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Sorozatosak a rongálások
a városi grundfoci pályákon

Nyitvatartási időt vezetett be az önkormányzat

Önkormányzati Sajtóiroda

Az önkormányzathoz számos lakossági panasz 
érkezett a pályák használatával kapcsolatban a 
zajról és az oda nem illő viselkedésről, ezért ápri-
lisban a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgató-
ság nyitvatartási időt vezetett be, és a házirendet 
táblákon is kihelyezték a pályáknál. Ebbe sajnos a 
tapasztalatok és a jelzések alapján olyan pontokat 
is fel kellett venni, amelyek szerint tilos a műfüves 
pálya területén dohányozni, alkoholt vagy más 
bódító hatású szert fogyasztani!

A bandázó fiatalokat nem hatotta meg a szi-
gor! A táblák mindkét pályáról eltűntek, a zára-
kat pedig leverték, vagy épp a pályát övező hálót 
felvágva jutottak be a területre, ahol aztán ismét 
nem a sporté volt a főszerep. Eldobált alkoholos 
üvegek, szemét és a megrongált műfű jelzi, hogy 
a „túlkorosok” randalíroztak a területen.

A műfüves pályák karbantartása rendeltetésszerű 
használat mellett is éves szinten több százezer forint-
ba kerül a városnak. Ez az összeg egyre több lesz, ami-
kor a rongálások okozta károkat is helyre kell állítani.

Az önkormányzat májusban újra elkészíttette a 
nyitvatartást és a házirendet hirdető táblákat, amit 
újból kihelyeztek a pályákon. Hétköznapokon 14–
19 óráig, hétvégén 10–19 óráig lehet használni a 
pályákat. Június 1-től életbe lép a nyári nyitvatar-
tás, akkor minden nap egységesen 10 órakor nyit-
ják és 20 órakor zárják a kapukat. Dr. Varga And-
rás, a Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság 
megbízott vezetője elmondta, további rongálások 
esetén dönthetnek úgy is, hogy csak előzetes beje-
lentkezés alapján engedik majd a műfüves pályák 
látogatását. Ezt viszont mindenki szeretné elkerül-
ni, hiszen azért épültek, hogy a legtöbb lehetőséget 
nyújtsák a fiataloknak a minőségi sportolásra.

TÓTH 
RÓBERT

Mosoly
Nem is tudom, talán tizen-
öt vagy húsz forint lehetett 
egy gombóc fagyi, amikor 
kisgyerek voltam. Arra sem 
emlékszem pontosan, há-
nyan gyűltünk össze nyaran-
ta a játszótéren. Az viszont 
mélyen beégett az agyamba, 
milyen volt a fagyiskocsi csi-
lingelése. Emlékszem, csak 
úgy szaladtunk kifelé, hát-
rahagyva leckét, könyvet, 
homokozót, mindent. Azt is 
pontosan tudom, milyen ka-
tartikus érzés volt szakítani 
az „Adj, király, katonát!” já-
tékban. Kéz a kézben kiabált 
két láncnyi gyereksereg. Órá-
kon át játszottunk. Amikor 
harangoztak, mindenki pu-
colt haza könnyes szemmel, 
lehorzsolt térdekkel, vagy fü-
lig érő mosollyal. Mindegyik 
opció jó volt. 

A gyermekkor sok mindent 
megtanított számunkra. Ta-
risznyába raktunk tudást, 
becsületet és fegyelmezettsé-
get – ezeket hordozzuk egész 
életünkön át. De a lurkóé-
vekben bizony megtömtük a 
zsebeinket mással is. Nyúl-
junk mélyre, és kotorjuk elő 
az önfeledtséget, a derűt és a 
játék iránti vágyunkat. Em-
lékezzünk, hogyan kell kö-
zösségben szórakozni pusz-
tán az élményért! Idézzük 
fel a felhőtlen nyarak letűnt 
emlékeit, s legyünk megint 
gyermekien vidámak!

Azért, mert ennek most 
van az ideje. Most, amikor 
újra láthatjuk egymás mo-

solyát.

JEGYZET

Két éve, 2019-ben készült el 
két köztéri műfüves grundfo-
ci pálya Szekszárdon a Zöld-
kert utcában és a Béri Balogh 
Ádám utcában. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség pályá-
zati lehetőségét használta ki 
az önkormányzat, így a vá-
ros a területet adta, a pályát 
az MLSZ építtette. A 12x24 
méteres, homoktöltésű mű-
füves pályák kifejezetten 
az alsó tagozatos gyerekek 
igényeire lettek szabva, de a 
házirendet figyelmen kívül 
hagyva a legtöbbször jóval 
idősebbek használják eze-
ket, nem is mindig kimon-
dottan sportolási célból.
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Jubileum előtt 
Évfordulóra készül a Nyitott Világ Alapítvány

Kutny Gábor

– Az volt a cél, hogy a közoktatást, az is-
kolai nyelvoktatást egészítsük ki, hozzunk 
létre valami olyasmit, amelynek köszön-
hetően a diákok plusz tudással gazdagod-
nak – mesél a kezdetekről az ötletgazda. 
Amikor elkezdtük, éreztük, hogy ennek 
a korosztálynak már kiemelkedően fon-
tos lesz egy idegen nyelv használható 
ismerete, amivel utazni tudnak, munkát 
tudnak vállalni. Nagyjából három pillér-
re építettük a koncepciónkat : folyamato-
san tanfolyamokat indítottunk, minden 
esztendőben nyelvi tábort szerveztünk, 
ahova anyanyelvi tanárokat hívtunk, akik 
nemcsak a nyelvtudást hozták magukkal, 
hanem a kultúrát is.

– Azok, akik a kezdetekben ide jártak, 
ma már saját gyermekeiket hozzák.

– Abszolút így van. Nagyon jó érzés 
találkozni az egykori tanítvánnyal, aki 
kézen fogva hozza és kezünkbe adja a 

gyerekét, mert ő már 
tudja, mire számíthat. 
Bár a világ egyre job-
ban kinyílik, azért ma-
radnak dolgok, amik 
nem változnak még a 
nyelvtanulásban sem. Mi 
megmaradtunk a módsze-
reink mellett, és ebben a 
folyamatosan rohanó és vál-
tozó világban egyfajta biz-
tonságot is próbálunk adni.

– Igen, de a 25 év alatt annyi 
minden bejött az életünkbe.

– Ez így van, mi pedig ehhez 
alkalmazkodunk. Azt is érdekes 
megfigyelni, az idő múlásával, 
hogyan változnak azok a té-
mák, amelyek érdekesek a 
gyerekek számára. Kezdet-
ben nem volt szó klíma-
változásról vagy Covid 

járványról. Ezek ma mind érdeklik 
a gyerekeket, így hát foglalkoz-
nunk kell vele a nyelvórákon is 
azért, hogy tudjanak róla beszél-
getni, ha úgy hozza az élet. Azt 
hiszem, hogy sikerült elérni, hogy 
a gyerekek kapjanak valami pluszt 

ahhoz képest, amit az isko-
lában kapnak. Azt vesz-
szük észre, hogy egyre 
fiatalabb korban kez-
dik a nyelvtanulást, és 
nagyon jól terhelhető 
az ifjabb korosztály is. 
Nem kevesen jutnak 
el a nyelvvizsgáig már 
az általános iskola vé-
gére.

– A világ nyitását említette 
az előbb, ez megjelenik a 
nyelvválasztásban is?

– Az angol és a német 
maradt az alapvető nyelv. 

Az angol világnyelv, és 
gyakorlatilag bárhol lehet 

vele boldogulni. Földrajzi, 
nemzetiségi adottságokból 
adódóan a német nyelv szin-

tén kiemelt ezen a vidéken. Ez 
nem változott. 

Tóth Lászlóné azt is elmesélte, 
hogy a pandémia idején gond-
ban voltak az oktatás helyszínét 
illetően, ám az első szóra azonnal 
kaptak segítséget, így gyakorlatilag 
pandémia ide vagy oda, folyama-
tosan tudtak dolgozni. És ez egy-
fajta visszajelzés, munkájuk elis-
merése. A jövő év a jubileumról 

szól majd, és azt tervezik, minden 
volt diákjukat meghívják egy közös nagy 

ünneplésre.

Olyan diákok véleményei ezek, akik részt 
vettek a Nyitott Világ Alapítvány nyelvi tá-
borában. Vették a fáradtságot, időt és energi-
át nem kímélve nyáron is nyelvtanulásra adták 
a fejüket. Nem egyedi eset az övék: a jövőre 
fennállásának 25. évfordulóját ünneplő ala-
pítvány mintegy 2000 tanulónak segített már 
abban, hogy sikeres vizsgát tegyenek valamely 
idegen nyelvből. Az alapítvány működése egy 
igazi sikertörténet, amelynek megálmodója 
Tóth Lászlóné volt.

„Jobb, mint ahogy elképzeltem.”

„Az iskolában csak magyar nyelvű tanárokkal tudunk be-
szélni, itt pedig külföldiek is vannak, ami óriási előny.”

„A kortársaim közül, ha valaki meghallaná, hogy nyáron 
napi kétszer 4 órát nyelvet tanulok, azt mondaná, hogy 
nem vagyok normális, de ez a tábor mindent megér.”
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Gödrei Zoltán

Idén nyáron öt tematikus tábor-
ral – Mesterségek Mestere Tábor, 
Varázsasztal Tábor, Természetjáró 
Tábor, Szuperhős Tábor, Varázse-
cset Tábor – várja a 6–12 éves kor-
osztály tagjait a Babits Mihály Kul-
turális Központ. Az intézményben 
évek óta hagyomány, hogy nyaran-
ta napközis táborokat szerveznek a 
gyermekeknek, nincs ez másként 
idén sem. A szervezők úgy döntöt-
tek, idén egy kicsit frissítik a palet-
tát, így a vakáció alatt két új tábor-
nak is örülhetnek a jelentkezők. 

Az egyik a Varázsasztal Tábor, 
amelynek ötletét a Babits Mihály 
Kulturális Központ nagy sikerű, 
azonos című online műsora adta. 
A koronavírus-járvány idején a 
központ látogatására nem volt 
lehetőség, így az ott dolgozók a 
világhálón kínáltak tartalmakat a 
közönségnek – az egyik legsikere-
sebb produkció a Varázsasztal volt, 
amelyben néhány pillanat alatt le-
hetett apró kis díszeket, ajándék-
tárgyakat készíteni. A Varázsasztal 
– elhagyva az online teret – most 
néhány pillanat helyett öt teljes na-
pig várja az alkotni vágyókat. 

Szintén új a Természetjáró Tá-
bor. Itt a résztvevőket egyebek 
mellett ismeretterjesztő és mú-
zeumpedagógiai foglalkozások, 
kirándulások, a növények és ál-
latok világa, tehát a nagybetűs 
természet várja. 

A listából természetesen a ko-
rábbi nagy „klasszikusok” sem 
hiányozhatnak. Idén ismét meg-
szervezik a Mesterségek Mestere 
Tábort, ahol a gyerekek a Tolna 

Megyei Népművészeti Egyesület 
mestereitől tanulhatják meg, mi 
is a csuhéfonás, hogyan kell ko-
sarat, vagy éppen mézeskalácsot 
készíteni, de sok más mellett még 
a bőrművesség rejtelmeibe is be-
tekintést nyerhetnek.

Nem hiányozhat a felsorolás-
ból a Szuperhős Tábor, amelynek 
résztvevői – mint az nevében is 
benne foglaltatik – különböző 
szuperhősök bőrébe bújhatnak, 
a tábor során a játékok, foglalko-
zások a leghíresebb szuperhősök 
köré fonódnak. 

A táborok sorát – amelyek 
időpontjairól és jelentkezési ha-
táridejéről a plakáton, valamint 
a szekszardagora.hu oldalon ta-
lálnak bővebb információkat – az 
augusztusi Varázsecset Tábor zár-
ja, ahol a gyerkőcökre, vagy úgy is 
mondhatnánk, igazi kisművészek-
re rajzfoglalkozások várnak, a tábor 
végeztével pedig az elkészített mű-
veikből kiállítás nyílik. A táboro-
kat minimum tíz jelentkező esetén 
rendezik meg, egy-egy programon 
pedig maximum húszan vehetnek 
részt. A Babits Mihály Kulturális 
Központ idei táboraiba egyébként 
már lehet jelentkezni, mi pedig 
bátran ajánljuk mindenkinek, aki 
feledhetetlen élményekre, új bará-
tokra, s igazi kalandokra vágyik!

Mézeskalács-készítés, alap-
anyagokkal gazdagon meg-
rakott asztal, minden, ami 
természet, sok-sok szuperhős 
és egy varázslatos ecset! A 
Babits Mihály Kulturális Köz-
pont ezen a nyáron is temati-
kus táborokkal várja a gyer-
mekeket, akiknek – a korábbi 
évekhez hasonlóan – idén 
is lesz miből válogatniuk. 

Táborozás a Babitsban – néhány fontos információ Táborozás a Babitsban – néhány fontos információ 

A táborok naponta 8:00 és 16:30 között várják a résztvevőket. 
A részvételi díj: 28.000 forint/fő/ 5 nap

A részvételi díj tartalmazza valamennyi program költségét és 
napi háromszori (tízórai, ebéd, uzsonna) étkezést. 

Jelentkezés további információ:Jelentkezés további információ:
gyermektabor@szekszardagora.hu • telefon: 74/ 529-610

www.szekszardagora.hu 

Programajánló

2021. június 03. (csütörtök) 19:00 
– Színházterem
Orfeum bérlet I. előadás
ÚJ IDŐPONT! Georges Feydeau 
– Szentirmai Ákos – Bradányi 
Iván: Osztrigás Mici

2021. június 11. (péntek) 19:00 
– Színházterem
Orfeum bérlet II. előadás
ÚJ IDŐPONT! Heltai Jenő:  
A Tündérlaki lányok

2021. június 15. (kedd) 18:00 
– Rendezvényterem
ÚJ IDŐPONT! Dumaszínház 
– Történjen bármi: Kőhalmi  
Zoltán önálló előadása

2021. június 18. (péntek) 19:00 
– Rendezvényterem
Pódium bérlet I. előadás
ÚJ IDŐPONT! Pozsgai Zsolt: 
Gina és Fidel 

2021. június 24. (csütörtök) 19:00  
– Színházterem
Múzsa bérlet II. előadás
ÚJ IDŐPONT! Szente Vajk:  
Legénybúcsú

Agóra mozi
Ingyenes gyermeknapi

matinévetítések  
2021. május 30. (vasárnap)

| 10:30 | Trollok a világ körül
| 15:00 | Állati jó keksz
| 17:00 | Óriásláb: Családi bevetés

2021. május 30. (vasárnap)
| 19:00 | Elváltak klubja

2021. május 31. (hétfő)  
– 2021. június 2. (szerda)

| 17:00 |  Roald Dahl: 
Boszorkányok

| 19:30 | Elváltak klubja

Igazi kalandok a Babitsban
Táborokkal várja a gyermekeket az intézmény
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A DKC Ungheria Kft. tolnai telephelyére
önálló munkavégzésre alkalmas munkatársakat 

keres az alábbi munkakör betöltésére:

BETANÍTOTT CSOMAGOLÓ

JELENTKEZÉS:
önéletrajzzal az ildiko.balone@dkcungheria.com

e-mail címen, vagy személyesen 
 7130 Tolna, Belterület 970/110 alatt.

• pontos munkavégzés,
• 18. betöltött életév,

• szakmunkás bizonyítvány,
• 2 műszak vállalása.

Amit elvárunk:

Amit nyújtunk:

Előny:
• hasonló területen szerzett tapasztalat.

• azonnali munkakezdés,
• útiköltség térítés (bérlettá-

mogatás vagy 15,- Ft/km),
• versenyképes jövedelem,

• rendszeres havi jutalom,
• teljesítménybérezés,
• hosszú távú munkalehetőség,
• cafeteria.

(06362)(06362)

(06363)
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A zene és a vers harmóniája
Beszélgetés a Komjáth(y)iak zenekar tagjaival

Dicső Zsolt

Tamás: – A Komjáth(y)iak első 
fellépése 2000-ben, a Polip Ifjú-
sági Iroda megnyitóján történt. 
Akkor én, Péter, Attila és a fiam, 
Máté alkotta az együttest. Min-
denki zenélt más formációkban 
az alakulásunk előtt, és tesszük 
ezt azóta is. A muzsika nem a 
főfoglalkozásunk, én nyugdíjas 
szőlész-zenész vagyok, Péter hi-
vatalnok, Attila földmérő, Dóra 
a természetvédelemben dolgo-
zik.

Attila: – Nálunk minden csa-
ládi esemény, találkozó zenélés-
sel ér véget. Adott volt minden a 
közös zenekarhoz.

Péter: – És volt egy zseniális 
együttes, a Mosolygó kaptafa 
Hangászkar, ennek a hiánya is 
közrejátszott.

– Miért verseket zenésítetek meg 
és nem saját szövegeket?

Tamás: – Mert vannak költő 
barátaink és Cseh Tamás. Olyan 
igényűek a Bereményi szövegek, 
hogy ezek után a saját szövege-
ket már nem tudjuk elénekelni, 
és ezért jöttek a versek.

Attila: – Ebben a közegben 
nőtünk föl, nagyon sok Kalá-
kát, Halmos-Sebőt, Szélkiáltót, 
Dinnyést hallgattunk, és így adta 
magát a vers.

Dóra: – Én pedig a népzene 
felől érkeztem, ének-zeneibe 
jártam annak idején. Elkezd-
tem népdalokat énekelni, verse-
nyeztem, kórusban énekeltem, 
terapeutaként is dolgoztam és 
az egyetemen elkezdtem ismer-
kedni a megzenésített versekkel. 
Mikor Attilával találkoztunk, 
rájöttünk, hogy szép a hangunk 

együtt, majd megismerkedtem a 
fiúkkal, akiknek csodálatos, ér-
tékteremtő zenekaruk van. Úgy 
gondoltam, gondolták, én is be-
férek közéjük. Komjáthy lettem, 
s azóta tagja vagyok a zenekar-
nak.

– Hogy választotok verset?
Tamás: – A költők hozzák a 

verset, kezdődik a munka, és jön 
a határidő.

Péter: – Alkalmakra is válasz-
tottunk verseket, például kará-
csonyra.

Tamás: – Dinnyés Józsi vette 
fel, Kis Pál István versére készült, 
és a Petőfi rádióban hangzott el 
szenteste.

Attila: – Olyan is volt, hogy ez 
de jó, és készült rá egy dal. Ná-
lam mindig előbb van a szöveg.

– Milyen hangszereket használ-
tok?

Tamás: – Gitárok, furulyák.
Péter: – Akusztikus hangsze-

reket.
Tamás: – Csörgődob, dob, da-

rabuka, szájharmonika, triangu-
lum.

Attila: – És saját hangot is 
használunk.

Péter: – Most vettem új gitárt. 

– Hol léptetek már fel eddig?
Attila: – Szekszárdon rendsze-

resen vannak fellépéseink és az 
országban nagyon sokfelé. Ami 
nagyon fontos volt nekünk, hogy 
felléphettünk a Nemzeti Színház-
ban, a Budai Várban, a Művésze-
tek Palotájában.

– Ki hol muzsikál még, a Komját-
h(y)iakon kívül?

Tamás: – Péter a Szekszárdi Gi-
tárkvartettben.

Péter: – Tamás állandó meghí-
vottunk lett a kvartettben.

Attila: – Mi teljesen más vo-
nalon mozgunk Dórával. Mind-
ketten vallásosak vagyunk, a he-
lyi katolikus énekkart visszük, a 
gyerekeket tanítjuk. És volt még 
egy zenekarunk, a Plébánia Band, 
ami egy teljes rockzenekar volt.

Dóra: – Attilával ketten is szok-
tunk énekelni.

– Kiknek a verseit zenésítettétek 
meg?

Tamás: – Elsősorban szekszár-
di költőkét, Dicső Zsolt, Gacsályi 
József, Kis Pál István, Jankovics 
Zoltán verseit.

Tamás: – Még Baka István hi-
ányzik és Babits, de lesznek tőlük 
is dalok.

– Szerintetek van-e recept az iga-
zán jó versmegzenésítésre?

Tamás: – Mindenféleképp 
harmónia legyen a vers és a zene 
között, mert akkor működik jól. 
Semmiképp nem szabad ráeről-
tetni egyikre a másikat. És hagy-
ni kell a dalt összeérni. Van, ami 
második játszásra összeérik, de 
van, aminek évek kellenek.

Attila: – Az a jó, hogy a dalok 
megszületésük után önálló életre 
kelnek és mindenkinek mást je-
lentenek.

Köszönöm szépen!
Akkor érdemes két művészeti 

ág együttes használata, ha egy új, 
magas szintű minőséget hoznak 
létre ezáltal az alkotók. Ezt teszik 
a Komjáth(y)iak! 

Komjáthi Tamás, Komjáthy 
Péter, Komjáthy Attila és 
Attila felesége, Komjáthy 
Dóra. Ők a Komjáth(y)iak 
zenekar.

Néhány szó az alakulásról.

Dicső Zsolt
Izidor

Mén Izidor a repülő mén
a szekszárdi hegy tetején.
Vajon hová
mén Izidor a repülő mén
a szekszárdi hegy tetején?
Míg ezen töröm elmém
addig e mén elmén.
 1972. szeptember
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EMLÉKNEK MEGMARAD

A Garay tér az 1900-as évek elején és a szobor, Szárnovszky Ferenc alkotása1939-ben

A Garay tér rövid története

A sokáig egyközpontú Szekszárd ékességei 
– létesítésük időrendjében – a Szenthárom-
ságszobor (1753), a plébánia (1775), a római 
katolikus templom (1802–1805), a katolikus 
általános iskola (1820, lebontva), a vármegye-
háza (1828–1833), a városháza (1842–1846) és 
a törvényszéki palota: a bíróság, az ügyészség 
és a fogház (1890-es évek). A tér közepén nagy 
városi kút állt (a mai Országzászló mögött). Az 
1800-as évek második felében új építkezéssel 

nyújtózkodott a város kelet felé. A Garay szob-
runk mögötti legrégebbi létesítmény az a zöld 
kút volt, amelynél a vásárba érkezők megitatták 
lovaikat. Így lett a dombtető alatti tér neve elő-
ször Zöld kút tere. A képeslapok jobb oldalán 
látható polgári fiú- és leányiskola 1878–79-ben 
épült, mellette a Buda-eszéki főút és a Zöld kút 
tér sarkán 1893-ban emelt Szegzárd Szálló. Bal 
oldalon az út közepe táján épültek az első la-
kóházak, aztán a két saroképület: a Pirnitzer 

Áruház (1890) és a dombtetőn a Szekszárdi 
Takarékpénztár (1896), utóbbi emeleti részén 
Mészöly Miklós szüleinek lakásával. A tér két 
utolsó létesítménye a Garay szobor (1898, mö-
götte ma a Zöld kút díszes maradványa) és a 
Világ Mozgó, Szekszárd első mozija (1913). 

Időközben a tér új nevet kapott. Történt, hogy 
1881-ben az Augusz-ház túloldalán lévő saro-
képültre – Garay János szülőházára – emlék-
táblát tettek, a tér ekkor kapta a költő nevét. 
Új tulajdonosa a házat lebontatta és a helyére 
hatalmas (ma bank)épületet emelt (1905).

Ezzel a kelet-nyugati, és az észak-déli közleke-
dési útvonal találkozásánál kialakult Szekszárd 
második és legforgalmasabb központja, a Ga-
ray tér, 1901-től már néhány villanylámpával. 
A hatalmas port kavaró lovas fogatokat nehéz 
volt rendszabályozni. Kocsisaik kötelesek vol-
tak hangosan kiabálni az úttesten sétálókra, 
amit meg is tettek, gyakran cifra káromkodás-
sal. Amikor már néhány autó is átgurult a ke-
reszteződésben, Szekszárdon is bevezették az új 
rendet; a jobbra hajts – balra előzz közlekedést 
(1941). A történet folytatására magam is emlék-
szem, 11 éves koromtól 1964-ig a főutca lakója 
voltam, szép gyermekkori emlékekkel.  K. J.
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VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ

A Szekszárdi Nyomda Kft.
gépjavító és karbantartó csoportjába

munkatársat keres.
Feladatok:

•  Elektromos gépjavítási, gépkarbantartási munkák végzése
•  Esetleges elektromos-mechanikus gépi meghibásodások 

szakszerű javítása
•  Elektromos hibafeltárás- hibaelhárítás

Elvárások:
• Szakirányú elektromos szakmunkás végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Elektromos rajzolvasás
• Kétműszakos munkarend vállalása

Jelentkezés szakmai önélerajzzal
allas@szekszardinyomda.hu

e-mail címen.
(06365)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/414–212
web: www.diaketkeztetes.net

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 
e-mailben:

rendeles@diaketkeztetes.net
telefonon: 06–20/210–8961

Az ételek elvitelre, vagy házhozszállítással
is kérhetők. Az ételeket saját dobozaink-
ban tudjuk biztosítani, a csomagolás díja
50,- Ft/doboz. A kiszállítás díja 1.450,- Ft

felett ingyenes, alatta +250,- Ft.

Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
(063xx)

MENÜ Május 31. Június 1. Június 2. Június 3. Június 4.

„A”
1350 Ft

Sertésraguleves Magyaros 
gombaleves

Citromos
halgaluska leves Csontleves Karfiolleves

Burgonyás 
tészta,

savanyúság

Parajfőzelék,
virslis omlett

Rozmaringos
csirkecomb, 
zöldséges

bulgur

Hawaii jér-
cemell,

petrezselymes
burgonya

Tavaszi
rizseshús

„B”
1350 Ft

Sertésraguleves Magyaros 
gombaleves

Citromos
halgaluska leves Csontleves Karfiolleves

Rakott
karfiol

Sajttal-sonkával
töltött sertés-

borda,
burgonyapüré,

savanyúság

Debreceni 
sertésragu,

tészta

Pásztortarho-
nya,

savanyúság

Milánói
sertésborda,
trappista sajt

Napi
ajánlat
1250 Ft

Rántott
sertésborda

fűszeres héjas
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott
sertésborda

fűszeres héjas
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott
sertésborda

fűszeres héjas
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott
sertésborda

fűszeres héjas
burgonya,

coleslaw saláta

Rántott
sertésborda

fűszeres héjas
burgonya,

coleslaw saláta

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Csőben sült
tengeri halfilé
zöldségekkel

Csőben sült
tengeri halfilé
zöldségekkel

Csőben sült
tengeri halfilé
zöldségekkel

Csőben sült
tengeri halfilé
zöldségekkel

Csőben sült
tengeri halfilé
zöldségekkel

Új mentőjárművel gyarapodott a Szekszárdi Mentőállomás gép-
járműparkja. A korszerű mentőautót ünnepélyes keretek között 
adta át csütörtök délután dr. Csató Gábor, az Országos Men-
tőszolgálat főigazgatója. Az átadón rajta kívül részt vett Horváth 
István országgyűlési képviselő és Gyurkovics János, a megye-
székhely alpolgármestere is.  SZV

FOTÓ: KISS ALBERT
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Műanyag
ajtó-ablak

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari 

függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

(06354)

700 m700 m22-es-es
RAKTÁRHELYISÉGRAKTÁRHELYISÉG

SzekszárdonSzekszárdon
bérbe adó.bérbe adó.

ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–776206–30/555–7762

(0
63

60
)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06348)

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

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

(06349)

(06352)

(06351)

Közhírré tétetik!Közhírré tétetik!
Kedves Szülők, Érdeklődők! 
A Szent József Iskolaközpont május 31-énmájus 31-én
Lovagi tornátLovagi tornát rendez azon nagycsopor-
tosoknak, akik ügyességükkel örömmel 
bizonyítják rátermettségüket, hogy képe-
sek szeptemberben megkezdeni iskolai 
tanulmányaikat.
Pedagógusaink szeretettel várják a lovagjelölteket. A tornára várunk minden 
6–7. évét betöltött bátor lovagot vármegyénk minden részéről a Szekszárd, 
Garay tér közepén álló birodalmunkba.

Jelentkezni a 74/311–421-es 74/311–421-es telefonszámon lehet. 
Kalandra fel!Kalandra fel!

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

E-mail: igazgato.sztjozsef@tolna.net,
www.szentjozsefiskolakozpont.hu (06361)

Szekszárd belvárosbanSzekszárd belvárosban
üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ
2021. március 2021. március 

hónaptól.hónaptól.

ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–776206–30/555–7762

(06359)

FFOGORVOSI MAGÁNRENDELÉSOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

Dr. Schárer LászlóDr. Schárer László
Fogpótlás!Fogpótlás!

Kedd, szerda, péntek:Kedd, szerda, péntek:
14:30 – 17:30 óráig14:30 – 17:30 óráig

7100 Szekszárd, Jókai u. 22.
Telefon: 06-30-93-63-569(0

63
55

)



2021. május 30.10 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

KÖZÉLET

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Diploma nyelvvizsga nélkül?

Kedves Ágnes

A rendelet igencsak vegyes ér-
zelmeket váltott ki, társadalmi 
és gazdasági hatásait most kez-
dik vizsgálni. Hallgatók, oktatók, 
munkáltatók, nyelviskolák, nyelv-
vizsgaközpontok érvei és érdekei 
állnak szemben egymással.

Tény, hogy több tízezer át nem 
vett diploma halmozódott fel az 
elmúlt évek során. A „nyelvvizs-
ga-moratórium” egy csapásra 
megoldotta a hosszú évek óta ko-
moly gondot okozó „bentragadt 
diplomák” kérdését. Kitörő öröm-
mel fogadták mindazok, akik ed-
dig nem jutottak diplomához. 
Többségük 40 év feletti, munka 
és család mellett levelező képzés-
ben részt vevő volt. Számukra a 
nyelvvizsga szinte elérhetetlennek 
tűnt, hiszen amikor ők jártak kö-

zépiskolába, gyengébb színvonalú 
nyelvoktatásban részesültek, s az 
évek során csekélyke nyelvtudásuk 
is jócskán megkopott. 

Boldogan üdvözölték a köny-
nyítést azok a végzős hallgatók 
is, akik az utolsó pillanatig ha-
logatták a nyelvvizsga letételét, s 
egyszerre, szinte ajándékként az 
ölükbe pottyant a lehetőség. De 
vajon jó üzenetet közvetített-e ez 
a könnyítés? Hiszen a kivárók, a 
törvénymódosításban remény-
kedők, a „majd úgyis megoldód-
nak a dolgok maguktól” nézet 
képviselői jártak jól. Félő, hogy 
ők a jövőben sem fognak nyelvet 
tanulni, akkor sem, ha a vírus és a 
vészhelyzet már feledésbe merül. 

Igazságtalannak tartják a 
„nyelvvizsga-amnesztiát” azok a 
hallgatók, akik már megszerezték 
a szükséges nyelvvizsgát. Csaló-
dottak, hiszen szorgalmuknak, 
nem csekély anyagi áldozatnak, 
megfelelő tanulásszervezésnek és 
tervezésnek köszönhetően teljesí-
tették az elvárásokat. Sokan egy-
két éven át tartó folyamatos ké-
szüléssel, többszöri próbálkozás 
után tudták csak megszerezni a 
nyelvvizsga-bizonyítványt. Most 
jogosan kérdezhetik: megérte?

A vita most újra fellobban, hi-
szen egy friss felmérés szerint 
idén sincs a végzősök csaknem 35 
százalékának nyelvvizsgája, vagyis 
akár 25 ezer diploma foroghat ve-
szélyben, ha nem jön újabb köny-

nyítés. A Hallgatói Önkormányza-
tok Országos Konferenciája ismét 
kérvényezte a végzősök számára a 
nyelvvizsga-amnesztiát. Indoklá-
suk szerint a járványhelyzet idén 
ugyanúgy, mint az elmúlt évben, 
megnehezítette a nyelvvizsgaszer-
zést. Ez csak részben elfogadható 
érv, hiszen a nyelviskolák online 
oktattak, a nyelvvizsgák nem ma-
radtak el, csupán néhány héttel 
későbbre tolódtak. 

Vannak, akik úgy gondolják, 
hogy nem is lenne fontos minden 
diplomához nyelvvizsga-bizonyít-
vány, vagy ha igen, nem minden-
kinek egyforma szintű. A mun-
káltatók szerint e nélkül is lehet 
valaki jó a szakmájában, döntsön a 
munkaerőpiac, járjon a nyelvtudá-
sért magasabb munkabér. Oktatá-
si szakemberek viszont úgy vélik, 
hogy az általános műveltséghez 

hozzátartozik legalább egy nyelv 
ismerete, ami igenis elvárható egy 
diplomástól.

A nyelvtudás fontosságát senki 
nem vitatja. Minden nyelv újabb 
kapukat nyit a világra, bővíti tu-
dásunkat, szélesíti látókörünket, 
segítheti szakmai előmenetelün-
ket. Nyelvtanárok szerint min-
denki képes megtanulni legalább 
egy idegen nyelvet, ehhez azonban 
nem szabad teljesen elengedni a 
hallgatók kezét. Segíteni kell, hogy 
megtalálják a számukra megfelelő 
nyelvtanulási módszert, hiszen van 
olyan, aki jó nyelvérzéke, memóriá-
ja, kreativitása, mások logikus gon-
dolkodásuk segítségével haladnak 
előre. Bármely módját is választják 
a nyelvtanulásnak, egy biztos: nem 
elég csupán néhány hónap, a felké-
szülés szorgalmat, kitartást, rend-
szeres tanulást feltételez.

Ki gondolta volna, hogy a 
koronavírus-járvány még a 
diploma megszerzésének 
feltételeit is megváltoztat-
hatja? Tavaly márciusban a 
kormány kivételes rendele-
tet hozott, az úgynevezett 
nyelvvizsga-amnesztiát, 
amelynek értelmében 2020. 
augusztus 31-ig mindenki 
átvehette diplomáját, aki 
eddig nyelvvizsga-bizonyít-
vány hiányában nem kapta 
meg. A gazdaság újraindí-
tásához szükségünk van a 
friss diplomásokra. 

Tanulmányi sikerek a Garayban!
Többszáz pályázó között lett kü-
löndíjas Angyal Réka, a Garay 
János Gimnázium 12. osztályos 
tanulója. Réka a Nemzeti Tehet-
ségsegítő Tanács „Felfedezettje-
ink” különdíját érdemelte ki. Az 
elismerést korábbi tevékenysége 
alapozta meg. 

Kiemelkedő eredményeit tör-
ténelem és sport területén érte 
el, többek között a Hyperión 
Országos Tanulmányi Verse-
nyen és a Savaria Országos Tör-
ténelemversenyen is volt már I. 
helyezett. 

Garays siker született az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma ál-
tal meghirdetett országos német 

versenyen is. A 9. és 10. osztályos 
tanulók részére kiírt megmérette-
tésen a Garay János Gimnázium 
9. a osztálya országos 3. helyezést 
ért el. Lencz Vandát, Papp Kamil-
lát és Tóth Grétát Fauszt András 

és Heilmann Józsefné készítette 
föl a versenyre. 

A Curie Kémia Emlékverse-
nyen pedig Keserű Szidor Szil-
veszter országos 2. helyezést ért 
el. Gratulálunk!  SZV
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Május 24-én, Pünkösd második 
napján felemelő ünnepre gyűlt 
egybe a református, az evangéli-
kus, a katolikus, a metodista és a 
baptista testvériség népes közössé-
ge a református templomkertben. 
Az ökumenikus istentisztelet so-
rán együtt idéztük emlékezetünk-
be Dávid király bűnbánó imádsá-
gát, amelyben így fejezte ki szíve 
vágyát: „Könyörülj rajtam kegyel-

meddel, Istenem… Mert tudom, 
hogy hűtlen voltam… Egyedül 
ellened vétkeztem, azt tettem, 
amit rossznak látsz.” Dávid király 
tudta, hogy a „bűn tengerébe” me-
rülve bizonyosan nélkülöznie kell 
a szent Isten Lelkének ajándékát, 
pedig leginkább csak erre van 
szüksége az embernek.

A megüresített, tiszta szívű ta-
nítványok boldog megtapasztalá-
sa lesz Jézus ígérete: „Kérni fogom 
az Atyát, és egy másik Pártfogót 
(Segítőt, Vigasztalót) ad nektek, 
hogy veletek legyen mindörökké” 
(János 14:16). Bizonyos, hogy 
e mennyei töltés nélkül az em-
ber csak vesztes lehet! És az is 
nyilvánvaló, hogy a Pünkösdkor 

megjelenő Szentlélek Úristen csak 
azokat töltheti be, és azokkal tart, 
akik Őt befogadják, és akik Ővele 
tartanak.

Dávid király azért tartott 
bűnbánatot, mert nem sikerült 
a Szentlélek uralma alatt élnie, 
hozzá méltó magatartást tanúsí-
tania. Ezért mondja: „…azt tet-
tem, amit rossznak látsz”. Tette 
nyilvánvaló módon szemben áll 
az apostol felhívásával: „Meg ne 
szomorítsátok Isten Szentlelkét…” 
(Efézus 4:30). Végül a király még-
is hagyta magát meggyőzni a pró-
fétai üzenet által, hiszen mielőtt 
ítéletet hirdetne a mi Istenünk, 
előbb mindig kegyelmet kínál, és 
bűnbánatra, megtérésre hív. A 

Szentlélek első munkája az, hogy 
eljön és „meggyőzi a világot, hogy 
mi a bűn, mi az igazság, és mi az 
ítélet” (János 16:8).

A Szentlélek megszomorítása 
helyett választhatjuk a Vele való 
együttműködés útját is. Pál apos-
tol arra hív bennünket, hogy: „…
teljetek meg Lélekkel, mondjatok 
egymásnak zsoltárokat, dicsérete-
ket és lelki énekeket, hálaadással 
énekeljetek szívetekben az Úrnak” 
(Efézus 5:18-19)! Csak így lehet 
a mennyei erőforrás, a pártfogó, 
a vigasztaló, a segítő Lélek által 
boldog, győztes életünk.

 Fodor Péter
 baptista lelkipásztor

MOZAIK

„Tiszta szívet teremts ben-
nem, Istenem, és az erős lel-
ket újítsd meg bennem! Ne 
vess el orcád elől, szent lelke-
det ne vedd el tőlem!”
 (Zsoltárok 51:12–13)

Május 23-ai rejtvényünk megfejtése: Magyar természet napja, Pünkösd, Európai nemzeti parkok napja.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Károly-Máthis Sára. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését június 3-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Köszöntő

Szeretettel köszöntjük Moizes 
Gyulát és nejét Kurcz Katalint 
házasságkötésük kerek évfordu-
lója alkalmából. 50 évvel ezelőtti 
fogadalmukat 2021. május 30-
án a szekszárdi újvárosi temp-
lomban 07:30 órakor kezdődő 
szentmisén erősítik meg.

Bleib noch viele schöne Jahre 
zusammen in gesundem Glück!

 Mondschein kórus és  
 a szekszárdi svábság

Álláshirdetés
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. 
üzemeltetése alatt álló Sötét-
völgyi, illetve Fadd-Dombori 
Gyermektáborok GONDNOKI 
feladatainak ellátásra keresünk 
munkavállalókat.

Érdeklődni: Szekszárdi Va-
gyonkezelő Kft. 7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 2. • tel.: 74/510–422.
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Szekszárdi szemnek kelle-
mes volt a borospoharak-
kal sétáló mosolygó soka-
dalom a hétvégén szerte 
a városban. A hagyomá-
nyoknak megfelelően 
ugyanis a Szekszárdi Bor-
vidék borászai a pünkösdi 
hosszú hétvégén idén is 
kitűnő szekszárdi borokkal 
várták az érdeklődőket. A 
Nyitott Pincék hétvégéjén 
27 pincészet fogadott ven-
dégeket. 

Mosoly és bor – Nyitott Pincék hétvégéje
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Sokat dobhat Szemerein a kenyai öthetes edzőtábor

Bálint György

– Erdélyben 1900 méterre futottunk fel, 
Kenyában, egészen más klimatikus viszo-
nyok közepette 2400 méterig mentünk. Itt 
csak reggel, délelőtt edzhettünk, mert dél-
után már annyira meleg volt, hogy csak 
pihenésre volt lehetőség. Ha az ember nem 
csupán egy jóleső lazát futott, hanem résztá-
vozott is, keményebben megnyomva az egyes 
szakaszokat, akkor az is előfordult, hogy a 
másnapi edzést ki is kellett hagyni – mondta 
Szemerei  Levente az afrikai hétköznapjairól.

 – Az utolsó egy hétben, amikor a szer-
vezetem már hozzászokott a magaslathoz, 
akkor kezdtem érezni, jobb vagyok, több va-

gyok annál, mint amikor még otthon edzve 
ide indultam. Ami az időeredményeket illeti, 
nem éreztem még látványos javulást, de en-
nek egy ilyen edzőtábor után így is kellett 
lennie, mert a gyorsító munka még most 
következik. De úgy érzem, van  mire építeni.

Év elején még azt írtuk, a 3000 méter aka-
dályra és a 10 000 méterre koncentrál, ahol 
magyar bajnoki címvédő. Az előbbiben visz-
sza akar vágni a kecskeméti nagy riválisának, 
de egyúttal remek sporttársának, Palkovics 
Istvánnak, az utóbbiban pedig címvédésre 
készül. Olybá’ tűnt, hogy az ötezret elen-
gedi, azt meghagyja Istinek, ám változott a 
helyzet. 

– Nagyon várom ezen a távon az eredmé-
nyemet. Ha jól teljesítek, akkor bekerülhetek 
egy spanyolországi versenyre utazó magyar 
keretbe, ahol igazi nagy futók is lesznek a 
mezőnyben –jegyezte meg motiváltságát 
nem titkolva Szemerei Levente, akitől meg-
kérdeztük, gondol-e esetleg arra, hogy szép 
lassan támadást intéz egykori klubtársa, 
egyben példaképe, Csillag Balázs  ötezres 
rekordja (13:26:59) ellen, ami egyébként 
Palkovics Istinél is felvetődött már. 

– Ezzel kapcsolatosan azért óvatos lennék. 
Ha az idén tudnék futni 13:40-et, attól egy 
kevéssel elmaradva, akkor tervbe lehet ven-
ni. Kíváncsi vagyok arra, hogy ezen a távon 
mennyit sikerült fejlődnöm, indulok hama-
rosan, már a következő héten ezen a távon 
egy versenyen – mondta Szemerei.

Nem felejtendő el, hogy a 3000 méter aka-
dály Leventének változatlanul fontos.  Mivel 
a júniusi U23-as Európa-bajnokság megren-
dezése abszolút bizonytalan, így az utóbbi 
hetekben hanyagolta ezt a számot, de ígéri, 
be fogja pótolni a lemaradást, és tisztában 

van vele, hogy a gátfutó technikáján is  jócs-
kán van még mit javítania. 

– Ezen a téren Pisti jobb nálam. Ha le 
akarom újra győzni, nekem is javulnom kell 
ebben- tette hozzá a szekszárdi válogatott at-
léta, akinek 3000 akadályon kerek 9 perc az 
egyéni legjobbja, 10 000 méteren 30:12-t tud, 
5000 méteren pedig majd kiderül…

Kenyában, két és fél kilométerre
a tengerszint fölött

Civil Központ Szekszárdon

A Tolna Megyei Civil Közösségi 
Szolgáltató Központ címbirtoko-
sa a Dunamenti Polgári Egyesület 
(DUPI) 2021. január 1-jétől.

A járványügyi helyzet alakulá-
sa 2021 áprilisától végre lehetővé 
tette, hogy az iroda munkatársai 
a civil szervezetek képviselőit sze-
mélyesen is tudják fogadni a Szé-
chenyi Üzletházban.

A civil központ a vonatkozó 
törvényben, valamint a Polgári 
Törvénykönyvben meghatáro-
zottak szerint járul hozzá a civil 
szervezetek eredményes működ-
tetéséhez szakmai támogatásuk, 
fenntarthatóságuk erősítése által, 
valamint a szervezetek közötti 
együttműködés hatékonyabbá 
tételéhez. Segítséget nyújt a szer-
vezetek számára adminisztrációs 
kötelezettségeik ellátásához, széles 
körű tájékoztatási rendszert épít ki 
és működtet előadások megrende-
zésével, egyénre szabott pénzügyi, 

gazdasági, jogi, forrásszerzési, 
adózási, informatikai és közhasz-
núsági tanácsadást nyújt.

A kiküldött hírlevelek folya-
matos tájékoztatást biztosítanak 
a pályázati forrásokról, azok sza-
bályszerű felhasználásáról, a ter-
vezett programokról, az aktuális 
törvényi változások során jelent-
kező feladatokról.

 Az iroda a járvány ideje alatt 
online konferencia segítségével 
szervezte tréningjeit a „Falusi” és 
„Városi Civil Alap”, illetve „Civil 
szervezetek működése a pandé-
mia idején - Elektronikus ügyin-
tézés” címmel. Ezeknek a képzé-
seknek és workshopoknak a célja 

olyan oktatási programon alapul, 
amely rövid távon építi a szervezet 
vezetőinek és aktív tagjainak isme-
reteit és a gyakorlatban is hasznos 
tanácsokat ad. Hosszú távon pedig 
szemléletformáló szerepe révén 
segíti elő, hogy a szervezetekben 
egyre több jól képzett, motivált és 
kreatív gondolkodású szakember 
vállaljon aktív szerepet, valamint 
a fiatalabb generáció is helyet ta-
láljon a szférában.

A Tolna Megyei Civil Szolgál-
tató Központ címe, elérhetősége:
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 21. 
• e-mail: civilkozpont.tolna@
gmail.com

Teljesült Szemerei Levente középtáv-
futó óhaja: a fedettpályás idény lezá-
rultával kijutott Afrikába, nevezete-
sen Kenyába, ahol egy hétig önállóan, 
majd egy teljes hónapon át magaslati 
edzőtábor bentlakójaként próbálta 
tovább növelni általános erőnlétét, 
ezen belül is a gyorsasági állóképes-
ség terén előrelépni. Más volt a nyu-
gat-kenyai hegyekben-völgyekben, az 
ottani magaslaton tréningezni a 2019-
es erdélyi erőgyűjtéshez képest. Ezt 
a résztávozó edzéseken tapasztalta 
meg leginkább, amikor 2000 méterrel 
a tengerszint fölött tényleg úgy érez-
te: fogyni kezdett a levegő …



2021. május 30.14 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

MOZAIK

FOTÓ: KISS ALBERT

A lisztharmat már jelen van

Bálint György

Éppen ezért ellene a jelenlegi 
gyenge, közepes járványszerű 
elterjedése miatt még óvatosan 
védekezniük kell a gazdáknak a 
szőlőskertekben. – Május 20-án 
találtuk meg a szekszárdi törté-
nelmi borvidéken az ascospórás 
fertőzés tüneteit, ami gyakori 
ezen a borvidéken; 
a lisztharmat ezek-
kel a spórákkal kezd 
fertőzni – mondta 
elöljáróban Dr. Füzi 
István fejlesztő agrár- 
mérnök. 

– A megjelenése 
egyébként nagyon 
késői, nem is em-
lékszem ilyen évre, 
mert általában már 
április végén észle-
lünk tüneteket. Eb-
ben az is szerepet 
játszik, hogy a szőlő 
fejlődése nagy le-
maradásban van az 
előző évekhez és úgy általában 
önmagához képest is. Ilyen késői 
szőlővirágzás utoljára talán húsz 
éve, 2005-ben lehetett: akkor jú-
nius 9-én kezdett virágozni a sző-
lő. 2018-ban például május utolsó 
hetére már levirágzott, ma pedig, 
amikor beszélgetünk, messze van 
a virágzástól. Ez egyébként ked-
vező állapot a lisztharmatnak – 
tette hozzá a szakember. A tüne-
tek egyelőre – szerencsére – nem 
vészesek, nem gyakori a fertőzés. 
Meglátásom szerint fokozatosan 
felépülő fertőzések lesznek, ame-
lyek ellen viszonylag jó hatásfok-
kal lehet védekezni. Azonban azt 
azért még nem lehet kijelenteni, 
hogy komolyabb fertőzés bizto-
san nem lesz az idén. Közepes 
nyomás várható, de erre  vá-
laszt június első napjaiban lehet 

majd adni annak függvényében, 
hogy találunk-e újabb tüneteket 
a mostani lappangó fázis után 
– prognosztizált Füzi István a 
lisztharmattal mint a szőlő egyik 
visszatérő gombabetegségével 
kapcsolatosan.

– A kénnel való védekezés után 
most már jöhetnek az erősebb, 
úgynevezett szisztemikus hatá-
sú szerek. Van néhány szer, amit 
ebben a szituációban használni 
lehet, a többit, meggyőződésem 
szerint, felesleges – éppen ezért 
érdemes szakemberek vélemé-
nyét kérni ezzel kapcsolatosan, s 
az még jobb, ha a tanácsadó látja 
is az adott ültetvényt, s ahhoz iga-
zítottan javasol készítményt.

A másik fő gombabetegségnek, 
a peronoszpóra áttelelésének az 
elmúlt fél évben jellemző száraz-
ság nem kedvezett, annyira nem, 
hogy Füzi István szerint meg-
nyugtatóan jó a helyzet. 

– El lehet kezdeni ellene a véde-
kezést. Egyszerűbb és olcsóbb ké-
szítményeket érdemes használni. 
Nem találtuk komolyan vehető 
jelét a betegségnek.

Érdekes, hogy az elmúlt öt év-
ben mindössze egyszer, 2019-ben 
jelentkezett járványszerűen a pe-
ronoszpóra, és azt megelőzően is 
a szőlőbetegségek csúcsévének 
számító 2010-ben fejtette ki ne-
gatív hatását.

Tekintettel az elmúlt évek 
hasonló időszakára, a szél-
sőséges tavaszi hónapokra, 
nem meglepő, hogy a liszt-
harmat – a levelek fonákján 
jelt adva magáról – jelen 
van a szőlőben. 

Nincsenek még
peronoszpórás tünetek

A babamamatudakozo.hu és 
az Anyák az Anyákért Egye-
sület közös szervezésében 
valósult meg az a program, 
amelynek során egyedülál-
ló édesanyákhoz juttatnak 
el 22 értékes termékből álló 
baba-mama kelengyecso-
magot. A szervezőkkel közö-
sen tartott sajtótájékoztatót 
Ács Rezső polgármester.

FOTÓK: KISS ALBERT

Olyan édesanyákon akarnak se-
gíteni, akik várandósságuk ideje 
alatt, vagy a gyermek születése 
után váltak egyedülállóvá, és 
nem várja otthon őket az újszü-
lött édesapja. Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatának 
kiemelten fontos minden olyan 
kezdeményezés támogatása, 
amellyel a nehéz helyzetbe jutott 
családok a tárgyi adományokon 
túl lelki törődést is kapnak. Min-
den tizedik újszülöttet megilleti 

az élet biztonságos és támogatott 
kezdete – mondta Ács Rezső.

Magyarországon jelenleg min-
den újszülött gyermek megy úgy 
haza, hogy nem várja apuka. 
Szeretnék ezeket az édesanyá-
kat bátorítani, legyenek büszkék 
magukra, hogy egyedül is helyt 
állnak ebben a csodálatos, ámde 
embert próbáló időszakban. 

A polgármester most három 
baba-mama csomagot vett át 
Huber Katalintól, a babama-
matudakozo.hu ügyvezetőjétől, 
amelyeket egyúttal továbbadott 
Szabó Aliznak, aki a Szekszár-
di Humánszolgáltató Központ 
intézményvezető helyetteseként 
gondoskodik majd arról, hogy 
ezek az értékes életkezdő csoma-
gok a lehető legjobb helyre ke-
rüljenek. Kiemelték, hogy külön 
köszönet illeti Szita Károlyt is, aki 
a Megyei Jogú Városok Szövetsé-
gének elnökeként felkarolta ezt a 
nemes kezdeményezést.

 Önkormányzati Sajtóiroda

„Minden gyermek egyenlő!”
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Fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
polgarmester@szekszard.hu

•  Dr. Gábor Ferenc jegyző
Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alapján: 
06–74/504–103.

•  Gyurkovics János alpolg. (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail: 
gyurkovics.janos0915@gmail.com

• Zaják Rita tanácsnok
Tel.: 06–30/370–8930, 
e-mail: zajak.rita@gmail.com

•  Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail: szek-
szard1.korzet@gmail.com

•  Csötönyi László képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548, 
e-mail: csotkelaci@gmail.com

•  Csillagné Szánthó Polixéna 
képviselő 4. vk.
Tel.: 06–30/418–1368,
e-mail: cspolix@gmail.com

• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548, 
e-mail: illtama@gmail.com

• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail: mur-
vaiarpad01@gmail.com

• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
Tel.: 06–30/933–5072,
e-mail: raczstudio@gmail.com

• Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888, 
e-mail: zsfaresz@gmail.com

• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:  
robert.gulyas1965@gmail.com

• Máté Péter képviselő 10. vk.
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail:  
matepetersandor@gmail.com

• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202, 
e-mail: kovaril@tolna.net

•  Móra Viktória képviselő
Tel.: 06–70/602–6525, 
e-mail: moravicky76@gmail.com

• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–20/980–4967,
e-mail: gbomba70@gmail.com

MOZAIK

Meghívó
Hosszú szünet után, a járvány ked-
vező alakulásának köszönhetően 
2021. június 9., szerdán 18:00 
órakor újraindul a Szekszárdi 
BORegyetem.

Időpont: Helyszín: Garay 
Élménypince (Garay tér 19.)

Program címe: A Somlói Bor-
vidék bemutatkozása

Előadó: Csanaky Máté
Részvételi díj: 6.000,- Ft/fő

Jegyek: elővételben, bankkár-
tyával 2021. június 7-ig vásárol-
ható a www.szekszardibor.com 
oldalon.

A jelenlegi szabályozásoknak 
megfelelően a rendezvény oltási 
igazolvánnyal látogatható. 

Maximális létszám: 60 fő
A kóstoló kizárólag nyomta-

tott, vagy mobileszközön fel-
mutatott érvényes belépőjeggyel 
látogatható. A szabad jegyeket a 
helyszínen értékesítjük.

A Tolna Megyei Vöröskereszt 
HASZNÁLTRUHA 

ADOMÁNYOZÁST tart.
Helye: Dózsa Gy. u. 1.

Ideje: 2021. május 31. (hétfő) 
08:00–10:00 óra között. Rossz 
idő esetén a következő hétfőn.
2021. évi tagdíj befizetésére 

is lehetőség van.
Szeretettel várjuk tagjainkat 

és minden rászorulót. 
Megjelenéskor a maszk és a 

kesztyű használata mindenki-
nek kötelező.

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkor-
mányzata és a Mészöly Miklós Egyesület  
tisztelettel meghívja önt és hozzátartozóit 

2021. június 11-én, pénteken  
a XVIII. MÉSZÖLY MIKLÓS EMLÉKNAP 

rendezvényeire.
PROGRAM:

•  08:30 Regisztráció
Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ – 
Agóra Művészetek Háza (Szent István tér 28.)

• 09:00 Köszöntők
Gyurkovics János SZMJV alpolgármestere
Szörényi László irodalomtörténész, a Mészöly 
Miklós Egyesület elnöke, a Magyar Művészeti 
Akadémia rendes tagja és a Szegedi Tudomány-
egyetem emeritus professzora

•  09:30 Selyem Zsuzsa: Ha az állat és a vágóhíd nem 
metafora

•  09:50 Visy Beatrix: A fenntartható táv – táj, ter-
mészet, mozgás
Mészöly Miklós: Az atléta halála című regényében

•  10:10 Károlyi Csaba: „Ó, a lovak! – És nincs is to-
vább” Állatmotívumok Mészöly Miklós elbeszélő 
művészetében

• 10:30 Filmvetítés
Mészöly Miklós centenárium, Szekszárd 2021 c. 
film melyben a Mészöly Miklós-díjas írók emlé-
keznek Mészöly Miklósra

• 11:20 Szünet
• 11:40 Díjak átadás
A Mészöly Miklós emlékplakett átadása – A 
plakettet átadja Gyurkovics János alpolgármester

A Mészöly Miklós-díj átadása – A díjat átadja Szö-
rényi László irodalomtörténész, a Mészöly Miklós 
Egyesület elnöke
Laudál Szkárosi Endre költő, író, a Mészöly Miklós 
Egyesület ügyvezető elnöke
Az ünnepségen közreműködnek: a Mészöly Miklós 
vers- és prózamondó verseny díjazottjai; a Liszt Fe-
renc Zeneiskola növendékei és tanárai. 
Moderátor: Gödrei Zoltán
•  15:00 Az irodalmi jelenidő délutánja
Helyszín: Vármegyeháza díszterme (Béla király tér 1.)
Beszélgetés a Mészöly Miklós-díjassal
Vezetik: Szörényi László, a Mészöly Miklós Egye-
sület elnöke és Szkárosi Endre, a Mészöly Miklós 
Egyesület alelnöke
Beszélgetés a Mészöly Miklós emlékplakett kitün-
tetettjével
Vezeti: Ódor János Gábor múzeumigazgató és Lieb-
hauser János könyvtárigazgató
Alaine tombolája

A Mészöly Miklós Emléknap előrendezvényei
2021. június 10. (csütörtök)
•  10:00 Mészöly Miklós író, drámaíró születésének 

100. évfordulójára meghirdetett vers- és próza-
mondó verseny a fiatalok számára

Helyszín: Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyv-
tárterme (Szent István tér 26.)
•  15:30 Egy barátság története – Polcz Alaine-re 

emlékezik Ablonczy Anna. Beszélgetőtárs: Pócs 
Margit

Helyszín: Wosinsky Mór Megyei Múzeum könyv-
tárterme (Szent István tér 26.)
•  17:00 HOVÁMÉSZ – Mészöly Miklós dramatizált 

meséi című könyv bemutatója
Helyszín: Tolna Megyei Illyés Gyula Könyvtár mé-
diatára (Széchenyi I. u. 51.)
Információk: Losonczyné Csuprik Erika 74/504–119

A Mészöly Miklós Emléknap rendezvényei ingyenesek. 
Tájékoztatjuk Önöket, hogy a hatályos jogszabályok (484/2020 Kormányrendelet) értelmében  

a rendezvényeket kizárólag védettségi igazolvánnyal lehet látogatni, ezt a szervezőknek ellenőrizni kell.
Az ellenőrzés során személyi igazolvány bemutatása is szükséges. Megértésüket köszönjük!



2021. május 30.16 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

HIRDETÉS

(06344)

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba-, vizesblokk-felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

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

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

GYORSSZERVIZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás-
elhárítás!

(06347)

Spirit
Egészség
Centrum

DR. SZABÓ ATTILA ENDRE
urológus főorvos

Rendel kéthetente csütörtökön!Rendel kéthetente csütörtökön!
BEJELENTKEZÉS:

74/501–080, 30/3244–195
www.spirit-center.hu

(06364)

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/480–84–84 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(06345)

(06357)

(06353)

Megérkeze� Megérkeze� 
a a  és  és 

tavaszi-nyári kollekciója!tavaszi-nyári kollekciója!

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 56.
Nyitva tartás: hé� ő – péntek 08:00–16:00 óráig

Telefon: 74/319–593
Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

(06358)

csavarok, anyák, alátétek, 
szegek, szegecsek, tiplik,

dübelek, épület- és
bútorvasalatok,

zárak, lakatok, kilincsek, 
bútorfogantyúk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • tel.: 74/512–454
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • tel.: 74/540–780 (06346)


