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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Vitaminok
A prevenciós munka sikeres-
ségének érdekében a szekszár-
di önkormányzat C-vitaminnal 
és Béres-cseppel látta el a jár-
ványügyi előírások betartásával 
működő otthonokat, mert fon-
tos az idősek immunrendszeré-
nek megerősítése. → 2. oldal

Új képviselő
A kultúra és oktatás területén, 
valamint a szociális és család-
ügyekben szeretné haszno-
sítani tudását Móra Viktória 
(Fidesz-KDNP), a szekszár-
di közgyűlés új önkormányza-
ti képviselője, aki hétfőn tett 
esküt Ács Rezső polgármester 
előtt. → 2. oldal

Nagycsaládban
A koronavírus járvány vala-
mennyiünk életét megváltoz-
tatta. Az új helyzet új kihívá-
sokat tartogat, amelyekben  
igyekszünk a legjobb tudásunk 
szerint megfelelni. Különösen 
tudatosan kell megszervezni-
ük napjaikat a nagycsaládo-
soknak. → 3. oldal

Edzésben a vízen
A tavasz beköszöntével víz-
re kerültek ugyan a hajók, de 
a járványhelyzetre tekintettel 
most közel sincs akkora nyüzs-
gés a Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
palánki bázisán, mint a normál 
hétköznapokon. Versenyfelké-
szítés nem folyik. → 7. oldal
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Vitaminokat kaptak az idősotthonok lakói
A szekszárdi önkormányzat 
C-vitaminnal és Béres-csep-
pel látta el a szociális központ 
négy bentlakásos intézmé-
nyének lakóit és dolgozóit.

A prevenciós munka sikeressé-
gének érdekében a szekszárdi 
önkormányzat C-vitaminnal 
és Béres-cseppel látta el a jár-
ványügyi előírások betartásával 
működő otthonokat, hiszen 
ahogy Ács Rezső polgármester 
elmondta, a legfontosabb – a 
védőfelszerelések biztosítása 
mellett – az időskorúak im-
munrendszerének megerősíté-
se, szinten tartása. Ezért a kö-
vetkező napokban minden lakó 
számára szeretnék biztosítani a 
megfelelő vitaminmennyiséget. 

„A múlt héten személyesen is 
meggyőződtem róla, hogy a Szo-
ciális Központ négy bentlakásos 

intézményében az elvárt, magas 
szakmai színvonalon zajlik a 
munka – mondta Ács Rezső pol-
gármester. – A Magyar Rákelle-
nes Liga Szekszárdi Alapszerve-
zetével közösen úgy gondoltuk, 
hogy a lakók és a dolgozók im-
munrendszerét megtámogatjuk, 
ezzel is lassítva a vírus terjedését. 

Ezért 120 darab Béres-cseppet és 
kétezer szem 500 milligrammos 
C-vitamint adtunk át az intéz-
ményvezetőnek. A 110 bentla-
kónak ez húsz napra biztosítja a 
minőségi C-vitamin-utánpótlást 
– tette hozzá Ács Rezső.

Az önkormányzat folyamato-
san látja el fertőtlenítőszerekkel, 

egyéni védőfelszerelésekkel az 
otthonokat. Az orvosi felügye-
let biztosított, szerződésben áll-
nak egy doktorral, aki állandó 
ügyeletben dolgozik, és minden 
kedden rendel is. A személyi és 
tárgyi feltételek adottak, az eljá-
rásrend és az ápolás teljes folya-
mata szabályozott.

Az otthonokban március 8-tól 
határozatlan időre látogatási ti-
lalom van érvényben. A tilalom 
ideje alatt az ellátottak nem lá-
togathatók, illetve a lakók nem 
hagyhatják el az otthon területét. 
A dolgozóknak minden műszak-
ba állás előtt nyilatkozatot kell ki-
tölteniük az egészségügyi állapo-
tukról. Az ápolók lelkiismeretes 
munkájának is köszönhetően a 
négy idősotthon egyikében sem 
mutatták ki a fertőzést. Naponta 
kétszer mérik a gondozott idős-
korúak testhőmérsékletét, kiemelt 
figyelmet fordítanak a felső légúti 
megbetegedések megelőzésére.  
 Forrás: szekszard.hu

A köz szolgálatát tekinti ki-
emelt feladatának Móra Vik-
tória, a szekszárdi közgyűlés 
új önkormányzati képviselő-
je, aki hétfőn tett esküt.

 
A dr. Haag Éva lemondásával 
megüresedett mandátumot a je-
lölő szervezetek – a Fidesz és a 
KDNP – közös döntése értelmé-
ben Móra Viktória kapta, így ő 
került be a szekszárdi közgyűlésbe. 
Az új képviselő dr. Takács Zitától, 
a Helyi Választási Bizottság el-
nökhelyettesétől április 3-án vette 
át megbízólevelét, az esküt pedig 
április 20-án tette le Ács Rezső 
polgármester előtt (képünkön).

Móra Viktória hangsúlyozta, 
önkormányzati képviselőként a 

köz szolgálatát tekinti kiemelt 
feladatának. A 44 éves, két gyer-
meket nevelő közszereplő fon-
tos tennivalójának tekinti a IX. 
választó körzetben élő idősek, 
illetve az ide beköltöző fiatalok 
támogatását.

A képviselő igazi lokálpat-
rióta, ezért a 2024-ig tartó ön-
kormányzati ciklusban a me-
gyeszékhely gyarapodásért fog 
dolgozni. A pedagógus képzés-
ben végzett felsőfokú tanulmá-
nyai során szerzett tudást főleg 
a kultúra és oktatás területén, 
valamint a szociális és család-
ügyekben szeretné hasznosítani 
– konstruktívan együttműköd-
ve az ÉSZ-frakcióval.  

 szekszard.hu

Házhoz viszik a muzsikát
Három helyszínen tartott 
minikoncerttel indult útjára 
szerdán, Szekszárdon az az 
országos rendezvénysorozat, 
amely a kijárási korlátozás 
idején „helybe viszi” a klasz-
szikus zenét.

Az elkövetkező hetekben 11 
megyében több mint 120 mini-
koncert hangzik el a Filharmó-
nia Magyarország szervezésé-
ben a köztereken. A közönség 
az ablakokból, erkélyekről, la-
kásokból, balkonokról, a házak 
kertjeiből hallgathatja majd a 
koncerteket, mivel olyan közte-
reken csendülnek fel, amelyek 
környezetéből jól látható és 
hallható lesz a produkció.

A sorozat szerdán, Szekszár-
don és Bátaszéken indult, az 
elkövetkező napokban pedig 
több vidéki város közterein 
csendül fel a zene. A mini-
koncertek helyszíneiről a fil-
harmonia.hu és a terzene.hu 
oldalakon tájékozódhatnak az 
érdeklődők.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériumának Kultúráért Fe-
lelős Államtitkársága kezdemé-
nyezésére tavaly október 1-jén, 
a zene világnapján indult útjára 
a Térzene program, amelynek 
célja, hogy minél több ember-
hez elérjen a klasszikus zene. Az 
eredeti tervek szerint parkok-
ban, zenepavilonokban szólalt 
volna meg a muzsika.  MTI

Újra teljes a közgyűlésÚjra teljes a közgyűlés
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,,Szigorúan. Szeretetből” – élet egy nagycsaládban
A koronavírus járvány vala-
mennyiünk életét megváltoz-
tatta. Az új helyzet új kihívá-
sokat tartogat, amelyeknek 
igyekszünk a legjobb tudá-
sunk szerint megfelelni.

A láthatatlan „ellenség” jelenlé-
tében különösen hatékonyan és 
tudatosan kell megszervezniük 
hétköznapjaikat a nagycsaládo-
soknak. Közéjük tartozik Janó 
Attiláné és családja, akik pél-
daértékűen lendültek át a ne-
hézségeken. A 2017-ben az „Év 
önkéntesének” megválasztott 
Vali és férje, Attila négy gyer-
meket – Máté, Márk, Vanda és 
Emma – nevel, akikkel együtt 
tanulnak, ellátják a háztartás 
feladatait, és mindemellett a 
munkahelyükön is helytállnak. 
A férj egy autóalkatrész üzlet-
ben oldja meg a vásárlók prob-
lémáit, a feleség pedig hitokta-
tóként figyel a tanítványaira, 
illetve önkéntesként a segítségre 
szoruló családokra.

– Az első gondolatom az volt, 
hogy így nem tudunk temp-
lomba menni és a programok, 
amelyekre készültünk, rendre 
elmaradnak. Később azonban 
eszembe jutott, akad pár dolog 
itthon, amit már rég szerettem 
volna megcsinálni – és persze itt 
a kert is. Elfogadtam, hogy ez a 
szabály, be kell tartanunk. Szigo-
rúan. Szeretetből. Hiszen tudjuk, 
a kijárás korlátozására azért van 
szükség, hogy védjük egymást 
– osztja meg nézetét Vali. Ez a 
pozitív hozzáállás a fiatal csalá-
danya egész lényét áthatja, miért 
lenne ez most másképp… Szá-
mára fontos volt tisztázni a gye-
rekekkel, mit értenek az egész-
ből, mit gondolnak a helyzetről.

 
– Milyen a családtagok hozzáál-
lása a szituációhoz?

– Rendkívül pozitív. Egyál-
talán nem félnek. Tudjuk, ha 
betartjuk a szabályokat, nem 
lehet probléma. Közösen imád-
kozunk a betegekért, a kórházi 
dolgozókért és mindenkiért, 
aki most nem a családjával van. 
Online világméretű imádság-

felhívásokban, Szentmiséken 
veszünk részt.

 
– Miként kellett átalakítani az 
életeteket?

– A férjem dolgozik, így már 
a kezdetektől világossá vált szá-
momra, hogy a gyerekekkel én 
fogok otthon maradni és otthon-
ról dolgozni. A napirendünk ki-
alakításánál elsődleges szempont 
az online órák figyelembe vétele 
volt. Két, alsó tagozatos gyer-
mekünknek hétköznaponként 
három ilyen is van – egyidőben. 
A két nagyobbiknak ennél picit 

kötetlenebb a napja, de termé-
szetesen rendszeresen tanulnak 
ők is az internet segítségével. 
Mivel nincs elég számítógépünk, 
éreztük, a sokszor egy időben 
lévő órák tekintetében lesznek 
fennakadások. Az első ilyen al-
kalom után jeleztük a problémát 
a nagyobb testvérek iskolájának 
vezetője felé, és már másnap 
kaptunk laptopot az Adyból.

 
– Ismerlek, nem riadsz vissza a 
váratlan helyzetektől…

– Rengeteg új dolgot kellett 
megtanulnunk. A nagyobbak 
önállóak a tanulásban – csak 
rá kell kérdeznem, minden 
kész van-e, vagy kell-e segítség. 
Az alsós gyermekeimnél más 

a helyzet. Ott én kapom meg a 
feladatokat, aztán megbeszéljük 
a határidőket és az én felelőssé-
gem, hogy ezeket tartsuk is be. 
Mellettük még ott kell lenni, ha 
szükséges, magyarázatot adni, 
vagy figyelmeztetni őket, ha 
elkalandoznának… Az online 
órák – amelyeket mindnyájan 
nagyon szeretnek – imádsággal 
kezdődnek. Az osztálytársaik 
hiányoznak számukra, de videó 
chaten órákon át képesek beszél-
getni egymással. A digitális táv-
oktatás új terep mindannyiunk 
számára, de úgy látom, a szülők 

és a tanárok is igyekeznek, hogy 
gördülékenyen menjen minden.

– Nehéz volt az átállás?
– A saját munkám főként a 

hajnali, kora reggeli órákra és a 
késő esti időszakokra tolódott. 
Álmomban is határidők és fel-
adatok, elektronikus felületek 
jelentek meg… Aztán, amint 
otthonosabban kezdtünk mo-
zogni a különböző netes olda-
lakon, úgy váltunk összeszedet-
tebbé. Mára a technika lett az 
egyik új barátom. Amúgy szó 
szerint minden percünk be van 
osztva. Férjem a munkája után 
a házimunkában segédkezik, így 
maximálisan a gyerekekre tudok 
koncentrálni. Hétvégén, amikor 

Attila is itthon van, közösen né-
zünk filmeket, és ilyenkor nyílik 
időnk felhívni a barátokat.

– Az önkéntes és hitoktatói mun-
kád miként alakult át?

– Korábban jobban ki tud-
tam venni a részem az önkéntes 
munkából, most ez arra korláto-
zódik, hogy a már ismert és segí-
tett családoknak „nem engedtem 
el a kezét” – igyekszem itthonról 
támogatni őket. Ha egy-egy be-
jegyzésből úgy érzem, hogy az 
illetőnek lelki gondja van, pár 
vigasztaló gondolattal igyekszem 

segíteni. Hittanból nincs online 
órám, a tankönyv szerint halad-
va, az iskolák által előírt felüle-
tekre küldök videókat, énekeket, 
kirakós feladatokat. Húsvét előtt 
például megkértem a tanulói-
mat, készítsenek keresztet. Na-
gyon igényes munkák születtek. 
Van szülői csoportom is, ott já-
tékos feladatokat, kézműves vi-
deókat és recepteket osztok meg.

– Hogy látjátok a járványból 
való kiutat a saját szemponto-
tokból?

– Nem tervezünk, egyszerű-
en csak segítjük egymást. Tud-
juk, hogy minden rendelkezés 
értünk van, az érdekünkben 
történik.  - gyimóthy -
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Vigyázzunk egymásra, 
és sikerülni fog!
#visszajovok

(05212)
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Tartósan vízhiányos időszakot hirdetnek ki
Az Agrárminisztérium a tartó-
san vízhiányos időszak kihir-
detését kezdeményezte a Bel-
ügyminisztériumnál – közölte 
Nagy István tárcavezető.

Az agrárminiszter hozzátette, 
az intézkedés értelmében nem 
kell vízkészletjárulékot fizetni 
az öntözési, halgazdálkodási 
és rizstermelési vízhasználat 
vízmennyisége után, és a gaz-
dálkodók élhetnek a rendkívüli 
öntözési vízhasználat lehetősé-
gével is. 

Az agrárminiszter emlékezte-
tett, hogy a 2020-as év átlagos 
hőmérsékletű és száraz január-

ral kezdődött, egy igen enyhe 
és a közepesnél kissé csapadé-
kosabb februárral folytatódott. 

Ezt a megszokottnál kicsit me-
legebb március követte, április 
első 12 napjában pedig gyakor-

latilag nem hullott csapadék. Az 
Országos Meteorológiai szolgá-
lat szerint már az egész ország-
ban kialakult az aszály.

A Mezőgazdasági Kárenyhí-
tési Rendszerbe április 6-ig 16 
aszálykárról érkezett bejelentés, 
melyek összesen 616,6 hektár 
területet érintettek. A tárcave-
zető kiemelte: már a múlt héten 
kihirdetésre került az a veszély-
helyzet idején hatályban lévő 
kormányrendelet, amelynek 
értelmében a mezőgazdasági 
vízszolgáltatást igénybe vevő 
vízhasználó mentesül a vízkész-
letjárulék-fizetési kötelezettség 
alól.   Forrás: kormany.hu

A Föld napja: túrázz virtuálisan, a természet megvár!
Április 22-én, szerdán volt 
a Föld napja. Ezen a napon 
általában a világ minden tá-
ján programokkal hívják fel 
a figyelmet bolygónk védel-
mére.

A koronavírus-járvány miatt 
idén elmaradtak a rendezvé-
nyek, a különböző szerveze-
tek a világháló segítségével 
informálták közösségeik tag-
jait. Az egyik ilyen internetes 
oldalon írták, hogy miközben 
a világméretű járvány feltárta 
az emberiség sebezhetőségét, 
addig – köszönhetően a leállt 
légiközlekedésnek és a bezárt 
gyáraknak – bolygónk levegője 
tisztább lett…

A Magyarországon érvényben 
lévő kijárási korlátozás lehető-
séget ad arra, hogy legszűkebb 
családunkkal elhagyjuk a laká-
sunkat, és a négy fal közül utcára, 
természetbe menjünk „szaba-
didős sporttevékenység végzése 
céljából”, természetesen egymás-
tól 1.5 méter távolságot tartva.

A szép tavaszi időnek köszön-
hetően az elmúlt hétvégéken 
megteltek a Szekszárd környéki 
kiránduló helyek: Szálkán és Sö-
tétvölgyben – ahol a horgászat 
ugyancsak engedélyezett – bi-
zony ki lehetett volna tenni a 

„megtelt!” táblát. Sokan inkább 
a túrázást választották szabadté-
ri elfoglaltságként, melyre a már 
említett helyek mellett a Szek-
szárdi-dombság és Gemenc is 
számtalan lehetőséget tartogat.

Aki úgy dönt, hogy – saját 
és embertársai érdekében – 
inkább otthon marad, és csak 
virtuálisan gyönyörködik a 
természetben, annak fotóri-
porterünk, Kiss Albert gemen-

ci képeivel igyekszünk némi 
„muníciót” adni a járvány le-
csengéséig. Addig is – ha te-
hetik – maradjanak otthon! A 
természet megvár…  

 SZV

FO
TÓ

K
: K

IS
S 

A
LB

ER
T

FO
TÓ

: I
LL

U
SZ

TR
Á

C
IÓ



6 2020. április 26.

Felajánlás: Opel haszonjárművet kapott az önkormányzat
Kishaszongépjárművet ka-
pott használatba az Opeltől a 
szekszárdi önkormányzat. Az 
autót a veszélyhelyzet miatti 
ételkiszállításra használják 
majd.   

„Segítünk a bajban” – szerepel a 
szlogen azon a vadonatúj Opel 
Combón, amelynek kulcsát Ács 
Rezső polgármester kedden vet-
te át.  A Covid-19 közegészség-
ügyi rendkívüli helyzet fennállá-
sát nemcsak az autókonszernek, 
hanem bizony az önkormányza-
tok is megérzik. Ezért is jött jól 
a 2019-ben az „Év kishaszon-
járművének” választott Opel a 
szekszárdi önkormányzatnak.

– Az Opel Magyarország több 
önkormányzatnak is segítséget 
nyújt a koronavírus-járvány 
okozta helyzet kihívásainak 

hatékony kezelésére – mond-
ta Varga Viktor, az Opel Pó-
lus Szekszárd cégvezetője. – A 
szekszárdi önkormányzatnak 
kimondottan élelmiszer-kiszál-
lításra lett felszerelve a magas 
tetejű kombi, a hivatal egyelőre 
négy hónapra kapja meg az au-

tót. Az Opel Magyarország e fel-
ajánlással megkönnyíti a segítők 
munkáját, kifejezi nagyrabecsü-
lését az önkormányzatok iránt 
az idősek, rászorulók érdeké-
ben tett erőfeszítéseikért. Büsz-
kék vagyunk és örülünk, hogy 
ebben a gazdasági és társadalmi 

kihívást is jelentő veszélyhely-
zetben ily módon segíthetjük a 
várost, az önkormányzatot.

– Az Opel által most felaján-
lott jármű a kilencedik autó 
lesz, amellyel az önkormányzat 
a meleg étel kiszállítását végzi 
– tette hozzá Ács Rezső polgár-
mester. – A Szociális Központ 
250 hatvanöt év feletti idősnek 
biztosítja az ebédet házhozszál-
lítással, az önkormányzat közel 
négyszáz gyereknek szállít me-
leg ételt. Az önkéntes segítőink 
közül nem mindenki rendelke-
zik gépjárművel, így nagy hasz-
nát vesszük az autónak, legyen 
szó akár az étkezés biztosítá-
sáról, akár bevásárlásról vagy 
gyógyszerek kiváltásáról. A cég 
társadalmi szerepvállalása pél-
daértékű. Köszönjük a felaján-
lást!   Forrás: szekszard.hu
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Felhívás: javaslattétel helyi kitüntetések adományozására
Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzatának Közgyűlése a 
Szekszárd Város Napjának megál-
lapításáról és a helyi kitüntetések 
és elismerő címek alapításáról és 
adományozásának rendjéről szóló 
11/2016. (III. 31.) önkormányzati 
rendelete alapján a város közössé-
géhez fordul, hogy a szekszárdiak 
tegyenek javaslatot az alábbi helyi 
kitüntetések adományozására.

1. Pro Urbe Szekszárd emlék-
plakett

Pro Urbe Szekszárd emlékplakett 
adományozható annak a természe-
tes személynek vagy azok közös-
ségének, aki/amely a város fejlesz-
tésében, a társadalmi, szociális, 
kulturális, gazdasági élet bármely 
területén kiemelkedően hasznos 
munkát végez, és ennek révén a 
város értékeit növelő, maradandó 
eredményt ért el, öregbítette a vá-
ros jó hírét.

2. Közjóért kitüntető díj
Közjóért kitüntető díj ado-

mányozható annak a természetes 
személynek vagy azok közösségé-
nek, aki/amely Szekszárd városért 
kiemelkedő jelentőségű tevékeny-
séget folytat, vagy folytatott, és 

ezzel hozzájárult a város országos 
vagy nemzetközi hírnevének nö-
veléséhez.

3. Szekszárd javáért kitüntető 
cím

A Szekszárd javáért kitüntető cím 
annak a szekszárdi székhelyű vagy 
telephelyű vállalkozásnak adomá-
nyozható, aki/amely

a) Szekszárd gazdasági fejlődé-
sének elősegítésében, érdekeinek 
előmozdításában kiemelkedő jelen-
tőségű tevékenységet folytat, vagy

b) szociális területen, a lakosság 
életszínvonalának javításában, szo-
ciális jólétének növelésében példa-
értékű teljesítményt nyújt, vagy 

c) egyediségével, újításával, nagy 
jelentőségű díjjal, vagy egész tevé-
kenységével hozzájárul a város or-
szágos vagy nemzetközi hírnevének 
öregbítéséhez.

4. Hirling Ádám kitüntető díj
Hirling Ádám kitüntető díj 

annak az önkormányzatnál, vagy az 
általa fenntartott vagy működtetett 
intézménynél, költségvetési szerv-
nél foglalkoztatott közalkalmazott-
nak, munkavállalónak, köztisztvi-
selőnek, ügykezelőnek, valamint 
az önkormányzat kizárólagos vagy 

többségi tulajdonában álló gazdasá-
gi társaságnál foglalkoztatott mun-
kavállalónak, adományozható, aki

a) munkaköréből fakadó feladatait 
legalább tíz éve tartósan magas szín-
vonalon és eredményességgel látja el; 

b) jelentős érdemeket szerzett 
nagy munkaigényű szakmai feladat 
végrehajtásában;

c) életpályája alapján példaképül 
állítható.

5. Tormay Károly kitüntető cím
A Tormay Károly kitüntető 

cím alapításával Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata kife-
jezi elismerését Szekszárd város 
közigazgatási területén az egész-
ségügyi ellátásban tevékenykedő 
szakemberek iránt, akik hosszú 
időn keresztül végzett szakmai te-
vékenységük és elkötelezettségük 
révén kiemelkedő eredményeket 
értek el az egészségügyi szakterü-
leten, ezzel hozzájárultak a városi 
egészségügyi ellátás magas szakmai 
színvonalú biztosításához. 

6. Triebler Irma kitüntető cím
A Triebler Irma kitüntető 

cím alapításával Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata kifeje-
zi elismerését a Szekszárdon, szo-

ciális szakterületen dolgozók iránt, 
akik hosszú időn keresztül végzett 
szakmai tevékenységük és elkötele-
zettségük révén kiemelkedő ered-
ményeket értek el, és munkájukkal 
jelentős mértékben hozzájárultak a 
szociális ellátás magas színvonalú 
biztosításához.  

A kitüntetésekre vonatkozó javas-
latokat írásban az űrlapok kitölté-
sével kell eljuttatni Szekszárd város 
polgármesteréhez 2020. április 30-
ig – a jelenlegi helyzetre tekintettel 
– lehetőség szerint elektronikusan, 
a helyikituntetes@szekszard.hu 
email címre, vagy papír alapon a 
7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
postacímre.

A javaslattételben meg kell jelöl-
ni azokat a tényeket és adatokat is, 
amelyek a kitüntetés adományo-
zását megalapozzák. Természetes 
személyt érintő adományozásra 
vonatkozó minden javaslathoz 
mellékelni kell a javasolt személy 
hozzájáruló nyilatkozatát szemé-
lyes adatai kezeléséhez.

A javaslattételhez az űrlap és a 
szükséges nyilatkozat letölthető 
Szekszárd város honlapjáról: szek-
szard.hu/hu/onkormanyzat/di-
jak-elismeresek. 
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Kilométereket gyűjtenek, technikát javítanak a kajakosok
A tavasz beköszöntével vízre 
kerültek ugyan a hajók a pa-
lánki telepen, de a járvány-
helyzetre tekintettel most 
közel sincs akkora nyüzsgés 
a Szekszárdi Kajak-Kenu SE 
bázisán, mint a normál hét-
köznapokon.

Egyéni sportág lévén nem álltak 
le teljesen az edzésekkel Jámbor 
Attila és Inger Nikoletta tanítvá-
nyai, de a munka most kis cso-
portokban és szigorú szabályok 
betartása mellett folyik.

– A helyzetre tekintettel több 
csoportban és különböző idő-
pontokban edzünk a vízitelepen 
– mondta el érdeklődésünkre 
Inger Nikoletta. – Nem hasz-
náljuk az öltözőket, a sportolók 
már edzőruhában érkeznek, és 
egyből mennek is haza evezés 
után. A gyerekeket a szülők 
hozzák, vagy kerékpáron jön-
nek edzésre, a közösségi köz-
lekedést nem használjuk. Nem 
dolgozunk teljes létszámmal 
– ebben a szituációban senkit 
sem kötelezhetünk az edzés-
látogatásra –, de aki vállalja a 
munkát, annak azt is vállalnia 
kell, hogy nem jár el máshová 
és a nagyszülőket sem látogat-
ja – tette hozzá a szekszárdiak 
trénere.

Inger Nikoletta kiemelte, mi-
után a nyárig minden viadalt 
– így többek között a májusi 
győri Eb-válogatót is – törölt a 
szövetség, így nem folytatunk 
versenyfelkészítést. A cél a men-
tális és fizikális egészség megőr-
zése, szinten tartása. A sporto-
lók a saját súllyal végzett erősítő 
gyakorlatok mellett minden nap 
vízre szállnak és gyűjtik a kilo-
métereket, miközben az edzők-
nek a technika javítására is jut 
ideje.

Nagyon várták a hazai vízre 
szállást a szekszárdiak. Az év 
eleji fizikai felmérőik remekül si-
kerültek minden korosztályban, 
U23-as versenyzőik pedig egy iz-
raeli edzőtáboron is túl vannak. 
Nagy Viktória, Bartos Zsófia 

és Szekeres Zsolt február 15. és 
március 1. között a Galilei tavon 
gyűjthették a kilométereket. 

Inger Nikoletta szerint a szö-
vetség szeretné a nyár közepén 
elindítani a szezont, miközben 

várhatóan a világbajnokság és 
az Európa-bajnokság időpontjai 
– így a csepeli maratoni konti-
nensviadalé is – későbbre, őszre 
tolódnak.

A koronavírus-járvány miatt 
nem csak a hazai és nemzetkö-
zi versenyek maradnak el, de 
a klubnak várhatóan pénzügyi 
nehézségekkel is meg kell bir-
kóznia. A céljuk, hogy valahogy 
túléljék a szezont.

– A fadd-dombori edzőtábo-
runk üresen áll, a klubok sorra 
mondták vissza a foglalásokat. 
A szponzori bevételeink is két-
ségesek, de nagyon köszönjük 
azoknak, akik ebben a nehéz 
gazdasági helyzetben továbbra 
is segítenek bennünket – zárta 
a szekszárdiak trénere.   - fl -  

Véradást szervezett a megyei Civil Információs Centrum
Április 23-án, csütörtökön 
második alkalommal szervez-
te meg „Civil Véradás” nevű 
programját a Tolna Megyei 
Civil Információs Centrum – 
tájékoztatott Sándor Tamás, 
a CIC szakmai vezetője.

A program egy országos kezde-
ményezés része, ugyanis ugyan-
ebben az időpontban ország-
szerte egyszerre húsz helyszínen 
adtak vért a civil szervezetek 
képviselői, a Civil Informáci-
ós Centrumok munkatársai és 
magánemberek. Az akció célja 
a civil szervezetek társadalmi 
felelősségvállalásának erősítése 

volt, valamint az a tény, hogy a 
koronavírus-járvány teremtette 
új helyzetben igen fontossá vált 

a véradás folyamatosságának 
biztosítása. A véradás az Orszá-
gos Vérellátó Szolgálat (OVSZ) 

Szekszárdi Területi Vérellátójá-
ban zajlott.

Az egyébként is szigorú 
egészségügyi szabályok betar-
tásával zajló véradás feltételein 
a járvány miatt az OVSZ tovább 
szigorított. Egyebek mellett nem 
adhatott vért az, aki az elmúlt 30 
napban külföldön tartózkodott, 
vagy bármilyen betegség tüne-
teit észlelte magán, valamint, ha 
igazoltan koronavírusos beteg-
gel került kapcsolatba.

A szabályok betartása mellett 
biztonságosan és magas részvé-
tellel zajlott a program, melyet 
a Centrum jövőre, szintén ápri-
lisban megismétel.   Forrás: CIC
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KISZÁLLÍTÁSI AJÁNLATUNK
HÉTFŐTŐL – VASÁRNAPIG

MINDEN NAP RENDELHETŐ!

TEKINTETTEL A KIALAKULT HELYZETRE 
ÉTHORDÓBA TÖRTÉNŐ CSOMAGOLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

"

KISZÁLLÍTÁS
CSAK SZEKSZÁRD
BELTERÜLETÉN!

INGYENES
KISZÁLLÍTÁS!

MINIMUM
RENDELÉS:
1500 ,-

LEVESEK
 • Szárnyas raguleves 750 Ft
 • Magyaros burgonyaleves 550 Ft
 • Paradicsomleves 450 Ft

FŐÉTELEK
 • Spenóttal és juhtúróval töltött csirkemell 1490 Ft 
  morzsában sütve, burgonyapürével
 • Durvaborsos tarjacsíkok, főtt – sült burgonyával és ízes tejföllel 1490 Ft
 • Tökfőzelék, vega pogácsával vagy sertés rolóval 1190 Ft
 • Chilis bab 1390 Ft
 • Mandulás bundában sült tengeri halfilé, friss salátával 1590 Ft
 • Hentes tokány, tészta körettel 1390 Ft
 • Csirkecomb bakonyi módra, galuskával 1390 Ft
 • Szezámmagos bundában sült csirkemell filé, tavaszi rizzsel 1390 Ft
 • Omlós kacsacomb, törtburgonyával párolt káposztával 1890 Ft
 • Rizsfelfújt, málna öntettel 990 Ft
 • Rántott sajt v. karfiol v. gomba párolt rizzsel és tartármártással 1290 Ft
 • Lazacos farfalle friss spenóttal 1990 Ft

SALÁTÁK
 • Csalamádé 290 Ft
 • Csemegeuborka 290 Ft
 • Ecetes almapaprika 290 Ft

DESSZERTEK
 • Szilvás pite 450 Ft
 • Profiterol – 2 gombóc 590 Ft
 • Tiramisu 590 Ft

2020. ÁPRILIS 27 – MÁJUS 3-IG

„A MEGSZOKOTT ÍZEK
MOST HÁZHOZ MENNEK!” 

RENDELÉS FELVÉTEL MINDEN NAP 800-TÓL 2100-IG
AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON:

+36 20 212 0211    +36 20 212 2584    +36 74 312 463
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Friss hírekért, képgalériáin-
kért látogasson el

közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/

szekszardivasarnap/

Április 19-ei rejtvényünk megfejtése: Lehár Ferenc, A mosoly országa.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Tancsa Józsefné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését április 30-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

„… a reménység pedig nem 
szégyenít meg, mert a szívünk-
be áradt az Isten szeretete a ne-
künk adatott Szentlélek által.” 
 (Róma 5:5)

A körülmények nyomása végképp 
összetörheti a csalódott, remény-
vesztett emberek életét. Sajnos, 
csak kevesen vannak, akik élő re-
ménységgel bíznak Jézus Krisztus 
személyében, ígéreteiben, szere-
tetében, mert Vele mély, meghitt 
szeretetkapcsolatban élnek nap-
ról napra. Pedig bárki átélheti, 
megtapasztalhatja, hogy a Jézus 
Krisztusba vetett reménység nem 
szégyenít meg, HA „szívünkbe 
árad”, azaz befogadjuk és viszo-
nozzuk Isten szeretetét. E ma-

gatartás a Krisztust követő hívő 
tanítványok végtelen, bizalmi 
szeretetkapcsolata a Megváltóval.

Hasonlóan, mint Charles 
Blondin, az 1824-ben szüle-
tett francia artista, kötéltáncos 
ötéves kislányának fenntartás 
nélküli bizalma édesapja iránt. 
Blondin – több évtizedes pálya-
futása alatt – háromszáznál is 
több alkalommal sétált át egy 340 
méter hosszú, 8.3 cm vastag köté-
len a Niagara vízesés felett. Sokan 
utasították el a felkérést, hogy egy 
talicskában ülve utazzanak egy 
szál kötélen a vízesés felett. Nem 
remélték ugyanis, hogy ép bőrrel 
megúszhatják a kirándulást.

Az artista apuka ötéves kislá-
nya azonban bátor bizalommal 

ült be a talicskába, mert tudta, 
hogy az édesapa képességeibe ve-
tett reménysége nem szégyeníti 
meg. (Blondin egyébként – más 
mutatványok mellett – a hátán 
is vitt át embereket a kötélen.)

Sohasem lehet vita tárgya, 
hogy: „úgy szerette Isten a vilá-
got, hogy egyszülött Fiát adta, 
hogy aki hisz őbenne, el ne vesz-
szen, hanem örök élete legyen” 
(János 3:16). Az élő hit egyben élő 
reménységet is jelent. A Krisztust 
követő tanítványok komolyan 
veszik a szeretet apostola, János 
felhívását, miszerint: „Mi tehát 
szeressük őt, mert ő előbb szere-
tett minket” (1János 4:19).

Akit szeretünk, azzal szívesen 
beszélgetünk, és komolyan vesz-

szük, amit mond. Jézus időszá-
mításunk kezdetén világosan 
beszélt a manapság bennünket 
körülvevő csapásokról (éhín-
ségek, földrengések, háborúk, 
járványok). És azt is mondta, 
hogy: „Amikor ezek elkezdőd-
nek, emeljétek fel a fejeteket, 
mert közeledik a megváltásotok” 
(Lukács 21:28). Mindannyian 
megtehetjük, hogy befogadjuk, 
sőt viszonozzuk a szívünkbe 
áradó isteni szeretetet, és követ-
jük a Szentlélek által közvetített 
mennyei üzeneteket. Így átélhet-
jük, hogy Istenbe vetett remény-
ségünk nem szégyenít meg, sőt 
megment!   

 Fodor Péter 
 baptista lelkipásztor

„Nem fogjuk már elgyengült kezed,
Nem simítjuk őszülő fejed.
Nem tekint ránk aggódó szemed,
Megpihenni tért két dolgos kezed.
Drága jó Édesanyánk,
Te már a mennyekből vigyázol ránk!” 

Szomorúan, de Isten akaratában
megnyugodva tudatjuk

mindazokkal, akik ismerték,
hogy szeretett édesanyánk,
nagymamánk, dédmamánk

HORVÁTH MIHÁLYNÉ
Teri néni (volt Szekszárd,
Hrabovszky utcai lakos)

2020. április 17-én, pénteken este 
életének 92. évében visszaadta lelkét 

Teremtőnknek.
Temetése szűk körben április 23-án, 

csütörtökön a szekszárdi újvárosi 
temetőben megtörtént. 

Engesztelő gyászmise bemutatásáról 
később intézkedünk.

A gyászoló fiai, menyei, unokái,
unokamenyei, unokavője, dédunokája, 

a tágabb család, rokonok és barátok

(05219)
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VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

NÉVNAP–TÁR
Április 26. (vasárnap) – Ervin, Aida
Ervin: germán eredetű; jelentése: a hadsereg barátja; vadkan erejű jó barát.
Aida: Verdi Aida című operája nyomán.

Április 27. (hétfő) – Zita, Mariann
Zita: latin-német eredetű; jelentése: sebes, gyors.
Mariann: latin eredetű; jelentése: Marius családjához tartozó; Szűz Máriához 
tartozó.
Április 28. (kedd) – Valéria, Nimród
Valéria: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.
Nimród: bibliai eredetű; jelentése: lázadó, lázító.
Április 29. (szerda) – Péter
Péter: héber-görög-latin eredetű; jelentése: kőszikla.
Április 30. (csütörtök) – Katalin, Kitti
Katalin: egyiptomi-görög-német-magyar eredetű; jelentése: korona; mindig 
tiszta.
Kitti: a Katalin angol becézőjéből önállósult.
Május 1. (péntek) – Fülöp, Jakab – A MUNKA ÜNNEPE
Fülöp: görög eredetű; jelentése: lókedvelő.
Jakab: héber eredetű; jelentése: (ismeretlen).
Május 2. (szombat) – Zsigmond, Zoé
Zsigmond: germán eredetű; jelentése: győzelmes védő.
Zoé: görög eredetű; jelentése: élete.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Április 26.
(vasárnap)

Április 27.
(hétfő)

Április 28.
(kedd)

Április 29.
(szerda)

Április 30.
(csütörtök)

Május 1.
(péntek)

Május 2.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős 
max. 20o , min. 5o

gyengén felhős
max. 21o , min. 5o

közepesen felhős | szeles nap
max. 25o , min. 8o

zápor
max. 22o , min. 13o

erősen felhős
max. 23o , min. 12o

erősen felhős
max. 24o , min. 13o

Fogadóórák
A koronavírus-járvány miatt 
elrendelt veszélyhelyzet idején 
a polgármestert, a jegyzőt és az 
önkormányzati képviselőket te-
lefonon, illetve elektronikus le-
vélben (e-mail) kereshetik meg 
kérdéseikkel, problémáikkal.

•  Ács Rezső polgármester
E-mail: polgarmester@szek-
szard.hu

•  Dr. Molnár Kata jegyző
E-mail: jegyzo@szekszard.hu 
és a „hivatali kapu” szolgálta-
tással (www.szekszard.hu)

•  Gyurkovics János alpolgár-
mester (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754

•  Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail: 
szekszard1.korzet@gmail.com

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

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

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

• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail: 
murvaiarpad01@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

közepesen felhős
max. 25o , min. 11o

Köszönetet mondunk édesanyánk, nagymamánk, 
dédnagymamánk, HORVÁTH MIHÁLYNÉ
becsületes, lelkiismeretes és hosszantartó

ápolásáért a szekszárdi Kadarka utcai
Idősek Otthona valamennyi dolgozójának és 

vezetőjének. Isten áldja őket érte!
Gyászoló Horváth-család (05221)

Álláshirdetés

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

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások, aktualitások menüpont-
ban tekinthető meg.

Álláshirdetés

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. 
§ (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet a Polgármesteri 
Hivatal Jogi és Hatósági Igaz-
gatóság Jogi Osztályán jogász 
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások, aktualitások menüpont-
ban tekinthető meg.



2020. április 26.12

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

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(05213)

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

(05214)

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

Jelentkezni:
schweitzer@szekszardinyomda.hu 

e-mail címen. (05215)

A m
unka ünnepe

(05217)

A kiszállítás díja 1.350,- Ft felett ingyenes, alatta +250,- Ft. Az ételek elvitelre vagy házhozszállítással kérhetők.
Az ételeket saját dobozainkban tudjuk biztosítani, a csomagolás díja 50,- Ft/doboz.

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 óráig 
e-mailben: rendeles@diaketkeztetes.net

telefonon: 20/483–4995

MENÜ Április 27. Április 28. Április 29. Április 30. Május 1. Május 2.

„A”
1.350,- Ft

Kolbászos
burgonyaleves Karalábéleves Csontleves Brokkolikrémleves MENÜ 1. Fejtett bableves

Csokis gombóc Zöldborsófőzelék, rán-
tott sertésborda Csirkepaprikás, galuska Lecsós csirkemáj,

párolt rizs 1.650,- Ft
Falusi rántott szelet,

steak burgonya,
savanyúság

„B”
1.350,- Ft

Kolbászos
burgonyaleves Karalábéleves Csontleves Brokkolikrémleves MENÜ 2. Fejtett bableves

Bácskai rizseshús
Torinói pulykamell,

petrezselymes
burgonya

Füstölt sajttal töltött 
sertésborda,

mexikói saláta

Négysajtos
lasagne 1.650,- Ft

Mediterrán jércemell,
petrezselymes

jázmin rizs

Heti
ajánlat

1.250,- Ft

Falusi rántott szelet,
fűszeres parázs-

burgonya, friss saláta

Falusi rántott szelet,
fűszeres parázs-

burgonya, friss saláta

Falusi rántott szelet,
fűszeres parázs-

burgonya, friss saláta

Falusi rántott szelet,
fűszeres parázs-

burgonya, friss saláta

MENÜ 3. Zöldborsóleves

1.650,- Ft Brassói aprópecsenye 
savanyúság

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

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

(05220) 


