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Még nem kapott zöld utat az óvodafejlesztés
Fontos városi fejlesztésről ala-
kult ki vita Szekszárdon, a Sző-
lőhegyi Óvoda és Mini Bölcső-
de tervezett fejlesztéséről.

Babos A.

A város polgármestere, Ács 
Rezső a közösségi oldalán ar-
ról írt, hogy szerinte gondosan 
előkészített fejlesztési projektről 
van szó, ami szerinte a közgyű-
lésben többségben lévő frakció 
akadályoz, az ő variálásuk az 
oka annak, hogy egyelőre nem 
kapott zöld lámpát a fejlesztés. 
Hangsúlyozta, hogy a projekt 
forráshiányos volt az építőipari 
drágulás miatt, de – állította – 
neki sikerült plusz pénzt szerez-
nie. A Gazdasági és Városfejlesz-
tési Bizottság azonban szerinte 
tavaly az addig már meglévő és 
jóváhagyottokon felül új terveket 
kért, és ez késedelmet okozott. 
Hangsúlyozta, a GVB elnöke, 
Bomba Gábor kérte a tervezett 
létesítmény méretének csök-
kentését, de a tervező elmondta, 
hogy olyat nem lehet a szabályok 
szerint készíteni. A polgármester 
szerint az időhúzás és az „ötle-
telgetés” miatt a projektet elbuk-
hatja Szekszárd és a szőlőhegyi 
emberek. Az Irányító Hatóság 
ugyanis arról tájékoztatta az ön-

kormányzatot, hogy a bizottság 
által megfogalmazott módosítási 
igényeket elutasítja, írta.

Bomba Gábor viszont azt írta, 
a polgármester olyanokat állí-
tott a 2017-es projektről, amik 
nem tényszerűek. Szerinte ez 
a fejlesztési terv is egyike volt 
azon projekteknek, amelyek az 
előző ciklus halogatása miatt 
csúszást szenvedtek, s a Pénz-
ügyminisztérium figyelmezte-
tésben részesítette a várost.

Elutasította, hogy az óvoda- és 
bölcsőde-fejlesztés azért szenve-
dett volna további késedelmet, 
mert az ÉSZ bármit áttervezte-
tett. Az valóban felmerült, hogy 
ésszerűbb tervekre lenne szük-
ség, kisebb, fenntarthatóbb épü-
letre, de az idő rövidsége és a 2 
éves csúszás miatt végül azokat 

nem rendelték meg. A bizottság 
éppenhogy a projekt mielőbbi 
befejezése mellett döntött. Vagy-
is semmilyen tervezői változtatás 
nem történt, az eredeti elképze-
lések szerint haladt a projekt.

Mostanra azonban ők is meg-
kapták a tervezői szerződést, 
amiből kiderült, hogy azt 2020 
májusában, az első veszély-
helyzeti időszakban kötötték, 
120 napos határidővel. Vagyis 
szeptember végére mindennek 
kész kellett volna lenni, de ők 
csak januárban kapták meg 
az előterjesztést a polgármes-
tertől. Bomba Gábor ezért azt 
szeretné, ha a polgármester és 
a város parlamenti képviselői is 
megtennének mindent, lobbiz-
nának a projekt sikeréért, mert 
ez fontos, közös cél. 

Szekszárd és Én
Irodalmi pályázatot ír ki a 
Szekszárdi Vasárnap, Szek-
szárd és Én címmel, 14–30 
éves szekszárdi lakosok szá-
mára. A pályázatban műfaji 
megkötés nélkül, géppel írt, 
e-mailen küldött pályamun-
kákat várunk, legfeljebb 3000 
leütés terjedelemig. A 14–18 
és a 18–30 éves korosztályt 
külön díjazzuk, a korcsopor-
tok 3–3 legjobb munkáját  
hasábjainkon közöljük, és 
tárgynyereménnyel jutal-
mazzuk. Személyes hang-
vételű írásműveket várunk, 
amelyben a szerzők Szek-
szárddal kapcsolatos viszo-
nyukat, élményeiket jelenítik 
meg. Benyújtási határidő: 
2021. február 28-a éjfél. 
Cím: szekvas@gmail.com. 
Tárgy: Szekszárd és Én.

Időseket oltanak
Dr. Papp Zoltán háziorvos 
kapta meg szerdán Szekszár-
don az első adag, a Moderna 
cég koronavírus elleni oltó-
anyagát. A vakcinát a Tol-
na Megyei Kormányhivatal 
képviselője adta át. Ezzel 
megkezdődött Szekszárdon 
és a megyében a 82 év fe-
lettitek oltása. A megyében 
első körben húsz háziorvosi 
körzet kapott vakcinát, ame-
lyekben a legtöbb olyan idős 
él, aki már regisztrált. (BA)

Civileket díjaztak
A vírushelyzet miatt szűk 
körben adta át „Az Év Tol-
na Megyei Civil Szervezete”, 
illetve a Bazsonyi Arany Me-
cénás Díjat a Tolna Megyei 
Önkormányzat. A díjazot-
tak: Magyar Rákellenes Liga 
Szekszárdi Alapszervezete, 
Szekszárdi Kutató-Mentő 
Egyesület, ESZI Intézmény-
fenntartó és Működtető Ala-
pítvány, Némedi Péter János 

mecénás. (BA)

HÍREK

KÖZÉLET

Továbbra is kötelező a maszkviselés
Hétértékelő sajtótájékoztatót tar-
tott hétfőn Ács Rezső, Szekszárd 
polgármestere. Az egyik legfon-
tosabb, a mindennapi életet befo-
lyásoló bejelentése az volt, hogy 
a továbbiakban is kötelező lesz a 
szájat és az orrot elfedő maszk vi-
selése Szekszárdon, közterületen. 
Azért nem lehet enyhíteni sze-
rinte, mert most még félő, hogy 
abban az esetben nőne a városban 
a fertőzöttek száma, miközben 
most a tendencia csökkenő. A 
közterületeken elrendelt kötele-
ző maszkviselés időtartamát most 
egy hónappal hosszabbították 
meg, így március elsejéig bizto-
san kötelező lesz a maszk viselése.

Ács Rezső saját szerepéről is 
beszélt, mondván a jelenlegi 
veszélyhelyzetben neki egy-
személyben lehetősége lenne a 
várost irányítani, ugyanakkor 
eddig is kikérte a frakciók vé-
leményét – írásban. Ez a jövő-
ben változni fog, a járványügyi 
szabályok betartásával újra sze-
mélyesek egyeztetéseken fogják 
megvitatni a város legfontosabb 
ügyeit. Mindez felvetésként ér-
kezett hozzá Zaják Rita (ÉSZ) 
tanácsnok javaslatára, amit ő is 
elfogadott, így innentől a pol-
gármester a frakciók vezetőivel 
minimum havonta egyszer sze-
mélyesen is egyeztetni fog majd.

Azóta az első találkozó is meg-
volt, másnap, kedden, ahol az 
idei költségvetésről tárgyaltak. 
Az ott elhangzott főbb témákról 
a későbbiekben külön cikkekben 
részletesen foglalkozunk majd. 
Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióve-
zetője az egyeztetésekről azt írta 
közösségi oldalán, hogy hosszú 
ideje vártak már erre a pillanat-
ra, és örül, hogy végre sikerült 
tárgyalóasztalhoz ülnie a polgár-
mesternek a frakcióvezetőkkel. 
Szerinte számos fontos kérdés-
ben elindultak az egyeztetések, 
ami mindenképpen örvendetes, 
mégha mindenben nem is értet-
tek egyet.  Babos A.
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Autonómia
Az egyetemi átalakítás a sze-
münk előtt zajlik, mégsem 
tudunk róla sokat. Jobbára 
a színfalak mögött történnek 
az események. A függönyt  
legfelkebb néha felhúzzák, s 
néhányan megpróbálunk be-
lesni: próba van-e már vagy 
előadás, milyen darab megy.

A hazai egyetemek műkö-
dése nem tökéletes. Az átala-
kítás nem elvetemült ötlet.

A haldoklónak csúfolt nyu-
gaton is vannak alapítványi 
egyetemek. Csakhogy ott az 
átlagember mást engedhet 
meg, más az életszínvonal, 
jut a gyerek taníttatására.

Az alapítványi átállással 
az egyetemi dolgozók több-
sége veszít, a közalkalmazotti 
státusz megszűnik.

Hosszabb távon kérdéses, 
hogy az elitképzés, azaz az 
egyetemi oktatás ebben a 
szép új világban nem lesz-e 
valóban az elit képzése.

Ha belegondolunk, milyen 
folyamatok zajlottak az el-
múlt években, hány terüle-
ten láttuk, hogy a hatalom 
diktál, kezdhetjük félteni az 
autonómiát.

Az is érdekes, egyesek ho-
gyan gazdagodtak. Hogy a 
nagy vagyonok nagy nyertesei 
egy szűk, a hatalomhoz közel 
álló kör tagjai. Az is, hogyan 
veszítették el az állami forin-
tok   közpénz jellegűket, ami-
kor alapítványokhoz kerül-
tek. Mert állami és EU-s pénz 
azért lesz azegyetemekmél.

Kérdés, hogy ez, a realitás-
tól egyre inkább elszakadó 
gondolkodás, az ígéretek el-
lenére már ma is drága, pi-
acosodó egyetemi oktatásra 
is hatással lesz-e. Félő, hogy 
igen. S, ha így lesz, az a leg-

többeknek fájni fog.

VÉLEMÉNY

A HÉT TÉMÁJA

Egyetemi modellváltás: Szekszárdot is érinti
A kormány több egyetem 
esetében is modellváltást 
szeretne, az eddigi tisztán ál-
lami működésről alapítványi 
működésre való áttérést. A 
modellváltást a PTE Szenátu-
sa is megszavazta, a szekszár-
di kar is támogatta.

Babos Attila

A Pécsi Tudományegyetem 
Szenátusa megszavazta, hogy 
az egyetem vezetői tárgyalásba 
kezdjenek az állami működés-
ről alapítványira való átállásról 
a fenntartó minsztériummal.

Gyakori kritika, hogy a vál-
tást a pandémia kellős közepén, 
hetek alatt, érdemi tárgyalás 
nélkül viszi végbe a kormány, s 
hogy a változtatáshoz szükség 
van-e az alapítványi működésre. 
Komoly EU-s forrásokról is be-
szélnek, de az egyetemek eddig 
is kaptak ilyen támogatást. Azt 
a kritikusok elismerik, hogy az 
egyetemek átalakítása időszerű.

Veszélyben érzik azonban  
az egyetemi autonómiát. Attól 
tartanak, hogy innentől a min-
denkori kormányok és politikai 
szereplők, közvetve, de befo-
lyást szerezhetnek az egyetemek 

működése, vagyona, pályázati 
forrásai felett. Példaként hozzák  
a Színház- és Filmművészeti 
Egyetemen történteket.

Fontos ügy, hogy szinte egyik 
napról a másikra megszűnik a 
dolgozók eddigi közalkalmazot-
ti státusza. Mindez Szekszárdot 
is érinti, hisz a volt főiskola, ma 
már PTE-s egyetemi kar is ré-
szese lesz a modellváltásnak. 
Ráadásul Szekszárdon gyakorló 
óvodát és iskolát is működtet 
a PTE. Sőt, arról is beszélnek, 
hogy az alapítványi működéssel 
és a piaci szemlélet begyűrűzésé-
vel idővel akár meg is szűnhet a 
szekszárdi kar, a sikeres képzése-
ket pedig Pécsre költöztethetik.

A pécsi polgármester tiltako-
zott az átalakítás ellen, éppen a  
dolgozók miatt. Ezért is keres-
tük Szekszárd polgármesterét 
és az ÉSZ egyik képviselőjét is. 
Valamint a szekszárdi a Kultúra-
tudományi Pedagógusképző és 
Vidékfejlesztési Kar  dékánját, 
volt fideszes kecskeméti polgár-
mestert. Szécsi Gábortól töneg-
kérdeztük, mi a biztosíték arra, 
hogy nem szűnik meg a  kar.

Szécsi Gábor azt írta, a PTE 
Szenátusa elfogadott peremfel-
tételeket. A pontok egyike így 
szól: „A modellváltás során meg 
kell őrizni az Egyetem egységét: 
a modellváltásra a Klinikai Köz-
pontot, valamennyi kart, önálló 
szervezeti egységet és az Egye-
tem által fenntartott intézmé-
nyeket magában foglaló, a nem 
pécsi székhelyű, illetve telephe-
lyű szervezeti egységekre is ki-
terjedő egységben kerüljön sor.”

Mindez szerinte azt jelenti, hogy 
a jelenlegi fenntartó által is elfoga-
dott szempontnak a jegyében a 
PTE KPVK-nak az új fenntartói 
szisztémában is a jelenlegi struk-
túrában kell tovább működnie a 
szekszárdi és a pécsi képzőhelyen. 
A kormányszintű tárgyalásokon 
stratégiai célként fogalmazódott 
meg a szekszárdi kar képzési kí-
nálatának, regionális szerepének, 
társadalmi, gazdasági, kulturális 
beágyazódásának az erősítése. A 
kormány képviselői egyértelművé 
tették, hogy újabb finanszírozási 
lehetőségek feltárásával és biztosí-
tásával a kar számára megteremt-
hetővé válnak a középtávú, straté-
giai fejlesztések lehetőségei.

Szekszárd nem illetékes
Szekszárd polgármestere, 
Ács Rezső megkeresésünkre, 
hogy miért nem szólalt meg 
eddig ebben az ügyben, nem 
aggasztja-e, hogy az egyete-
mi kar, az iskola és az óvo-
da dolgozói hátrányba ke-
rülhetnek, vagy akár meg is 
szűnhet a kar, azt írta, hogy 
hallomásokat, vélt feltéte-
lezéseket nem kommentál. 
Hozzátette, hogy az egyete-
mek irányítása, finanszíro-
zása, szakmai munkájának 
meghatározása kívül esik az 
adott város polgármesteré-
nek, önkormányzatának ha-
táskörén, ezért azt javasolta, 
forduljunk a kar felelős ve-
zetőihez, a modellváltással 
kapcsolatban pedig az illeté-
kes kormányzati szakpoliti-
kusokhoz.

Érdek a megmaradás
Az egyetem az elmúlt 40 év-
ben beépült Szekszárd életé-
be, közölte az Ész képviselője, 
Illés Tamás. Az ország külön-
böző részeiről érkező hallga-
tók egyetemi éveik alatt kicsit 
szekszárdiakká is válnak, itt 
élnek, költenek, esetleg itt is 
maradnak. A kar 800 gyer-
mek neveléséről, oktatásáról, 
mintegy 700 hallgató képzé-
séről gondoskodik, 150 főnek 
ad megélhetést. 

„Már az óvodapedagó-
gus- és tanítóképzések Pécs-
re történő meghirdetése is 
veszélyes volt ránk, e veszélyt 
növelheti az erőltetett átala-
kítás. A peremfeltételek leg-
feljebb javaslatnak, kérésnek 
tekinthetőek, nem garantált, 
hogy azokat betartják, pedig 
alapvető érdek a kar meg-
maradása.”
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A Humanitás Szociális Alapítvány közreműködésével jelentős összeget, közel 200 millió forintot fordított jóté-
kony célú eszközvásárlásra az OTP Bank. Az adományban részesülő kórházakra, iskolákra az OTP Bank régiói 
tettek javaslatot, hogy a helyi igényeknek, szükségleteknek legjobban megfelelő eszközadományok juthassa-
nak el az intézményekhez.

A koronavírus jelentette kihívások leküzdése érdekében nemcsak a gazdaság lendületbe hozásáért tesz az OTP 
Bank, de fontosnak tartja azt is, hogy eszközökkel támogassa azt a sokszor erőn felüli munkát, amelyet az egész-
ségügyben dolgozók végeznek. Ezen felül a digitális oktatásban nélkülözhetetlen számítógépek adományozá-
sával is próbál segíteni az iskolák és a diákok számára. Összesen 34 oktatási és egészségügyi intézmény jut közel 
200 millió forintos eszközadományhoz, amelyek a Humanitás Szociális Alapítvány közvetítésével jutnak el az 
érintettekhez.

A kórházaknak nyújtott támogatás fő célja, hogy a bank közvetlen és közvetett módon is hozzájáruljon a ko-
ronavírus elleni küzdelemhez. Az adományozás érdekében a bank hálózatának öt régiója felmérte az igényeket, 
majd ezt követően tettek javaslatot a célzott támogatásokra. A kórházak kiválasztásánál a fő szempont az egyes 
régiók területének mind teljesebb lefedése volt, illetve, hogy az egyes kórházak mennyire fontos szerepet töl-
tenek be a járvány elleni védekezésben. Ennek érdekében a bank a kórházak igényeire szabva vásárolt védőfel-
szereléseket, orvostechnikai eszközöket, illetve – a koronavírus elleni védekezésen túl –, az eszközadománnyal a 
víruskutatást, az ellenanyag elkészítését is támogatja az ehhez szükséges speciális laboratóriumi eszköz beszer-
zésével. E mellett a hitelintézet bővíti a nem COVID-védekezéshez kapcsolódó kórházi eszközparkokat is, hogy a 
kórházak meglévő erőforrásaikat mind teljesebb mértékben a vírus elleni védekezésre fordíthassák, de ha lehet, 
más területen se szenvedjenek hiányt.

Csatlakozva a Bankszövetség Jótett Bank programjának Digitális Gyorsítósáv kezdeményezéséhez, az OTP 
Bank elsősorban asztali számítógépeket és laptopokat biztosít oktatási intézmények számára. Az újonnan vá-
sárolt eszközök mellett a bank használt, de még jól működő számítógépet is felajánl. A Digitális Gyorsítósáv 
programban a bankszektor, karitatív szervezetek és szakmai támogató partnerek összefogásával digitálisan hát-
rányos helyzetű iskolák, pedagógusok és diákok juthatnak december első hetétől január első hetéig több mint 
2000 új és használt, de jól működő eszközhöz.

Az OTP Bank hazai hálózatának összefogásával megvalósuló év végi adományozás a helyi jelentőségű, kevés-
bé előtérben lévő intézményeket igyekszik támogatni a bank, amely tíz, a közép-kelet-európai régióban talál-
ható leánybankjával együtt eddig összesen közel 5 milliárd forintot fordított a koronavírus elleni küzdelemre.

Az OTP Bank 8 000 000 Ft értékben adományoz orvosi segédeszközt a Tolna Megyei Balassa János Kórháznak.

Nagyértékű eszköztámogatásNagyértékű eszköztámogatás
a Tolna Megyei Balassa Jánosa Tolna Megyei Balassa János
KórháznakKórháznak
Ismételten kórházaknak, valamint oktatási intézményeknek  segített a hitelintézet

(06019)

HIRDETÉS
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REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(ERGONOM)
Rendelési idő:

szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

telefon: 06–20/997–0376
e-mail: drnemesadr@hotmail.com

(06009)

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

(06004)

(06005)

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 14:00 óráig 
e-mailben : rendeles@diaketkeztetes.net

telefonon: 06–20/210–8961

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

Tel.: 74/414–212 • web: www.diaketkeztetes.net

Az ételek elvitelre vagy házhozszállítás-
sal kérhetők. Az ételeket saját doboza-
inkban tudjuk biztosítani, a csomago-
lás díja 50,- Ft/doboz. A kiszállítás díja 
1.450,- Ft felett ingyenes, alatta +250,- Ft.

MENÜ Február 8. Február 9. Február 10. Február 11. Február 12. Február 13.

„A”
1.350,- Ft

Sertésgulyás Grízgaluska leves Paradicsomleves Vegyes
gyümölcsleves Karfiolleves Tejfölös

zöldborsóleves 400,-

Tejberizs,
erdei gyümölcsöntet

Csirkehússal rakott
brokkoli

Tejfölös burgonya-
főzelék, házi vagdalt

Tavaszi rizseshús,
savanyúság

Vadas pulykaragu,
krokett Tarhonyás hús

savanyúság 1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Sertésgulyás Grízgaluska leves Paradicsomleves Vegyes
gyümölcsleves Karfiolleves

Erdélyi rakott
káposzta

Sertéspörkölt,
tarhonya, savanyúság

Rozmaringos
sült csirkecomb,
mexikói saláta

Lasagne
Cigánypecsenye,

hagymás tört burgo-
nya, savanyúság

Csirkecombfilé rántva,
párolt rizs, savanyúság 1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Csirkecombfilé
lenmagvas bundában,

franciasaláta,
párolt rizs

Csirkecombfilé
lenmagvas bundában,

franciasaláta,
párolt rizs

Csirkecombfilé
lenmagvas bundában,

franciasaláta,
párolt rizs

Csirkecombfilé
lenmagvas bundában,

franciasaláta,
párolt rizs

Csirkecombfilé
lenmagvas bundában,

franciasaláta,
párolt rizs

Óvári sertésborda,
burgonyapüré,

savanyúság
1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Roston csirkemell,
görögsaláta

Roston csirkemell,
görögsaláta

Roston csirkemell,
görögsaláta

Roston csirkemell,
görögsaláta

Roston csirkemell,
görögsaláta Meggyes pite 550,-

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

e-mail: honti@honti.hu

(06011)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és 
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémipa-
rigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM MATÓK OPTIKAMATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.

www.matokoptika.huwww.matokoptika.hu
Telefon: 74/511-808 (06010)

Szemüvegek szakszerű készítése Szemüvegek szakszerű készítése 
és javítása.és javítása.

(06006)

(06007)

HIRDETÉS
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Immunerősítés és klímavédelem
Tőzsér Béla 1948-ban született 
Gyergyóalfaluban. Diplomát 
szerzett a Jászvásári Műszaki 
Egyetemen (1971), a Veszpré-
mi Egyetemen (1989), Párizs-
ban (1994) és a gödöllői Szent 
István Egyetemen (2002). 
Magyarországra 1988-ban te-
lepült át családjával, először 
Szolnokra, majd Szekszárdra.

Kutatói és oktatói tevékeny-
séget folytató bioenergetikai 
mérnök. Több nyelven beszél, 
számos nemzetközi konferencia 
és bizottság munkájában vett 
részt előadóként, szakértőként, 

volt Körforgásos Gazdasági Vi-
lágkonferencián EU-s küldött-
ség tagja. Kapcsolatban áll több 
nemzetközi szakmai szervezet-
tel, Szekszárdon fogad környe-
zetvédelmet tanuló külföldi di-
ákokat nyári gyakorlatra.

A klímavédelem szívügye. 
Meggyőződése, hogy nem kell 
a magas szén-dioxid kibocsá-
tású üzemeket bezárni. Terve-
zett egy, a távozó klímagázokat 
energiahordozóvá, oxigénné és 
komposztnak alkalmas miko-
alga-biomasszává átalakítja 
szűrőberendezést.

A mikroalgák szaporításától a koronavírus elleni küzdelemig
Vírusölő és immunrendszer-erősítő táplálékkiegészítőket állít elő

Környezetvédelemmel, klí-
mavédelemmel, bioenerge-
tikával foglalkozik a nemzet-
közi hírű szekszárdi mérnök, 
Tőzsér Béla. Kísérletező ked-
vű, kreatív kutató. A korona-
vírus-járvány is cselekvésre 
késztette: immunerősítő 
táplálékkiegészítők előállí-
tásával kezdett foglalkozni a 
laboratóriumában.

Wessely Gábor

A tudósok némelyike csak ál-
modozó ötletgazda, mások 
kísérleteznek is az elméleteik 
igazolása érdekében, s a har-
madik csoportba tartoznak a 
Tőzsér Bélához hasonló kuta-
tók. Azok, akik azért végeznek 
méréseket, vizsgálatokat, elem-
zéseket, hogy az elgondolásai-
kat a gyakorlatba átültethetővé, 
közkinccsé tehessék. 

A szekszárdi bioipari, bioe-
nergetikai mérnök a környe-
zetvédelem számos területével 
foglalkozott az elmúlt 40–50 
évben, de neve igazán ismertté 
a mikroalgák szaporításával és 
felhasználásával foglalkozó pro-
jektek kapcsán vált. Természe-
tes, hogy a koronavírus-járvány 
is cselekvésre késztette: vírusölő 
és immunrendszer-erősítő táp-
lálékkiegészítő készítmények 
előállításával kezdett kísérle-
tezni.

– Már 1974 óta foglalkozom 
ilyesmivel: mikroorganizmu-
sok környezetvédelmi célú 
szaporításával, biológiai szeny-
nyvíztisztítással, levegőminő-
ség-javítással, levegőszűrésre 
alkalmas biofilterekkel – mond-
ja. Harminc évvel később, 2006 
táján kerültek a látókörömbe a 
mikroalgák. Ezek kiválóan al-
kalmasak az üvegházhatású gá-
zok, elsősorban a szén-dioxid 
lebontására, átalakítására, ártal-
matlanítására. S még valamire 
felfigyeltem: az archaeáknak ne-
vezett ősbaktériumokra, ame-
lyek például a szennyvíziszap 
kezelésére rendkívül alkalma-
sak. Ezek még az algáknál is ko-

rábban, 2,7 milliárd éve jelentek 
meg a Földön. (Az algák meg-
jelenése 1,6–1,7 milliárd évvel 
ezelőttre datálható.) Ez egy na-
gyon szerteágazó kutatási terü-
let. Foglalkoztam környezet- és 
klímavédelmi, bioenergetikai, 
kozmetikai, finomvegyészeti 
felhasználási lehetőségekkel, 
bioüzemanyag, bioműanyag 
előállításával, aztán a takar-
mány célú, a funkcionális élel-
miszer, a táplálékkiegészítő és 
a gyógyászati alapanyag jellegű 
hasznosítás kidolgozásával.

– És hogyan jött a képbe a ví-
rusölő hatás?

– Az immunrendszer-erősítő 
készítmények előállítása mindig 

is érdekelt. A mikroalgák,és ar-
chaeák szaporítására már évek-
kel ezelőtt nagy hatékonyságú 
dinamikus fotokatalitikus reak-
torokat terveztem (laboratóriu-
mi méretekre), és kidolgoztam 
az üzemi, üzemkomplexumi, 
ipari parki létesítmények meg-
valósításához kapcsolódó  mér-
nöki eljárásokat és beruházási 
programokat. A koronavírusos 
megbetegedések jelentkezése-
kor a vírusölő táplálékkiegészí-
tő készítmények előállításának 
előkészítésére koncentráltam. 
A termékek szaporító törzskul-
túráinak szelektálását elvégez-
tem, a gyártó kapacitások tervei 
előkészítettek, pénzügyi fedezet 
rendelkezésre bocsátásával és 

stratégiai fontosságú minősí-
téssel gyorsan engedélyeztet-
hetőek, aztán a beruházások 
kivitelezhetők. Ezek a termékek 
– ellentétben a vakcinákkal és a 
gyógyszerekkel – nem igényel-
nek további kutatásokat, teszte-
léseket, törzskönyvezéseket, így 
gyorsan forgalomba hozhatók, 
és a kapacitástól függően sok 
ember védettségi állapotán ja-
víthatnak, illetve a betegek di-
étájának összeállításához hasz-
nálhatóak fel.

– Konkrétan mire kell itt gon-
dolni: tabletta, kenőcs, ital? 

– A készítmények az igények-
nek megfelelően előállíthatók 
tabletta, kapszula, por, folya-
dék, szuszpenzió formájában, 
különböző kiszerelésekben. 
A jelenleg forgalomban lévő 
hasonló termékek iránt nincs 
nagy bizalom, mert azok több-
nyire szennyezettek; nyílt be-
rendezésekben állítják elő őket 
Kínában, Indokína országaiban. 
Ezért, és persze a világjárvány 
miatt felfokozott kereslet miatt 
is érdemes lenne belekezdeni 
a hazai termelésbe, a bel- és 
külpiaci értékesítésbe. Nekem 
van két kis cégem, de azok nem 
termelő vállalatok. Kutatással, a 
gyártókapacitások megtervezé-
sével, beüzemelésével, és a mű-
ködés felügyeletének mérnöki 
munkáival tudunk foglalkozni.

– Mi lesz, ha eltűnik a korona-
vírus, és itt marad az immu-
nerősítő, vírusölő készítmények 
gyártósora?

– A járvány elmúlása után a 
gyártókapacitásokat egyéb táp-
lálékkiegészítők előállítására, 
vagy sportolók étrendkiegészí-
tőinek készítésére lehet használ-
ni. Tegyük hozzá, hogy a vírus 
mutálódhat (ami már nem fel-
tételezés, hanem valóság), visz-
szatérhet, ezért célszerű gon-
doskodni arról, hogy a lakosság 
immunszintje mindig megfele-
lő legyen. Úgyhogy az általam 
kidolgozott készítmények nem 
mennek ki a divatból.
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Bemutatjuk a kincseket
– Szekszárdi Értéktár

A Szekszárdi Értéktár című új 
műsorunkban a helyi értéktárba 
felvett neves irodalmi személye-
ket, épületeket, képzőművészeti 
alkotásokat ismertetjük meg a 
közönséggel. Célunk, hogy fel-
hívjuk a figyelmet arra, milyen 
értékek vesznek körül minket. 
A műsor készítése során több 
intézménnyel – például a mú-
zeum, a megyei könyvtár, civil 

szervezetek – is együttműkö-
dünk. A Szekszárdi Értéktár 
minden csütörtökön, este hat 
órától jelentkezik új adással.
•  Február 11.: A helyi szörp – 

Szekszárdi márc
•  Február 18.: A fáradhatatlan 

kutató – Hollós László
•  Február 25.: A nagy prózaíró 

– Mészöly Miklós
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Szekszárd 
Város Aranykönyvéről szóló 
14/2011.(IV.12) önkormány-
zati rendeletére hivatkozva (ol-
vasható a Polgármesteri Hivatal 
honlapján) a következő módon 
és az itt jelzett határidőre várja 
a város polgárainak, közössé-
geinek, valamint intézménye-
inek, gazdasági, társadalmi és 
egyéb szervezeteinek javaslatait 
a 2020-as naptári év megörökí-
tésre érdemes eseményeiről.

Az Aranykönyvbe való be-
jegyzés indoka lehet olyan:
•  kiemelkedően fontos, pozitív, 

Szekszárdot érintő esemény, 
amely méltó arra, hogy a város 
történetének részévé váljon,

•  kiemelkedő – szekszárdi sze-
mélyhez, közösséghez, intéz-
ményhez kötődő – teljesítmény, 

•  neves személyiség látogatása,
•  természeti jelenség, amelynek 

jelentős kihatása volt a város 
életére,

•  események és teljesítmények 
– a reál és a humán szférában 
–, amelyek új értéket terem-
tettek, illetve a város hírnevét 
jelentősen emelték, vagy a vá-
rosban lakók életminőségét 
pozitívan befolyásolták,

•  kitüntetések – Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 
vagy Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Közgyűlése által alapított, va-
lamint a köztársasági elnök, 
illetve országos hatáskörű 
szervek kitüntetettjei, 

•  a rendszeresen ismétlődő 
események, megemlékezések, 
nagyrendezvények esetén a 
javaslatban a jubileumi alkal-
makon kívül felterjeszthető az 

adott évben különösen kitűnt 
rendezvény (illetve annak ele-
me) is, 

•  az általános és a középiskolák 
diákjainak tanulmányi, sport, 
művészeti, kulturális verse-
nyein a nemzetközi, országos 
I–III. helyezettek, ill. az Arany, 
Ezüst, Bronz éremmel, foko-
zattal kitüntetettek, az OKTV 
és az OSZTV versenyeken az 
országos I–III. helyezettek ke-
rülhetnek az Aranykönyvbe.
A bejegyzésre javaslatot te-

hetnek szekszárdi polgárok, 
közösségek, intézmények, gaz-
dasági, társadalmi és egyéb 
szervezetek.

A javaslathoz szükséges űr-
lap letölthető a Polgármesteri 
Hivatal honlapjáról, ill. ügyfél-
szolgálati időben átvehető az 
ügyfélszolgálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi 
lehetőségükkel, és az aranyköny-
vi rendelet követelményeinek 
megfelelő eseményekről, teljesít-
ményekről, személyekről küldje-
nek kellően indokolt javaslatokat 
szerkeszthető (Word) formá-
tumban 2021. március 31-i ha-
táridőig a következő e-mail cím-
re: aranykonyv@szekszard.hu 
vagy papír alapon a Szekszárd 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Humánszolgálta-
tási Igazgatóság Humán Osz-
tály, 7100 Szekszárd, Béla király 
tér 8. (a borítékon: Aranykönyvi 
javaslat) címre.

A határidő után érkezett jel-
zéseket a bizottság nem tudja 
fogadni. 

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasár-
nap 2021. augusztusi számában 
jelenik meg.

MOZAIK

JANUÁR .......................  10., 24.
FEBRUÁR .....................  14., 28.
MÁRCIUS .....................  14., 28.
ÁPRILIS ........................  11., 25.
MÁJUS .........................  09., 30.
JÚNIUS .........................  13., 27.

JÚLIUS ..........................  11., 25.
AUGUSZTUS ................  08., 22.
SZEPTEMBER ..............  12., 26.
OKTÓBER ....................  10., 24.
NOVEMBER .................  14., 28.
DECEMBER ..................  12., 19.

Szekszárdi Vásár – 2021. évi vásárnaptár
Országos Állat- és  Kirakodóvásár, Autóvásár
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MŰSZAKI VEZETŐ

A Szekszárdi Nyomda Kft.

pozícióba munkatársat keres.
Feladatok:

•  A nyomda karbantartó csapatának irányítása, feladat kiosztás,
műszak beosztása.

•  Gépek karbantartásával kapcsolatos feladatok koordinálása.
•  A gépek állagmegóvására tett javaslatok a vezetőség felé, beruházá-

sokban való aktív részvétel.
•  Szükséges alkatrészek, műszaki anyagok beszerzése.
•  Szervízcégekkel, partnerekkel való kapcsolattartás.
•  Épületfenntartással kapcsolatos feladatok.
•  Energiabeszerzés, szükséges statisztikák elvégzése.

Elvárások:
•  Felsőfokú műszaki végzettség vagy technikusi végzettség műszaki 

területen.
•  Számítógép felhasználó szintű ismerete.

Előnyt jelent hasonló pozícióban töltött szakmai tapasztalat, 
német vagy angol nyelvtudás.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
vadaszkata@szekszardinyomda.hu

e-mail címen lehet.
(06016)

(06015)ELADÓ LAKÁS
Szekszárdon

a Wesselényi utcában
57 nm-es, erkélyes, 
részben felújított.
ÉRDEKLŐDNI:
06–20/824–6992

(06018)

FIGYELEM!
A Közalakalmazotti He
belépési lehetőséget
hirdet a Sötétvölgyi

horgásztóra!

INFORMÁCIÓK:
www.kozalkalmozottihe.hu

(aktuális/tagfelvétel)

JELENTKEZÉS:
7100 Szekszárd,

Munkácsy M. u. 19.
(05996)

TÁMASZ ALAPÍTVÁNY
DÉL-DUNÁNTÚLI

REGIONÁLIS
DISZPÉCSERSZOLGÁLAT

72/233–169
Hajléktalan embereket segítő szolgálat

(utcai segítségnyújtás, elhelyezés,
adományközvetítés, információ stb.)

Hívható: 0–24 óráig • 20/975–2385
diszpecser@tamaszalapitvany.hu(0

59
93

)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06002)

ANHUR TEMETKEZÉSANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(06003)

HIRDETÉS
(06013)
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Sosem volt
jogosítványa

Gyalogos járőrök állítot-
tak meg egy gyanúsnak 
vélt autót kedden. Kide-
rült, a kocsit vezető 28 
éves faddi férfinak soha 
nem volt jogosítványa. A 
kocsi tulajdonosa, a fele-
sége mellette ült, tudta, 
hogy férjének nincs veze-
tői engedélye. A rendőrök 
mindkettőjüket feljelen-
tették, ellenük a Szek-
szárdi Rendőrkapitányság 
folytat eljárást. (sv)

Áruházakból
loptak

Legalább tizenkét alka-
lommal követett el bűn-
cselekményt Szekszárdon 
az a páros, melynek egyik 
tagját nemrég rablás miatt 
tartóztatták le. A 21 éves 
tamási és a 19 éves paksi 
férfi szekszárdi üzletek-
ből lopott. A termékek-
ről előtte az áruvédelmi 
eszközt eltávolították. Az 
még kérdés, hogy továb-
bi bűncselekményekkel 
is összefüggésbe hozha-
tók-e. (sv)

Kényszerítés,
emberkereskedelem
Letartóztattak egy 39 éves 
szekszárdi férfit, akit sze-
xuális célú emberkereske-
delemmel és kényszermun-
kával gyanúsítanak. Egy 
fiatal lány tett feljelentést, 
mert férfiakkal való sze-
xuális kapcsolatra bírták 
rá. A rendőrök további két 
személyt, egy 16 éves lányt 
és 32 éves barátját is ki-
hallgattak. Bűnsegédként 
elkövetett emberkeres- 
kedelemmel és kényszer-
munka bűntett elköve-
tésével gyanúsítják őket, 
mindketten szabadlábon 

védekezhetnek. (sv)

KRIMI HÍREK

MOZAIK

Internetes térkép jelöli a szeméthalmokat
Egyre bővül a Szekszárdi 
Hulladékkommandó által 
létrehozott internetes térkép, 
mely az illegális szeméthal-
mok helyét jelöli.

Steiner Viktor

Korábban beszámolt arról a 
Szekszárdi Vasárnap, hogy 
alulról szerveződő, civil kezde-
ményezésként hangzatos név-
vel, de annál nemesebb céllal 
alakult meg a Szekszárdi Hulla-
dékkommandó. A cél az illegális 
szemétkupacok feltérképezése, 
illetve a szemléletformálás an-
nak érdekében, hogy a jövőben 
a lehető legkevesebb szemét ke-
rüljön ki a természetbe.

A tavaly júniusban több civil 
szervezet részvételével mega-
lapított, a Zöldtárs Alapítvány 
tagozataként működő hulla-
dékkommandó önkéntesei a 
pandémiás időszak és a téli idő-
járás ellenére is folytatták tevé-
kenységüket, mint megtudtuk.

Baltavári István ügyvezető 
elmondta, hogy az eltelt idő-
szakban elkészült az az interne-
tes térkép, mely a Szekszárdon 
található illegális szemétlerakó 
helyeket ábrázolja. A csoport 
önkéntesei eddig már nem ke-
vesebb, mint száz kisebb-na-
gyobb szemétkupacot talál-
tak bejárásaik alkalmával. Az 
önkéntesek nemcsak a fellelt 
szeméthalmok pontos GPS-ko-
ordinátáit rögzítik, de a talált 
szemét mennyiségét és fajtáját is 
felmérik. Az adatokat fotókkal 
mellékelve töltik fel a Szekszárdi 
Hulladékkommandó Facebook 
oldaláról elérhető térképre. 

Baltavári István szerint eddig 
a felmérés mintegy 40 százalé-
kát végezték el. A tapasztalatok 
szerint a legfertőzöttebb terület 
a Lisztes-völgy és környéke, ám 
szinte minden szurdikban talál-
tak már szemétkupacot.

Hozzátette, a legtöbb ilyen 
szeméthalom kb. 2–3 köbmé-
ter mennyiségű szemétből áll. 
Vagyis összességében már több 
száz köbméter illegálisan el-
helyezett szemetet találtak. A 

legtöbb esetben műanyag flako-
nok, műanyag bútorok, játékok, 
autóalkatrészek voltak a szemét-
halmokon. A legtöbb kupacban 
olyan szemét is található, mely 
ezer év alatt sem bomlik le, ezért 
is volna fontos, hogy ezektől 
megtisztítsuk a környezetet.  

Az ügyvezető kiemelte, pá-
lyázati lehetőségre várnak, hogy 
a szeméthalmok felszámolását 
meg lehessen kezdeni. Egyben 
arra buzdította a szekszárdiakat, 
hogy váljanak ők is hulladékva-
dásszá. Mint mondta, különösen 
az iskolás korosztály segítségére 
számítanak. Arra kérte a ter-
mészetkedvelő, természetjáró 
helybelieket, hogy amennyiben 
szemétkupacra lelnek, küldjék 
el a hulladékkommandónak az 
alábbi adatokat: a szemétkupac 
pontos helye, lehetőleg GPS-ko-
ordinátája, a szemét jellege (pl. 
háztartási hulladék) és a szemét 
becsült mennyisége. Emellett 
lehetőség szerint néhány fotót 

is készítsenek a szemétről. Ezen 
túlmenően a Szekszárdi Hulla-
dékkommandó várja a helyi la-
kosok ötleteit arra vonatkozóan, 
miként lehetne csökkenteni a 
természetbe kikerülő, illetve az 
ott fellelt szemét mennyiségét. 

Baltavári István a Szekszárdi 
Hulladékkommandó tervei-
vel kapcsolatosan megosztotta, 
amennyiben a pandémiás hely-
zet engedi, április 22-én, vagyis a 
Föld napján szemétgyűjtésre vár-
ják a szekszárdiakat. Az akcióba 
az iskolákat is szeretnék bevonni. 
A terv a déli városrészben talál-
ható bevásárlóközpont környéké-
nek megtisztítása. Az önkéntesek 
részére kesztyűt és szemeteszsá-
kot biztosítanak majd.

A hulladékkommandó
elérhetőségei:
szd.hulladekvadasz@gmail.com, 
szinfoltok@freemail.hu,
info@zoldtars.hu
+36–30/946–6977.

Ács Rezső polgármester Fa-
cebook oldalán jelentette be, 
hogy Szekszárd pályázatot 
adott be a „Tisztítsuk meg az 
országot” elnevezésű prog-
ramra, két célterületre. Kilenc 
helyszínen illegális hulladékle-
rakók felszámolására, további 
három helyszínen pedig a terü-
let „őrzése” érdekében kamera-
rendszer kiépítésére pályáztak. 
A polgármester közölte, a pá-
lyázatból felszámolni kívánt 

illegális hulladéklerakók sok 
esetben az utak szélén vagy 
üresen álló ingatlanokon talál-
hatók. Emlékeztetett, a város 
az elmúlt években több sikeres 
akciót is szervezett, ilyen volt 
például a több alkalommal is 
megtartott „Tavaszi nagyta-
karítás”. Hozzátette, bízik a 
pályázat pozitív elbírálásában 
és abban, hogy folytatódhat ez 
a jellegű munka.
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Január 31-ei rejtvényünk megfejtése: Szőke Szakáll, Gerő Jenő, Vonósnégyes.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kozma Zsófia. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését február 11-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Teljes gyógyulás
Évközi 5. vasárnap. Szent Márk 
evangéliuma (1, 29-39)

Izajás próféta könyvében olvassuk: 
„a mi betegségeinket ő viselte, és a mi 
fájdalmainkat ő hordozta” (Iz 53, 4), 
mégis arról olvasunk a mai Evangé-
liumban, hogy Jézus sokakat megy-
gyógyít, majd imádságban újra erőre 
kap, s járja Galilea egész vidékét. Az 
iménti jövendölés épp ezért a nagy-
pénteki eseményekre vonatkoztatha-
tó elsősorban. Tanító körútja idején 
ugyanis az Úr nem lehetett beteg, 
mert akkor nem tudta volna teljesí-
teni a feladatát: mindenfele hirdetnie 
kellett Isten Országának örömhírét a 
testi gyógyítások által is. De amikor 
elérkezett az ő ideje, a Megváltás 
napja, akkor immár szenvedése ál-

tal szólt hozzánk. A szavait ugyanis 
tettek követték, hogy akik még nem 
hisznek, ekkora önfeláldozó szeretet 
láttán végre higgyenek, s lehulljék a 
hitetlenség fátyla szemükről.

Azt értsük meg, kedves testvérek, 
hogy nem több a lelki gyógyulás a 
test gyógyulásánál. Elsősorban kér-
hetnénk mi is valamelyik testrészünk 
orvoslását, de aztán kór támadhatná 
meg valamelyik másikat. Az Isteni Or-
vos fő gyógyítása nem az ideig-óráig 
tartó testi felépülést jelenti, hanem az 
örök életet, ahol nincs szenvedés, nincs 
betegség, ahol örök boldogság és az élet 
teljessége van. Ez tehát egy olyan tar-
talmas, teljes élet, amiben nincs sírás, 
szenvedés, bánat, ami nem fogyatko-
zik meg soha, és az örök boldogság kí-
séri mindörökké. Ezt a teljes gyógyu-

lást hozta Jézus Urunk kínszenvedése 
és kereszthalála mindazoknak, akik 
hisznek benne, és akik a Mennyei Atya 
törvényeit megtartják. 

Másrészt az is igaz – s ez nagy 
vigasz a hívők számára –, hogy a 
betegséggel küszködők Jézus szenve-
déseit egészítik ki, amelyről Szent Pál 
írja: „Örömmel szenvedek értetek, és 
testemben kiegészítem, ami Krisztus 
szenvedéséből hiányzik, testének, az 
Egyháznak javára.” (Kol 1, 24) A 
hívő bizton remélheti, hogy szenve-
dése érdemszerző, ha az Jézus szen-
vedésével együtt, ahhoz kapcsolódva 
van felajánlva, s a lélek kegyelmi álla-
potában történik. Minden szenvedés, 
amelyet az Úréval együtt ajánlanak 
föl: a lélekmentés leghathatósabb esz-
köze. Ez szolgáljon vigaszul mindenki 
számára, aki teher alatt görnyed.
 Fekete Zoltán káplán

Civileket
jelölhetnek

A civil kurázsit ünnepli a pécsi 
Emberség Erejével Alapítvány 
által alapított szakmai díj, az 
Emberség-díj. A díj regionális, 
dél-dunántúli díj, amelyre bár-
ki jelölhet arra érdemes civil 
személyt vagy civil szervezetet. 
A győzteseket a jelöltek közül 
szakmai zsűri választja ki,  a 
győztesek pénzjutalmat kap-
nak, tevékenységük pedig még 
nagyobb figyelmet.

A díjra tehát szekszárdi és 
Tolna megyei személyeket és 
egyesületeket, alapítványokat, 
munkaközösségeket is lehet je-
lölni az interneten, tehát online, 
az Emberség Erejével honlapján 
keresztül. A nevezési-jelölési 
határidő február 28-a.

Az Emberség-díjat idén már 
a második alkalommal adják 
át. Bárki jelölhet  a helyi közös-
ségek érdekében tevékenykedő 
civil csoportokat és magánsze-
mélyeket.

Olyanokat nevezzenek, akik-
ről úgy vélik, hogy Szekszárdon 
vagy Tolna megyében a közös-
ségért tett példaértékű munkája 
elismerésre méltó. Olyan embe-
reket és szervezeteket szeretné-
nek díjazni, akiknek fontosak az 
Emberség Erejével Alapítvány 
értékei, akik munkájukat a kö-
zösség, a nyitottság, a cselekvés, 
az autonómia, az állampolgári 
öntudat és az emberi méltóság 
szellemében végzik.

A jelöltek nem lehetnek po-
litikai pártokhoz kötődő tevé-
kenységet végző magánszemé-
lyek és közösségek. B. A.

MOZAIK
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Munkái bekerültek a Népi Iparművészeti Múzeumba
Már 22 éve a Tolna Megyei Népművészeti Egyesület elnöke

A sárközi szőtteskészítés leg-
ismertebb mestere Komjáthi 
Tamásné, aki már 22 éve a 
Tolna Megyei Népművésze-
ti Egyesület elnöke. Sokfelé 
megfordult az országban, a 
világban munkáit bemutat-
va, kiállítva. Még Amerikába 
is magával vitte a szövőszé-
két, amikor ott tartott mes-
terség-bemutatót.

Wessely Gábor

Tolnán nőtt fel Komjáthi Ta-
másné, házasságkötése után ke-
rült Szekszárdra. A kezdetekre 
így emlékezik:

‒ Egy olyan textiles települé-
sen, mint Tolna, ahol a szülők és 
a rokonság nagy része is a text-
ilgyárban dolgozott, a gyerekek 
érdeklődése eleve arrafelé irá-
nyult. Ráadásul anyukám szé-
pen kézimunkázott, nagyanyám 
horgolt. Én először hímezni 
kezdtem, de hamarosan csat-
lakoztam a szőnyegszövőkhöz.

1977-ben leérettségiztem, az-
tán elmentem Decsre, hogy ne-
ves mesterektől tanuljam meg 
a vászonszövést. 1979-ben pá-
lyáztam az országos szőttespá-
lyázatra, ahol nívódíjat kaptam. 
Ez már egyfajta szakmai rangot 
jelentett. 1987-ben lettem népi 
iparművész. Szövőszéket az 
első fizetésemből vettem, azó-
ta is azon dolgozom. Bejártuk 
együtt a világot népművészeti 
fesztiválokra utazva Olaszor-
szágba, Kanadába, az USA-ba és 
más országokba, helyszíni szövő 
bemutatókat tartva. 

– Megélni hogyan lehetett?
– Aki művészettel, népmű-

vészettel foglalkozik, annak ez 
nehéz ügy. Én 1995-ig Decsen 
dolgoztam, a Sárközi Népmű-
vészeti Szövetkezetnél, aztán 
hat évig vállalkozóként próbál-
tam megélni, majd 2002-től a 
humán szolgáltatónál intéztem 
a kézművesek, kismesterek 
ügyeit. Nyugdíjba 2018-ban 
mentem. Munka mellett sze-
reztem két diplomát. Szom-

bathelyen közművelődésit, 
Budapesten, az ELTE-n mú-
zeumpedagógiait. Mindeh-
hez megfelelő családi háttér 
is kellett. A sokak által ismert 
zenésszel, Komjáthi Tamással 
1980-ban kötöttem házassá-
got. Akkor költöztem Tolnáról 
Szekszárdra. Két fiunk és há-
rom unokánk van. 

– De a nyugdíj nem jelentett 
visszavonulást…

– Persze, hogy nem! Tolna 
megye népművészeti öröksége 
igazi kincs. Két feladatunk van: 
a megőrzés és a továbbadás. 
Erre hivatott az 1996-ban alapí-
tott Tolna Megyei Népművésze-
ti Egyesület. Az elnöki teendő-
ket 1999 óta látom el. Minden 
augusztusban ott vagyunk a 
Mesterségek Ünnepén a budai 
várban. Más kiállításokon, vá-
sárokon is bemutatkoznak a ta-
gok, akik között többen a „Nép-
művészet Mestere” és a „Népi 
Iparművész” cím birtokosai. 

– A tavalyi év más volt, mint a 
többi: vásárok, bevételek nél-

kül maradtak a kézművesek. 
Hogyan sikerült túlélni?

– Aki nyugdíj mellett dolgo-
zik, annak volt egy alapjöve-
delme, amire számíthatott. A 
főállású tárgyalkotó kézműve-
sek viszont nagy bajba kerül-
tek, mert márciusban, amikor 
megkezdődtek volna a szabad-
téri rendezvények, a vásárok 
és fesztiválok, életbe léptek a 
járvány miatti szigorítások, 
minden elmaradt, a bevétel is. 
Szerencsére az egyesületi tagok 
előtt megnyílt néhány pályázati 
lehetőség. A Magyar Művésze-
ti Akadémia például kiállításra 
vásárolt tőlünk kézműves ter-
mékeket, illetve lehetőség volt 
arra is, hogy anyagköltségre, 
működési költségre pályáz-
zunk. Szakági pályázatokra is 
be lehetett nevezni: szőtteské-
szítőknek, fafaragóknak, hím-
zőknek, fazekasoknak. Sokan 
kezdtek árusítani az interneten. 
Mindez persze közel sem ho-
zott annyi pénzt, mint amikor 
a több tízezres látogatottságú 
kirakodóvásárokban van jelen 
egy kismester. 

– Mik az idei kilátások? Tervez-
hető a holnap?

– Pillanatnyilag olyan infor-
mációnk van, hogy talán húsvét, 
pünkösd környékén már lesz 
lazítás, indulhatnak a szabad-
téri programok. Az augusztusi 
Mesterségek Ünnepére nagyon 
készülünk. Sokan szoktunk fel-
menni Tolna megyéből a budai 
várba. Tavaly sajnos csak egy 
szűkített folklórprogram zajlott. 

– A 2020-as volt az eddigi leg-
rosszabb év?

– Nekem személy szerint 
nincs okom panaszra. A Népi 
Iparművészeti Múzeum vásá-
rolt a díjazott munkáimból. A 
békéscsabai textiles konferen-
cián első díjat, a hevesi szőt-
tespályázaton második díjat 
nyertem. Az Élő Népművészet 
pályázat dél-dunántúli regio-
nális megmérettetésén is a díja-
zottak közé kerültem, ami azzal 
járt, hogy továbbjutottak a szőt-
teseim az országos kiállításra, 
amit áprilisban rendeznek meg 
a fővárosban a Hagyományok 
Házában. 

Komjáthi Tamásné szövőKomjáthi Tamásné szövő
népi iparművész az USA-ban isnépi iparművész az USA-ban is

tartott mesterségbemutatóttartott mesterségbemutatót
FO

TÓ
: J

A
N

TN
ER



2021. február 7. 13VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

KÖZÉLET

Ács: Ne változzon
Az M9-es gyorsforgalmi út 
ideiglenes nyomvonalát kb. 20 
éve jelölték ki, annak szakmai 
újratárgyalása véleményem 
szerint helyénvaló, közölte 
megkeresésünkre Ács Rezső 
polgármester. Hozzátette, hogy 
a Horváth István országgyűlé-
si képviselő által kezdeménye-
zett egyeztetést örömmel vette, 
hiszen a képviselővel azonos 
állásponton van, mert való 
igaz, a régiót érintő lényeges 
kérdésről van szó. „Személy 
szerint bízom abban, illetve 
lehetőségeimhez mérten min-
dent meg is teszek annak érde-
kében, hogy az eredetileg kije-
lölt nyomvonal ne változzon” 
– ígérte a polgármester.

Hangsúlyozta ugyanakkor, 
hogy ebben a kérdésben meg-
határozó döntést Szekszárd 
polgármestereként nincs le-
hetősége meghozni. A régiós 
összefogás, az országgyűlési 
képviselők és a polgármester 
közös álláspontja viszont hoz-
hat eredményt.

A megbeszélésre kapott a 
meghívót, azonban egyéb más, 
városfejlesztéssel kapcsolatos 
ügyek miatt azon Szekszárdot  
Gyurkovics János alpolgármes-
ter képviselte.

M9: parlamenti képviselők és polgármesterek egyeztettek
Noha a térség nem minden 
országgyűlési képviselőjét 
hívták meg a tervbe vett új szt-
ráda, az M9-es nyomvonaláról 
szóló szekszárdi tanácskozás-
ra, a cél – úgy tűnik – közös. Ez 
pedig az, hogy ne a Páva Zsolt 
pécsi expolgármester által 
annó kezdeményezett, Pécs 
felé vivő nyomvonalat valósít-
sák meg. Merthogy a legújabb, 
jelenleg élő terv már erről szól, 
mint arról legutóbbi számunk-
ban egy hete beszámoltunk. 

Vöröss Endre

Horváth István és Potápi Árpád 
fideszes országgyűlési képvi-
selők, valamint számos, érintett 
polgármester részvételével ülé-
seztek 2021. február 2-án Szek-
szárdon. Jelen volt a projektért 
felelős Információs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) ille-
tékes államtitkára éppúgy, mint 
az eredeti, a Dunát Szekszárdnál 
átlépő M9-es autópálya megépí-
tésében érdekelt Bács-Kiskun 
megyei politikai vezetők.

Horváth: Eredeti nyomvonalat!
Horváth István a nagyobbik 

kormánypárt szekszárdi parla-
menti képviselője a Szekszárdi 
Vasárnap megkeresésére el-
mondta: hasznos és eredmé-
nyes volt a munkamegbeszé-
lés. A négy megyéből (Zala, 
Tolna, Bács-Kiskun, Csongrád) 
érkezők egyhangúlag foglaltak 
állást az eredeti nyomvonal 
mellett. Döntöttek arról, hogy 
beadványt készítenek az ITM 
felé a Kaposvár–Szekszárd–
Szeged vonalvezetést támoga-
tandó. A mostani ülésen el-
hangzottak alapján az érintett 
megyék és települések vezetőit 
támogatásukról biztosították 
elfogadva azt az érvelést, mi-
szerint az északi vonal straté-
giai jelentőségű beruházás a 
térségek számára. Az állam-
titkárság ugyanakkor megje-
gyezte: beépítik a koncepcióba 
az M9-est a régi nyomvonallal, 
ám jelenleg az M8 megvalósí-
tása élvez prioritást.

Bányai: Összefogás kell!
Sajnos lapunk nem kapott 

meghívót az ülésre (azt az ITM 
sajtóosztálya szervezte), ezért a la-
punknak beszélő résztvevők nyi-
latkozatai mellett más médiumok 
cikkeire is hagyatkoznunk kell. A 
Teol.hu írt arról, hogy a kiskun-
halasi országgyűlési képviselő, 
Bányai Gábor szerint „Bács-Kis-
kun megye déli része távol van az 
autópályáktól, az ottaniak mintha 
az isten háta mögött élnének. Az 
eredeti terv, amelynek megvaló-
sítása egyszer már dugába dőlt, 
gazdasági fellendülést hozna, s 
utat nyitna a világba.” Ezért kéré-
se, hogy fogjanak össze a Szeged–
Kiskunhalas–Nemesnádudvar–
Szekszárd–Dombóvár–Kaposvár 
nyomvonal kialakításáért.

Szita: Mihamarabb épüljön!
Ott volt a tanácskozáson Szita 

Károly is. Ő annak a Kaposvár-
nak a polgármestere, mely így 
is, úgy is az M9-es mellett he-
lyezkedik majd el, akár a régi, 
akár az új nyomvonalon épül 
meg a sztráda. A vita ugyanis 
csak a somogyi megyeszékhely 
„után” kezdődik… „A kormány 
álláspontja az, hogy a nagyvá-
rosok, mindegyik megyei jogú 
város autópálya-kapcsolattal 
rendelkezzen. Hogy a déli ré-
szen Szekszárd irányába tárja fel 
a térséget és a szekszárdi hídon 
menjen át, vagy esetleg a majd 
épülő mohácsi híd felé menjen, 
azt még sok hatástanulmány el-
készítése, mérlegelése dönti el” 
– idézte Szitát a Teol.hu.

Harangozó: veszítene a megye
Szekszárdi illetőségű, de ellen-

zéki parlamenti képviselőként 
Harangozó Tamás nem volt a 
meghívottak listáján. Megkere-
sésünkre elmondta: az M9 a tér-
ség egyik legsúlyosabb gazdasági 
kérdése. „Gazdasági értelemben 
az új, déli nyomvonal térségünk 
halálos ítélete lenne. Általa 50–
60 évre lemondana a kormány 
a Dombóvár – Bonyhád – Szek-
szárd fémjelezte területről. Az 
évtizedek óta szóban forgó vo-
nalvezetés előkészítése ráadásul 
előrehaladott állapotban van, 
a beruházás indításának admi-
nisztrációja lényegesen egysze-
rűbb, mintha egy vadonatújat 
a nulláról kezdenének. A határ 
mentén ennek a sztrádának 
semmi értelme.”

Rámutatott arra is, hogy az 
M9-esnek reális alternatívát kell 
majd jelentenie az M1-es teher-
mentesítéséhez. Mindezek mi-
att Harangozó Tamás további 
egyeztetéseket, nyílt párbeszédet 
kezdeményez az érintett politi-
kusokkal, települési és országos 
vezetőkkel. „Mindent meg fogok 
tenni a parlamentben is azért, 
hogy ez, a térségünket sújtó mó-
dosított terv ne valósuljon meg” – 
jelentette ki az MSZP-s politikus.

Bomba Gábor, az Éljen Szek-
szárd (ÉSZ) Egyesület vezetője 
már a Népszava január 23-i szá-
mában nyilatkozott az ügyről. 
Mindenesetre lapunk is beszélt 
Szekszárd gazdasági és városfej-
lesztési bizottságának elnöké-
vel. Arra kértük, véleményezze 

a február eleji, M9-est érintő 
egyeztetést. Már csak azért is, 
mert mióta az ÉSZ meghatározó 
politikai ereje lett Szekszárdnak, 
lobbizik az eredeti M9-es nyom-
vonal mellett. Ők voltak azok, 
akik tárgyalóasztalhoz hívták az 
új pécsi városvezetést is. Bom-
ba Gábor elmondta: sok munka 
fekszik abban, hogy ez az ügy 
most napirendre került. „Az ere-
deti nyomvonal kulcsfontosságú 
Szekszárdnak. Munkahelyterem-
tő hatással bír, könnyebbé válna 
térségünk mezőgazdasági ter-
ményeinek kelet-nyugati irányú 
szállítása is. Minden készen áll az 
északi, eredeti nyomvonal indí-
tására. Úgy tudom egyébként, a 
mohácsiak hidat csak a városuk 
két részének összekötésére szeret-
nének, nem pedig egy új sztráda 
részeként.”
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Nagy és pikáns harc a magyar középtávfutásban
A magyar középtávfutás fel-
színre hozott két olyan tehetsé-
get, akik nemzetközi szinten is 
megállhatják a helyüket a ma-
gyar atlétika nem kis örömére,-
ha fejlődésük töretlen lesz.

Egyikük a szekszárdi Szeme-
rei Levente. Az ő figyelemre-
méltó eredményeiről, fejlődésé-
ről már sokat írtunk. Tavalyelőtt 
az U20-as EB-n 3000 méter aka-
dályon negyedik lett, tavaly 10 
000 méteren felnőtt országos 
bajnoki címet szerzett. 

A nagy kihívó egy kecskemé-
ti versenyző, Palkovics István. 
Ő egy évvel fiatalabb a 20 éves 

szekszárdi atlétánál. Riválisok, de 
jó ismerősök, igazi sporttársak.
Mindez abból a pikantériából 
is következik, hogy mindkettő-
jüknek azonos a nevelőedzője, a  
Szekszárdról több évtizedes igen 
sikeres edzői tevékenység után 
néhány éve Kecskemétre költö-
ző, országos hírű edző, Németh 
Gyula. Sőt, Szemereit éppen Né-
meth egyik korábbi, nagyon ked-
ves tanítványa, Szőke Gergő edzi. 
Németh Gyula örül annak, hogy 
távozása után Gergő irányításával 
is fejlődik a szekszárdi atléta.

A két sportoló már tavaly 
összecsapott a felnőtt országos 

bajnokságon és a Liga Kupában, 
mindkétszer Palkovics nyert. A 
kecskeméti atléta 300 akadályon 
nemzetközi szinten is kiváló, 
8 perc 41 mp-s időt produkált, 
amivel kivívta  az olimpiai keret-
tagságot . Igaz, a 9 percre képes 
szekszárdi fiú úgy nyilatkozott, 
nem csak a pandémia miatti 
kihagyások, de betegség, sérü-
lés miatt sem tudott rendesen 
felkészülni. Ez azonban semmit 
sem von le szerinte kecskeméti 
riválisa és barátja eredményei-
nek értékéből – ő pedig nem adja 
fel, már idén, a pályaversenyeken 
szeretne visszavágni.  B. Gy.

Javulhat, utolérheti riválisát
Szemerei 20–25 másodperces 
fejlődésre is képesnek érzi ma-
gát, de így vélekedik edzője, 
Szőke Gergő is. A tréner napi 
kapcsolatban áll, és heti rend-
szerességgel konzultál a példa-
képének tekintett Németh Gyu-
lával. Utóbbi is úgy véli, hogy 
Szemerei képes jobb időre. És 
nemcsak azért, mert Szemerei 
10 000 méteren visszavágott 
Palkovicsnak a magyar baj-
nokságon, hiszen arról Németh 
Gyula azt mondta, tanítványa 
nem volt ott lelkileg a versenyen.

SPORT

Bronzérmes lett a KSC a Hepp Kupa négyes döntőjében
Január 29-30. közt Szekszár-
don rendezték a hazai ko-
sárlabda utánpótlás-nevelés 
fontos hazai seregszemléje, a 
Dr. Hepp Ferenc Emlékkupa 
négyes döntőjét. A zárt ka-
pus tornán a KSC Szekszárd 
II. bronzérmet szerzett.

Bálint György

A dr. Hepp Ferencről elnevezett 
rangos emléktornán sportstá-
tuszában sok, amatőrnek tekint-
hető fiatal játékos is pályára lép. 
A mutatott játék, a produkció 
azonban túlzás nélkül a profi 
szintet súrolja, jó néhány játékos-
nál el is éri azt köszönhetően an-
nak, hogy a hazai női kosárlabdá-
ban is javult a financiális háttér, 
több városban és klubban olyan 
műhelymunka folyik, amely 
képzett játékosok tucatjait adja a 
sportágnak. Közülük többen be-
mutatkoztak már felnőtt A-cso-
portos meccseken az élvonalban, 
mitöbb: jó néhányan megragad-
tak klubjuk nagycsapatában.

A leukémiát legyőző Gereben 
Lívia is csatlakozhatott a szabá-
lyok értelmében a Szekszárd II-
höz. Gereben betegsége előtt a 
bajnoki ezüstérmes és Magyar 
Kupa-győztes KSC Szekszárd-
ban lett alapember 18 évesen, és 
a felnőtt válogatottban is több-

ször szerepelt. „Visszajátszott” 
a Hepp-Kupán a már stabil fel-
nőtt kerettag Miklós Melinda, 
és a nagycsapatban korábban 
bemutatkozó Vincze Nikolett is.

A KSC elődöntős ellenfele, 
a fővárosi Csata DSE is olyan 
neveket vonultatott fel, akik 
már a Tursics Krisztián dirigál-
ta felnőtt A-csoportos „csatás” 
nagycsapatban is bizonyítottak: 
elég Mányoky Réka vagy Angyal 
Barbara nevét említeni.

A tornán rajtuk kívül is mind-
két csapatban voltak többen, 
akiken látszott, hogy képzettek, 
fejlődőképesek és felnőttek a 
kulcsjátékosok mellé. Így láthat-
tunk egy, csupán nevében amatőr 
tornán kifejezetten remek, élveze-
tes, magas színvonalú meccset a 
Hepp-kupa elődöntőjének sláger-
mérkőzésén, a KSC Szekszárd – 
Csata DSE „klasszikuson”.

A találkozó nagy részében és a 
játék fő faktoraiban kicsivel jobb 
volt a fővárosi csapat, bár a Szek-
szárd nem adta olcsón magát. A 
lányok az utolsó játékrészben 
mindent megtettek a fordításért, 
minden poszton javultak, de 
nem jött össze a fordítás.

Győzelemmel búcsúztak
A szekszárdi csapat a bronzé-

remért vívott meccsre felszívta 
magát. Ehhez az is kellett, hogy 

az edző, Studer Zsuzsa az első 
napi vereség után az öltözőben a 
pozitívumokat kiemelve igyeke-
zett visszabillenteni a szekszárdi 
tinédzsercsapat lelki egyensúlyát.

És a KSC II. másnap, a bron-
zért az MTK–TFSE ellen tudá-
sa legjavát adta. Az első negyed 
tízpontos hátrányát fokozatosan 
tüntette el a csapat, és kerekedett 
felül a masszív stabil csapatjá-
tékot bemutató fővárosiakon. 
Gereben és Miklós most is átla-
gon felül szerzett pontokat, de a 
végeredményhez, a KSC nyolc-
pontos győzeleméhez (58–50), 
a bronzérem megszerzéséhez 
mindenki kellett, amint azt a 
KSC II. nyáron kinevezett, volt 
élvonalbeli játékosból lett edzője 
is kiemelte a mérkőzés után.

A Csata nyerte a kupát
A Hepp Kupa döntőjében 

elmaradt a Szekszárd mecs-
cseit jellemző kiegyenlített, 
nagy csata. A Csata DSE nagy 
fölénnyel (73–39) győzte le a 
TFSE–MTK-át előző napon az 
elődöntőben némi meglepetés-
re felülmúló, szintén fővárosi 
BKG Príma Akadémiát.

Különdíj Gerebennek
A torna legeredményesebb és 

legtöbb gólpasszt adó játékosá-
nak a szekszárdi Gereben Lívia 
bizonyult. A Hepp Kupa válo-
gatottja, a legjobb kezdő ötös 
névsora: Miklós Melinda, Ge-
reben Lívia (KSC), Gyöngyös 
Janka, Mányoky Réka (Csata), 
Aldazabal Laura (BKG).
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SZEKSZÁRDI

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 alap-
ján: 06–74/504–103.

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

•  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

• 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

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

A járvány arra tanít,
hogy jobban becsüljük az életet

Nagyon fontos témában 
kaptunk olvasói levelet, ami-
nek szerkesztett verzióját 
az alábbiakban közöljük, és 
a jövőben is rendszeresen  
közlünk majd olvasói levele-
ket. Kérjük, írjanak nekünk a 
szekvas@gmail.com címre.

„Tisztelt Szerkesztőség!
Január 24-i számuk címlap-
ján olvasható egyik mondat 
és a hozzá tartozó, 12. oldalon 
olvasható cikk felkavaró volt 
számomra: „A túlélés múlhat 
azon, mikor nyitnak ki végre az 
éttermek”.

A cikk többé-kevésbé tár-
gyilagos hangnemben tudósít 
arról, hogy a szekszárdi étter-
meket gazdasági értelemben 
mennyire sújtja a koronavírus- 
járvány. Nekem azonban mint 
egészségügyi dolgozónak, aki 
napi szinten foglalkozik CO-
VID-19 betegekkel, a túlélés 
szóról manapság egészen más 
jut az eszembe.

Ez a puszta, fizikai vagy inkább 
biológiai értelemben vett életben 
maradás. Biztos vagyok benne, 
hogy egyre többen vagyunk így 
orvosok, nővérek és laikusok is. 
Ez a járvány arra tanít minket, 
hogy még jobban becsüljük az 
életet és az egészséget.

Mindenki reménykedik, hogy 
ő és a családja megússza. Már 
föl sem kapjuk a fejünket, ami-
kor a hírek 100–200 „többnyire 
idős, krónikus beteg” haláláról 
szólnak. Nos, én ismertem és 
ismerek sok ilyen „többnyire 
idős, krónikus beteget”. A több-
ségük „a bajokat leszámítva” jól 
van, és még hosszú évekre, évti-
zedekre tervezne.

Bármennyire is tudatában 
vagyunk életünk törékenységé-

nek, azoknak a halála is meg-
rendítő tud lenni, akiknél az ál-
lapotuk alapján már régóta lehet 
rá számítani.

A „többnyire idős, krónikus 
beteg” kategóriának azonban 
csak kisebb részét jelentik, akik 
amúgy is pár héten vagy hóna-
pon belül meghaltak volna. Cu-
korbetegek, magas vérnyomá-
sosak, túlsúlyosak, de amúgy jó 
életminőségben hosszú éveket 
élhetnének. Magam is veszítet-
tem el így több 50-es vagy 60-as 
éveit taposó barátot, ismerőst. 
Egyikük porhüvelyét éppen ak-
kor bocsátották a sírba, amikor 
lapjuknak ezt a számát postalá-
dánkba dobták.

Mi, egészségügyiek töb-
bé-kevésbé megszoktuk a ha-
lált, mégis megrendít, ha olyan 
emberek halálhírét is kell a 
hozzátartozókkal közölnünk, 
akikhez civil életünkben nem 
kötődtünk. Nagy lelki és fizikai 
terhet jelent, hogy a járványos 
körülmények között a betegek 
élet-halál harcához legjobb tu-
dásunk szerint asszisztáljunk. 

Társadalmunknak a járvány-
tani és virológiai fogalmak mel-
lett másik új kifejezést is tanul-
nia kell, a járvány által okozott 
gazdasági válságot. Járványügyi 
szakemberek és egészségügyi 
közgazdászok már régóta szá-
molják a járványok közvetlen 
és közvetett költségeit is. Ne-
héz kérdés, hogy a gazdaságból 
mennyit és mennyi ideig lehet 
feláldozni a járványügyi véde-
kezés miatt. A szakemberek azt 
mondják, a korai radikális lépé-
sek gazdaságilag is előnyösek, 
mert korábbi újranyitást tesz-
nek lehetővé. Európa kormá-
nyai az első hullám tapasztalatai 
alapján megtanulták, hogy az 

ipar működését nem szükséges 
különösebben korlátozni.

A szolgáltatások nagy része 
azonban fizikai kapcsolattal jár, 
ezért ezeket a szolgáltatásokat 
a járványügyi korlátozások fo-
kozottan sújtják. Egyértelmű, 
hogy a járvány második hullá-
mának korai és erőteljes meg-
jelenésében nagy szerepe volt 
a szabadidős tevékenységeknek 
és „mulatságoknak”. Augusz-
tusban már látszott, hogy a ten-
gerparti nyaralásokról sokan 
térnek haza fertőzötten. A vírus 
lappangó természete miatt az 
egészségügyi rendszer a betegek 
kis részét tudta azonosítani.

Szekszárdon is vita előzte meg 
a Szüreti Fesztivál lemondását. 
Voltak, akik még ezután is fesz-
tiválokat és koncerteket akartak 
szervezni. Bebizonyosodott, 
hogy olyan eseményeken, ahol 
az érzelmek fokozott megnyil-
vánulására lehet számítani, és 
ahol az alkoholfogyasztás akár 
kulturált formában is történik, 
nincs reális esélye a szociális 
távolságtartásnak. Októberre 
a vírus elérte a legérzékenyebb 
csoportokat. Ezután következ-
tek azok a korlátozó intézke-
dések, melyek többek között a 
vendéglátóipart is sújtották.

Távol álljon tőlem, hogy 
szembeállítsam a biológiai és 
a gazdasági túlélést. Mégis, az 
előbbinek mégiscsak prioritása 
van. A gazdasági válságból föl 
lehet állni, a halálból nem.

Tartsuk be a korlátozásokat, 
hogy mielőbb vége legyen a 
járványnak, közben vegyünk 
igénybe minél több szekszárdi 
szolgáltatást! A közös ünneplés 
ideje is eljön – a járvány után.

 Jó egészséget kíván:
 dr. Almási István”

MOZAIK

OLVASÓI LEVÉL
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Targoncavezető, emelőgép kezelő,
földmunka-rakodó és szállítógép kezelő

tanfolyamok indulnak,
az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt.
7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21.

Nagy Géza 06–20/985–96–99
Eng. szám: E-000304/2014

(05995)

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 (05997)

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

(06000)

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!

(06001) (05999)

(06012)

Amaryllis
1/4 color

(05994)

KŐ
L O H N E R
G Á B O R

GRÁNIT
MÁRVÁNY
MÉSZKŐ

MŰHELY:
7100 Szekszárd,
Remete u. 1.
Tel.: 74/411–759,
+36–30/937–9225

BEMUTATÓPARK:
7100 Szekszárd,
Rózsamáj u. 1. 
(Újvárosi temető mellett)

• Sírkőkészítés
• Konyha-fürdőszoba munkalapok
• Épületkő: párkányok, lépcsők, lábazatok

www.ko-farago.hu
lohnerg@gmail.com

Nagy tapasztalattal, Nagy tapasztalattal, 
már 40 évemár 40 éve

a szakmában.a szakmában.

(06017)

HIRDETÉS


