eszközeiket, hogy Izidora Vasziljevics
erőnléti edző személyre szabott
programja alapján otthon készülhessenek.
Szabó Noémi elmondta, már
tervezik a jövőt: családjával Pécsen élő Djokics Zseljko vezetőedző folyamatosan böngészi az
internetet és tartja a kapcsolatot
a menedzserekkel. „Szorítunk
azért, hogy ez a járványos időszak mielőbb érjen véget, és a
lehető legkevesebb kárt okozza
a csapatsportágak, s így kosárlabda számára” – zárta gondolatait a KSC szakmai igazgatója.

SZV

A POLGÁRMESTER, ALPOLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA
ÁCS REZSŐ polgármester
A következő időpontot később közöljük.
Polgármesteri Hivatal, polgármesteri tárgyaló (Béla király tér 8.).
DR. MOLNÁR KATA jegyző
Minden szerdán 10:00 – 12:00 óráig, Polgármesteri Hivatal (Béla király tér 8.).
GYURKOVICS JÁNOS alpolgármester 3. vk.
A hónap harmadik szerdáján, 17:00 – 18:00
óráig, I. Béla Gimnázium (Kadarka u. 25–27.).
GRÉCZY-FÉLEGYHÁZI GYÖNGYVÉR
képviselő 1. vk.
A hónap első keddjén, 16:00 – 17:00 óráig,
Garay János Általános Iskola (Zrínyi u. 72.).
CSÖTÖNYI LÁSZLÓ képviselő 2. vk.
A hónap első péntekje 16:00 – 17:00 óráig,
160 lakásos alatti iroda (Kölcsey ltp. 1.).
SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA
képviselő 4. vk.
A hónap második keddjén 16:00 – 17:00
óráig, Babits Mihály Általános Iskola
(Kadarka u. 17.).
ILLÉS TAMÁS képviselő 5. vk.
2020. április 15. (szerda) 17:00 – 18:00 óráig, Baka István Általános Iskola, 5-ös terem
(Béri Balogh Á. u. 89.).

GULYÁS RÓBERT képviselő 9. vk.
A hónap első szerdája 17:30 – 18:30 óráig,
Baka István Általános Iskola, földszint (Béri
Balogh Á. u. 89.).
MÁTÉ PÉTER képviselő 10. vk.
A hónap harmadik hétfője 17:00 – 18:00 óráig, Baka István Általános Iskola (Béri Balogh
Á. u. 89.).

MURVAI ÁRPÁD képviselő 6. vk.
A hónap első keddjén 17:00 – 18:00 óráig
Iparkamara, I. emelet 102-es iroda (Arany
J. utca 23–25.).

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
A hónap első hétfőjén 18:00 – 19:00 óráig, Babits Mihály Általános Iskola (Kadarka u. 17.).

RÁCZ ZOLTÁN képviselő 7. vk.
A hónap első szerdáján 17:00 – 18:00 óráig,
Civil Pont (Bajcsy-Zsilinszky u. 1.).

BOMBA GÁBOR képviselő
2020. március 25. (szerda) 16:30 – 17:30
óráig, Garay ÉlményPince (Garay tér 19.).

FARAGÓ ZSOLT képviselő 8. vk.
A hónap első szerdája 18:00 – 20:00 óráig.
VIII. választókerületi iroda (Vasvári utca 1.)

ZAJÁK RITA képviselő
A hónap első szerdája 16:30 – 17:30 órától,
Garay János Általános Iskola (Zrínyi u. 72.)

Kiadja: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata • felelős kiadó: Ács Rezső polgármester • főszerkesztő: Fekete László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter
• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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LOVASTÁBOR 2020-ban is Őcsényben!
A Rózsa Tanya Lovarda 2020-ban ismét lovastáborokat indít az alábbi időpontokban:
4.) július 13–18. (bentlakásos),
1.) június 22–27. (bejárós),
2.) június 29. – július 4. (bentlakásos),5.) július 27. – augusztus 1. (bejárós)
6.) augusztus 3–8. (bentlakásos),
3.) július 6–11. (bejárós),
7.) augusztus 10–15. (bejárós)

Mit nyújtanak a táborok:
naponta gyerekenként 1 óra lovaglás,
játszótér használat, vetélkedők,
fürdőzés a medencében, oklevél osztás, fotó készítés.

(05136)

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

Dugulás
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
elhárítás!
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

(05124)
(05125)

(05130)

Állást
ajánlunk
Kötészeti gépkezelő

FELADAT: kötészeti gépek műszaki beállítása,
működtetése, felügyelete

Kötészeti kisegítő

FELADAT: Kötészeti gépek kiszolgálása,
kézi műveletek végzése

Nyomó gépmester

FELADAT: Nyomógépre való betanulás

Gépszerelő

FELADAT: gépek karbantartása, hibaelhárítás

További információ:
Szekszárdi Nyomda Kft.
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
Telefon: 74/411–422
(112, 143, 117, 146 mellék)

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

DKC Ungheria K�. tolnai telephelyére önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat
keres az alábbi munkakörök
betöltésére:
• gépkezelő (hajlító gépek);
• porfestő, festő;
• hegesztő (inox);
• betaníto� csomagoló.
AMIT ELVÁRUNK:
• pontos munkavégzés,
• 18. betöltö� életév,
• szakmunkás bizonyítvány,
• 1–2 műszak vállalása.

AMIT NYÚJTUNK:
• azonnali munkakezdés,
• ú�költség térítés (bérlettámogatás vagy 15,-Ft/km),
• versenyképes jövedelem,
• rendszeres havi jutalom,
• teljesítménybérezés (csomagoló)
• órabér (gépkezelő, festő, porfestő, inox hegesztő),
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.
ELŐNY:
• targoncavezetői engedély,
• hasonló területen szerze�
tapasztalat.

JELENTKEZÉS:
önéletrajzzal az ildiko.balone@dkcungheria.com e-mail címre
vagy személyesen a 7130 Tolna, Belterület 970/110 ala�.

(05133)

Mi a webjogsi?

A webjogsi egy olyan teljes körű szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz vezető
úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb rugalmasságot,
gyorsaságot és kényelmet biztosítja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon a Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es telefonszámot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató

(05137)

