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Az egész városban
kötelező
a maszkviselés
→ 2. oldal

Jó úton halad a
Csopak utcai
rendelő ügye

→ 3. oldall

Interjú
Gréczy-Félegyházi
Gyöngyvérrel
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→ 6. oldal

Kis Pál István: A gondolatnak
a szárnyaláshoz levegő kell…

→ Interjú a 12–13. oldalon
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Rendkívüli korlátozások a járvány miatt
Kijárási korlátozás este 8 órától, digitális munkarend a
közép- és felsőfokú intézményekben, az éttermek csak elvitelre készíthetnek ételeket,
kötelező maszkhasználat a
közterületeken – ezek a legfontosabb, szerdától bevezetett korlátozások.
Farkas Melinda
Orbán Viktor miniszterelnök
kedden este jelentette be, hogy
szerdától kötelező a maszkviselés a közterületeken. A hatályba
lépés előtt alig másfél órával közzétett kormányrendelet szerint a
10 ezer főnél nagyobb települések belterületén a polgármester
által kijelölt közterületen, illetve
nyilvános helyen kell hordani a
maszkot hatéves kor felett. Kivételt jelent, ha valaki a sportol, a
parkokban és a zöldterületeken
múlatja az időt. Emellett továbbra is élnek a korábban meghozott
országos szabályok: kötelező a
maszk a tömegközlekedési eszközökön, a megállókban, üzletekben, egészségügyi- és szociális intézményekben.
Este 20:00 és hajnali 05:00
óra között kijárási tilalom lép
életbe, vagyis mindenki köteles a lakóhelyén, a tartózkodási helyén vagy a szálláshelyén
lenni. Kivételt jelent, ha valaki
dolgozik, munkába megy van
onnan jön, de ezt kérésre igazolnia kell. A versenyszerűen
sportolók is felmentést kapnak
a tilalom alól, ha edzésre vagy

sportrendezvényre utaznak, ám
ezt is papírral kell igazolni. Kutyát sétáltatni is lehet, de csak az
otthon 500 méteres körzetében.
Életveszély vagy súlyos kár elkerülése miatt lehet még a kijárási
tilalom ideje alatt elhagyni a lakásunkat.
Tilos közterületen és nyilvános helyeken a csoportosulás,
illetve a gyülekezés. Tiltottak
a rendezvények, így a koncertek, kulturális események és a
karácsonyi vásárok is. Zárva
kell tartaniuk a színházaknak,
moziknak, edzőtermeknek,
uszodáknak, játszóházaknak,
állatkerteknek, múzeumoknak.
Nem lehet sem közterületen,
sem sportpályán csapatsportot
űzni. Egyénileg ugyanakkor
van lehetőség sportolásra, futásra, sétára, biciklizésre. A versenyszerűen sportolók kivételt
képeznek, ők használhatják a

sportlétesítményeket edzésekre
és mérkőzésekre, illetve felmentést kaphatnak a kijárási tilalom
alól is, ha edzésekre, meccsekre
mennek. Versenyszerűen sportoló az a természetes személy,
aki a sportszövetség által kiírt,
szervezett vagy engedélyezett
versenyeken, vagy versenyrendszerben vesz részt.
A sportmérkőzéseket zárt kapuk mögött kell megtartani. A
vallási közösségek szertartásai
a vallási közösség döntése szerint tarthatóak meg. A kormány
ugyanakkor arra kéri az érintetteket, hogy a szertartásaik során
a magatartási szabályokat az általános szabályokkal összhangban határozzák meg.
Az éttermek sem üzemelhetnek a megszokott rendben,
a vendégek csak addig tartózkodhatnak az üzletben, amíg
az elvételre kért ételt megkap-

ják és kifizetik. Az üzletek – a
gyógyszertárak és a benzinkutak kivételével – 19:00 óráig
maradhatnak nyitva, és utána a
kijárási tilalom lejártával, tehát
leghamarabb reggel 05:00 órakor nyithatnak ki.
A szállodák turistákat nem,
csak üzleti, gazdasági vagy oktatási célból érkezett vendégeket
fogadhatnak.
A bölcsődék, az óvodák és az
általános iskolák a 8. osztályig
a megszokott rend szerint működnek, a speciális intézményi
védelmi intézkedéseket az igazgató határozza meg. Az iskolák
a középfokú oktatásban 9. osztálytól digitális munkarendre
térnek át, az ehhez tartozó kollégiumokról az igazgatóknak
kell dönteni. Az egyetemeknek,
főiskoláknak digitális munkarendre kell átállni és a kollégiumok is bezárnak.

Az egész városban kötelező a maszkviselés
Szekszárd közterületein kötelező a maszk viselése
– rendelkezett Ács Rezső (Fidesz) polgármester.
Mint ismeretes, a koronavírus második hulláma elleni védekezésről szóló kormányrendelet
értelmében a 10 ezer főnél nagyobb lélekszámú
városokban a polgármester rendeletben határozza meg, hol kell maszkot használni közterületen.
Nálunk az a döntés született, hogy mindenhol!
– Tisztelt Szekszárdiak! Lehet finomítani,
szépíteni a helyzetet, de nem érdemes. Még hatékonyabban csak a megfelelő intézkedésekkel lehet
sikeres a védekezésünk. Nem célunk a szankció, illetve a büntetés, kérnék mindenkit, hogy tartsa be

a szabályokat, melyeket a frakcióvezetők egyetértésével hoztam meg! – kommentálta döntését Ács
Rezső. Nem kell maszkkal eltakarni orrát, száját
azoknak, akik sportolnak, mert például futás közben az akadályozná a lélegzetvételt. A rendelet november 12-én lépett hatályba és december 12-én
hatályát veszti.
A rendelkezés komoly indulatokat váltott ki a
közösségi oldalakon. Többen Paks példáját hozták fel, ahol csak a város forgalmasabb részein
rendelt el kötelező maszkviselést Szabó Péter polgármester. 
F. M.

Zöld város: nem épül parkolóház az Augusz Imre utcában
Biztosan nem épül parkolóház az Augusz Imre utcában
található, jelenleg kavicsos
parkoló helyén a zöld város
programban.
Steiner Viktor
A projektben tervezett parkolóházzal kapcsolatosan múlt hét
pénteken tartottak lakossági

fórumot a Babits Mihály Kulturális Központban. Dr. Mondok
László projektmenedzser a fórumon felidézte, a beruházásra
1,277 milliárd forint támogatást
nyert a megyeszékhely. Mint azt
részletezte, a projekt célja kettős.
Egyrészt az, hogy általa több legyen a zöldfelület a városban,
de ugyanilyen fontos szempont, hogy gazdaságfejlesztést is

megvalósítson. Három akcióterületet határoztak meg. Az első
célterület a Liszt Ferenc tér és a
Luther tér közötti térsor, illetve
a Prométheusz park területe,
valamint a 160 lakásos társasház
és a Babits Mihály Kulturális
Központ közötti terület. A második a Wosinsky lakótelep és a
Kölcsey lakótelep épületei közötti terület, míg a harmadik az

Augusz Imre utcában található,
jelenlegi kavicsos parkoló területe. Dr. Mondok László tudatta,
a projekt összesen közel 25 ezer
m2 zöldfelületet és mintegy 24
ezer m2 burkolt területet érint.
Hozzátette, a beruházás jelenleg
az előkészítés, a tervezés időszakánál tart.
A projektmenedzser a fórum
konkrét témájára – a harmadik
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a parkolóház túl sokba kerülne
és biztosan csak a határidő után
készülne el. A projektmenedzser végül leszögezte, ezek miatt az Augusz utcai parkolóház
építése már nem képezi a zöld
város projekt részét.
A fórumon résztvevők ezután
kérdéseket tehettek fel a projektmenedzsernek. Egy középkorú férfi felvetette, miért nem
oldják meg parkolási gondokat
a manapság másutt gyakran
alkalmazott P+R rendszerben
(jelentése parkolni és utazni
vagy parkolj le, és utazz! – a
szerk.). Felvetése szerint a volt
laktanya területén is lenne hely
– a megépülő Tudásközpont
melletti területen – parkolók
kialakítására, ahonnan busszal
lehetne bejutni a központba. Dr.
Mondok László szerint azonban
a P+R megoldás a jelenlegi pá-

lyázati konstrukcióban nem
alkalmazható, ám keresik ennek finanszírozási lehetőségét.
Egy, a közeli lakótelepen élő
idős asszony felvetette, hogy a
közelben lévő mélyparkoló és az
Arany János utcában található

Jó úton halad a Csopak utcai rendelő ügye
zati ablak újranyitása kapcsán.
Bízzunk a folytatásban, várjuk
az irányító hatóság állásfoglalását – írta közösségi oldalán Ács
Rezső.
A polgármester szeptember
18-i hétértékelő sajtótájékoztatóján még arról beszélt, hogy
június 23-án levelet kapott a
Polgármesteri Hivatal az államkincstártól arról, hogy a projekt keretében nincs lehetőség
a helyszínmódosításra, vagyis
ha elállnak az eredeti helyszínre tervezett építkezéstől, akkor
az erre adott forrásból nem
építhetnek máshová rendelőt.

Bár korábban a polgármester
azt mondta, hogy csak az eredetileg tervezett helyszínen,
a Szabó Dezső utcában épülhet meg az orvosi rendelő, és
ha az meghiúsul, Szekszárd
elbukja a fejlesztési forrást,
most mégis kiderült, hogy a
Pénzügyminisztérium a város
kérésére újranyitotta a pályázati keretet. Az új rendelő a
tervek szerint a Csopak utcába épülhet meg.

Sikerként számolt be Szekszárd
polgármestere arról, hogy a
Pénzügyminisztérium engedélyezte az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
című felhívás pályázati keretének 184 millió forintos keretösszeggel történő újranyitását.
– Nem fogok cserben hagyni több mint négyezerötszáz
szekszárdi polgárt, akiktől
mondvacsinált indokokkal
elvették a 21. századi alapegészségügyi ellátás lehetőségét.
Pozitív kimenetelű egyeztetést
folytattam Oláh Gábor helyettes államtitkár úrral a pályá-
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Farkas Melinda

parkolóház is kihasználatlanul
áll, egy több emeletes parkolóház ráadásul a nyári melegben
valósággal sugározná a hőt. Az
asszony elmondta, a parkolóház
megépítése ellen már több száz
aláírást gyűjtöttek.

FOTÓ: JANTNER

akcióterületre – fókuszálva elmondta, az Augusz utcai parkolóház megépítése mellett szóló
érv, hogy a közelben számos
vállalkozás, üzlet és hivatali
épület található, ám a környéken kevés a parkolóhely. Ezen
kívül az esztétikai okok miatt is
szólnak érvek a terület rendezése mellett. A harmadik, fontos
érv, hogy az elképzelés szerint
fizetős parkolóhelyeket kínáló
parkolóház megépítése elősegítené a projekt gazdaságélénkítő
hatását.
Dr. Mondok László az ellenérvek között sorolta, hogy a
parkolóház megépítése kapcsán a környéken lakók részéről érkezett kifogás. Emellett
megfelelő pénzügyi keret sem
áll rendelkezésre, ennek bővítésére a rövid a pályázati határidő
sem ad lehetőséget. Magyarul

Lapunknak arra a kérdésére,
hogy nem lehet-e új pályázatot
benyújtani egy új helyszín létesítésére, Ács Rezső akkor úgy
felelt, nincs ilyen lehetőség.
– Polgármester úr ma hírt
adott arról, hogy a múlt héten
megérkezett a Pénzügyminisztérium válasza a Csopak utcai
rendelő építésével kapcsolatos
pályázat újranyitásáról. Sajnos letiltott az oldaláról, így
ott nem tudom kifejezni az
örömömet, amiért végre sikerült elintézni, amit február óta
kértünk – reagált a polgármester szavaira Bomba Gábor. Az

ÉSZ frakcióvezetője szerint a
pályázat újranyitási kérelmét
még október végén, az utolsó
közgyűlés előtt postázta a hivatal. „Korábban polgármester
úr számtalan alkalommal elmondta, hogy szerinte ez nem
lehetséges, de nagy örömmel
látjuk, hogy ebben a kérdésben
igazunk lett, hiszen levélben
már az áll, hogy engedélyezték
a pályázat újranyitását. Reméljük, a gondosan előkészített
anyag kedvező elbírálásban
részesül és Szőlőhegyen megépülhet a rendelő” – írta Bomba Gábor. – A másik helyszínnel kapcsolatban (az Alisca és
az Allende utca közötti zöldterület – a szerk.) még nincs előrelépés, ott most polgármester
úrra vár, hogy az egyszemélyes
irányítás alatt összeállítsa a
pályázati anyagot, elkészítse
a költségvetést és erre a helyszínre is benyújtsa az igényt –
tette hozzá. Mint arról lapunk
beszámolt, Ács Rezső kezdeményezésére az október végi
közgyűlésen úgy döntött a két
frakció, hogy nem egy, hanem
két helyszín esetében is pályáznak új rendelő építésére, vagyis
legjobb esetben akár két rendelő is épülhet. Hogy nyernek-e,
az majd később fog kiderülni.
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ÁLLÁSHIRDETÉS

(05753)

Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

(05766)

Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411-912

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea
HELYE:

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

www.anhurtemetkezes.hu

kedd 15:30 órától

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

(05767)

BEJELENTKEZÉS:

06–20/443–7603

(05768)

Telefon:
+36–30/2888–458

ANHUR TEMETKEZÉS

(05776)

Jóslás tenyérből,
kártyából és egyéb
ezoterikus
szolgáltatások!
TELEFON:
+36–20/335–2766

(05773)

(05774)

Déli ASzC
Apponyi Sándor
Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
Lengyelen

a 2021/22-es tanévre az alábbi képzésekre hirdeti:
TECHNIKUM (5 év, a képzés végén érettségi + technikusi bizonyítvány)
» Kertésztechnikus
Tagozatkód: 0201
» Mezőgazdasági gépésztechnikus
Tagozatkód: 0202
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év)
» Kertész
» Mezőgazdasági gépész
» Kistermelői élelmiszerelőállító

Tagozatkód: 0203
Tagozatkód: 0204
Tagozatkód: 0205

A szakmával rendelkezőknek 2 éves
ÉRETTSÉGI felkészítő képzést indítunk.
ÉRETTSÉGIre

A képzésekkel, beiratkozással kapcsolatban bővebb felvilágosítást ad:
Gergicsné Nagy Eszter és Várhegyi Erzsébet.
Telefon: 20/349–0582, 20/310–8507, 74/582–513/112 mellék
e-mail: iskolatitkar.apponyi@deliaszc.hu

A következő tanfolyamok indítását tervezzük támogatással:
» Falusi vendéglátó
» Mezőgazdasági vontató, vezető képzés
» Gyümölcspálinka-gyártó

HONLAP:
www.apponyis.hu

Tanfolyami képzéssel kapcsolatban további információt ad:
Bujdosó-Pandúr Zsuzsanna | tel.: 30/530–4431, 74/582–513/111 mellék
e-mail: oktatas.apponyi@deliaszc.hu
(05782)
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Szekszárdi Kolping Katolikus
Szakképző Iskola, Gimnázium
és Alapfokú Művészeti Iskola
Ha vágysz
a törődésre,
a figyelemre
és a
szeretetre,
akkor gyere
TE is
közénk!

Déli ASzC
Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium
Szekszárdi
Kolping
Iskola, ahol
a TE napod
is felragyog.

Képzési kínálatunk a 2021/22-es tanévre:
3 éves szakképzéseink

(1+) 2 éves szakiskolai képzéseink

» szakács
KIFIR 0001
» szociális ápoló és gondozó
KIFIR 0002
» divatszabó, női szabó szakirány KIFIR 0003
» kertész
KIFIR 0004
» szárazépítő
KIFIR 0005
» gyermek- és ifjúsági felügyelő KIFIR 0006

Jelentkezés feltétele: Tanulási Képességeket
Vizsgáló Bizottság javaslata (SNI)
» parkgondozó
KIFIR 0007
» lakástextil-készítő
KIFIR 0008
» számítógépes adatrögzítő
KIFIR 0009
» szakácssegéd
KIFIR 0010
» háztartásvezető
KIFIR 0011

Esti tagozaton továbbra is indítunk négy éves, gimnáziumi képzést,
valamint szakképzéseinket is megfelelő létszám esetén.
SZEKSZÁRDI KOLPING ISKOLA | 7100 Szekszárd, Pázmány tér 4.
Tel.: 74/512–130, 20/359–8891 • www.kolpingiskola.hu
e-mail: szekszard@okt.koszisz.hu

(05783)

OM azonosító: 036410

Képzési ajánlataink a 2021/22-es tanévre
TECHNIKUM (5 év)

• Mezőgazdasági technikus
Tagozatkód: 1201
(állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)
• Húsipari technikus
Tagozatkód: 1202
• Közszolgálati technikus
Tagozatkód: 1203
(közigazgatási ügyintéző és rendészeti technikus szakirány)
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év)
• Gazda
Tagozatkód: 1204
(állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)
• Hentes és húskészítmény készítő
Tagozatkód: 1205
• Pék
Tagozatkód: 1206
• Pék-cukrász
Tagozatkód: 1207
FELNŐTTKÉPZÉSEK
• Mezőgazdasági technikus (állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)
• Aranykalászos gazda
• Mezőgazdasági vontató vezető

Amit még nyújtani tudunk:
• Kollégiumi elhelyezés 2–3 ágyas szobákban.
• Kedvezményesen szerezhetsz jogosítványt.
• Támogatunk szakmai céljaid elérésében.
• Versenyzési lehetőségeket biztosítunk.
• Külföldi gyakorlaton vehetsz részt.
• Elismert szakmai partnereknél teljesíthetsz gyakorlatot.

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.
Tel.: 74/311–277 • Fax: 74/311–675 • e-mail: info@csaposuli.hu
www.csaposuli.hu
(05784)

Szekszárdi I. Béla Gimnázium és Kollégium

7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27.; www. ibela.hu; 06–74/511–077

Hamarosan I. BÉLÁS lehetsz!

Energetikai Technikum és Kollégium

9. ÉVFOLYAMON választható ágazatok és szakmák a 2021/22-es tanévben:
Elektronika és elektrotechnika
» Elektronikai technikus
» Erősáramú elektrotechnikus
Gépészet
» Gépésztechnikus
» Gépgyártás-technológiai technikus
Specializált gép- és járműgyártás
» Mechatronikai technikus

Környezetvédelem és vízügy
» Környezetvédelmi technikus
Informatika és távközlés
» Szoftverfejlesztő és -tesztelő
» Informatikai rendszer- és alkalmazásüzemeltető technikus
Gazdálkodás és menedzsment
» Pénzügyi-számviteli ügyintéző
» Vállalkozási ügyviteli ügyintéző

FELVÉTELI

Központi írásbeli felvételi vizsga: 2021. január 23. (szombat) 10:00 óra
Szóbeli meghallgatás: 2021. február 26. (péntek) 13:00 óra
További információkért kövessenek minket az alábbi oldalakon:
www.eszi.hu
instagram.com/eszigram
facebook.com/eszi.hu
YouTube.com/c/eszipaks1

(05785)

Online Nyitott Kapu az I. Bélában
2020. november 30-án 17:00 órától
a honlapon elérhető linken.
Online Élő Roadshow az I. Bélából
2020. december 11-én 09:30–10:00 óráig

Osztályfőnöki órákra pályaválasztási tájékoztató céljából
online megyünk az I. Bélából
Tetszés szerinti időpont kérhető. • Részletek: www.ibela.hu
Gyere, írd meg nálunk a központi írásbeli felvételi vizsgádat!

Jelentkezési határidő: 2020. december 4. (péntek)
Nyolc tagozatunk közül válaszd a számodra legmegfelelőbbet!

Négy évfolyamos gimnázium
0001
0002
0003
0004
0005
0006

Digitális kultúra-matematika tagozat
Geo– digitális kultúra tagozat
Angol– digitális kultúra tagozat
Humán–idegen nyelv (angol/német) tagozat
Angol–német tagozat
Sport–idegen nyelv tagozat (idegen nyelv, digitális kultúra)

Öt évfolyamos gimnázium

0007 Angol nyelvi előkészítő tagozat
0008 Arany János Kollégiumi Program

Jelentkezési lapok beküldése a gimnáziumunkba:
(05781)
2021. február 19. (péntek)
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„Az emberek belefáradtak a negatív érzelmekbe”
Az újonc önkormányzati
képviselőben gyorsan kialakult a megyeszékhely iránti
elkötelezettség. GréczyFélegyházi Gyöngyvér (Fidesz-KDNP) a munkája révén a társadalom különböző
rétegeivel tart kapcsolatot,
a képviselő-testület tagjaként pedig tenni akar az emberekért. Véleménye szerint
csak az emberi értékek szem
előtt tartásával alakulhat ki
együttműködés a közgyűlés
két frakciója között.
Balázs László

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

– A városban nem sokan ismerik, hisz’ nem tősgyökeres
szekszárdi. Hogyan került a
megyeszékhelyre?
– A férjem tősgyökeres
szekszárdi lokálpatrióta. Egy
kapcsolatban, ahol a
pár mindkét tagja
más városban
nőtt fel, ez a
tulajdons ág
csak az egyik

félnek adatik meg – mondta
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér. – Hamar kialakult azonban bennem is a Szekszárdhoz
való kötődés. Az itt töltött közel húsz év, az átélt élmények
és emlékek, a barátok, majd a
gyermekeim születése, nevelése mind erősítették a város
iránti ragaszkodásomat.
– Környezetgazdálkodási agrármérnök és mérnöktanár
végzettséggel rendelkezik. Hogyan lett önből önkormányzati
képviselő?
– Az egyetem ötödik évében,
az államvizsga mellett pénzügyi területen helyezkedtem el,
a mai napig ezen a pályán maradtam. Akkor még nem gondoltam, hogy ez az út a Magyar
Máltai Szeretetszolgálathoz vezet, ahol több mint három éve
dolgozom pénzügyi tanácsadóként, mentorként. A
társadalom különböző rétegeivel állok
kapcsolatban, képviselem, segítem,
támogatom őket.
Emiatt érzek
párhuzamot a
munkám és a
képviselői szolgálat között.

Tenni szeretnék a közösségért,
az emberekért.
– Szekszárdon tavaly megvalósult az ellenzéki összefogás. Mit
tapasztal, hogyan reagálnak rá
az emberek?
– Úgy gondolom, ez az ös�szefogás személyes sértődöttségekből eredt. Az ebből táplálkozó gyűlölet azonban mára
kezdi elveszíteni „közösségépítő” szerepét. Mostanra az emberek belefáradtak a negatív
érzelmekbe.
– Újonc képviselőként miként
tudja a Fidesz-KDNP érdekét
érvényesíteni az önkormányzati politikában?
– A munkámon keresztül látom a kormány több évre vis�szamenő intézkedéseit a lakhatás megőrzésére az adósságfék
szabályokkal: az eladósodottság
mértékének korlátozását, illetve a családbarát támogatásokat.
Úgy érzem, ezek patronálása
mindannyiunk közös érdeke és
feladata lenne – párttól függetlenül.
– Milyen tervei, elképzelései
vannak az 1-es választókörzetre vonatkozóan?
– Jó néhány út, vízelvezető
árok javításra szorul a körzetben. Örülnék, ha a Parászta
utcában a gyalogos közlekedés
kialakítását, illetve a szurdikokból – esőzések alkalmával
– lezúduló víz elvezetését meg
tudnánk oldani. Az Ezerjó
utca csatlakozásánál a forgalom akadályozása hamarosan
megszűnik, folyamatban van a
villanyoszlop áthelyezése. A lakosokkal való egyeztetések során többször megállapítottuk,
hogy a nagyobb bevásárlást
biztosító áruházak kizárólag a
déli városrészben érhetők el.
Távlati céljaim között szerepel a város északi részén egy
többfunkciós üzletkomplexum
meg valósításának indítványozása.
Szeretném

azonban, ha mindezek mellett
közösségi összefogással, városszépítő kezdeményezésekkel mi magunk is folyamatosan
tudnánk javítani a környezetünk minőségén.
– A módosított költségvetésről
mi a véleménye? Mire jut pénz
és mire nem?
– A pandémia miatt az önkormányzati bevételek csökkenése
gátat szab lehetőségeinknek. Az,
hogy ebből mire jut pénz, kizárólag az Éljen Szekszárd frakció
kezében van.
– Lát esélyt a konstruktív
együttműködésre a közgyűlési
többséget adó Éljen Szekszárd
frakcióval?
– Ehhez a válaszhoz idéznem kell az „emberi értékek”
fogalmának definícióját. „Az
emberi értékek a társadalom
építőkövei, azok a jellemvonások és képességek, amik lehetővé teszik az emberek közös,
eredményes tevékenységeit.
Segítségükkel egyéni erőfeszítéshez mérten gyorsabban, jobb eredmény érhető el.
Meglétük alapvető a működő
közösségek fenntartásában.”
Amennyiben ez az együttműködés emberi értékeken alapul – kiemelném a tiszteletet,
emberséget, intelligenciát, alkalmazkodást, jóindulatot, becsületességet és együttérzést –,
látok esélyt rá.
– Kin és min múlik az első gesztus megtétele?
– Mindkét félen: az egyik
félnek meg kell tennie, a másiknak pedig el kell fogadnia
a gesztust! Úgy érzem, az első
lépések mind polgármester úr,
mind a Fidesz-frakció részéről
megtörténtek.
– Hogy látja, milyen négy év
előtt állnak fideszes képviselőitársaival?
– A frakciótársaimmal együtt
azért dolgozunk, hogy Szekszárd a következő négy évben
tovább fejlődhessen.
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Hiánypótló közösségi teret alakítottak ki

A lakosság körében végzett felmérés eredményeként egyértelművé vált, hogy a helyi nonprofit szervezetek folyamatosan
helyhiánnyal küzdenek. Nem
csak rendezvényeik lebonyolítása, de napi működésük is nehézségekbe ütközik. Hangsúlyozott
igény van olyan létesítményekre,
amelyek kifejezetten a civil szervezetek igényeit szolgálják ki.
Egy új, felújított közösségi helyszínt a válaszadók közel harmada mindenképpen látogatna. A
lakossági felmérés tapasztalatait figyelembe véve a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft. az önkormányzat által elnyert 30 millió
forintból újította fel a tulajdonában álló Dózsa György utca
1. szám alatti ingatlant. A TOP7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00381

FOTÓ: JANTNER

Uniós forrásból újították fel
a Dózsa György utcai ingatlant, melyet civilek használnak majd.

azonosítószámú, „A Belvárosi
Közösségi Ház felújítása” elnevezésű projekt a fennálló problémákat is orvosolná, célja, hogy
a fejlesztés hatására aktívabb
helyi közösségi élet alakuljon
ki Szekszárdon. A program keretében megújult ingatlan egy
107 négyzetméter alapterületű
iroda, amely a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. tulajdonában

sével, megújultak a járófelületek
és a burkolatok is. A közösségi
funkciót ellátó helyiség használatához kapcsolódóan eszközök beszerzése valósult meg.
A pályázati forrásból irodabútorokat, valamint informatikai
eszközöket vásárolt az önkormányzat gazdasági társasága.
Az üzemeltetés során hosszú
távú cél, hogy a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. és Mozgássérültek Tolna Megyei Egyesülete
a kulturális programok minél
szélesebb körű elérhetőségét
biztosítsa a szekszárdi lakosok,
egyesületek számára.
(x)

van, és jelenleg a Mozgáskorlátozottak Tolna Megyei
Egyesülete használja.
A fejlesztés során az
épületrész teljes
energetikai felújítása megtörtént
a nyílászárók
cseréjével és a
fűtési rendszer
korszerűsíté-

Borok, ízek és élmények a világ minden tájáról

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
közreműködésével közelmúltban lezárult TOP-7.1.1-16-HESZA-019-00413 azonosítószámú projekt során megvalósított
Boregyetem és Borszeminárium rendezvénysorozat a helyi
borkultúra megismertetése,
népszerűsítése mellett céljaként
tűzte ki a szekszárdi kötődés
erősítését.
A program tavaly az „Eger
a Bikavéren túl” című rendezvénnyel indult útjára, mely során ifj. Lőrincz György érkezett
a Garay Élménypincébe. Előadásán szóba került az Egri és
Szekszárdi borvidék hasonlósága, illetve egyedi jellemzőik,
sajátosságaik is. A novemberi
kóstolón a hideg időre való te-

FOTÓ: JANTNER

Borvidékekről, illatokról,
ízekről szakavatott borászok
tartottak ismertetőt a Boregyetem és Borszeminárium
rendezvénysorozaton.

kintettel öregebb vörösborok
kerültek a poharakba. A borok
százszázalékban szekszárdiak
voltak; Dúzsi Tamás mellett
Takler András, Heimann Ágnes és Sebestyén Csaba tartott
előadást.
A 2020-as évet a szervezők
egy régóta várt kóstolóval in-

dították „Hazai syrah körkép”
címmel, mely során hat szekszárdi syrah mellett további
hat borvidék borát mustrálták a résztvevők. Szekszárd
szépen teljesített a kóstolón,
ugyanis Takler, Heimann,
Vesztergombi, Mészáros, Bodri és Németh borai felvették
a versenyt a francia, chilei és
ausztrál tételekkel. Az esemény előadója Vesztergombi Csaba és Urbán Péter volt,
akik hasznos információkkal
látták el a közönséget. A bor
és sajt tematikája köré épült az
azonos címmel meghirdetett
összejövetel, erre Etyekről érkeztek vendégek.
A remek hangulatú
estén a Hernyák
Birtok borait
kóstolhattak a
résztvevők, a
sajtokról pedig a Tekeresvölgyi Családi

Birtok gondoskodott. A sorozat utolsó két eseményét az
Eszterbauer Borászatban és
a Heimann Családi Birtokon
tartották. A meghívottak természetesen a helyi pincészetek
képviselői voltak. A választott
tematikát a fajták köré csoportosította a szervezők: kadarka,
kékfrankos, bikavér, merlot,
cabernet, rozé, fehérek, nagy
cuvéek, illetve a Garay Élménypince válogatását ízlelhették a borszakértők.
(x)
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Az elmúlt évtized egyik legjobb évjárata lehet az idei
Nagyon szép színű, tiszta ízű borok érlelődnek

– A 2012–13-as, és a 2017-es
kiemelkedő évjárathoz hasonlítható az idei termés, de akár
jobb is lehet ezeknél, ha a bonyolultnak nem nevezhető
szokásos borkezelési teendőket
nemcsak a szakma professzionális képviselői, hanem a kis
borászok is időben elvégzik –
jelentette ki lapunknak Ferenc
Vilmos. A szakember elmesélte,
hogy mostanában megfordult
az alföldi és a zalai borvidéken
is, ám arrafelé egyáltalán nem
beszélnek csúcs évjáratról. Náluk hosszabb volt az aszályos
időszak, szeptemberben és októberben is több csapadék esett,
esetleg nem találták el a gazdák
a szüret ideális időpontját az
egyes korai fajtáknál – sorolja
az ottani helyzet lehetséges okait Ferenc Vilmos.

A Szekszárdi Történelmi Borvidéken növényvédelmi, időjárási szempontból alapvetően minden rendben volt, így a szüret
időpontjának jó megválasztása
után a mostanság is zajló erjesztés során nagyon szép színű, tiszta ízű borok körvonalazódnak.
Ez elsősorban az olyan korai fehér fajták kóstolása közepette érhető tetten, mint az Irsai Olivér,
a cserszegi fűszeres, vagy a zenit.
Rozébarátoknak felettébb jó hír,
hogy íz-és illatanyagban szinte
egyik múlja felül a másikat.
A közép- és a késői érésű vörös fajták is megmutatják már
magukat Márton-nap idején,
de ezeknél a fajtáknál a sommás
értékítéletekkel még várni kell.

Annyit azért már elárulnak a
szakemberek, hogy fentebb említett évjáratokhoz bátran lesznek
hasonlíthatóak a 2020-as cabernet-k, merlot-k, és persze a Kárpát-medencei tájfajták, a kadarkák és a kékfrankosok. Nekünk
különösen jó hír, hogy a mindig
sok termesztési kockázattal járó
kadarka is régen nem látott, remek beltartalmi értékeket mutat.
És persze az egész Tolnában –
Szekszárdon különösen – honos,
sokak által kedvelt kékfrankos is
hozza szokásos formáját.
„A korai szüretelésű vörös
fajták és a későbbiek is szépen
erjedtek, noha ez a hirtelen jött
hűvös idő lassíthatta a kedvező
folyamatot. Persze sok helyen

már az ilyenkor szükséges fűtésről is gondoskodnak a gazdák – jegyezte meg a kertbarátkör elnöke. – Összességében
elmondható: a vörös fajták is
jók lettek, gondolok itt a koraiak
közül konkrétan az oportóra,
zweigeltre, a medocra és a pinot
noir-ra, és minden jel arra utal,
hogy későbbi szüretelésű világfajták (merlot-k, cabernet-k) is
azt a magas színvonalat hozzák,
amit egy jó évjáratban Szekszárdon már megszokhattunk – vizionált Ferenc Vilmos.
Ami a borkezelés első fázisát
illeti, a derítések és a szűrések
sikeresek voltak. A szakember
azért utalt a kistermelők által
gyakran elkövetett tipikus hibákra. „Az első fejtést azonnal az
erjedés után meg kell tenni, mert
a későbbiekben ennek elmulasztása nagyon sok gondot okozhat.
Örömmel mondhatom a kertbarátköri tapasztalatom alapján,
hogy már nagyon sok kistermelő
használ faélesztőket, tápsókat és
egyéb korszerű anyagokat a borkezelés során, s ebből adódóan
a borászat második vonalában,
vagy az egészen „kicsiknél” is kiváló borokat kóstol majd a zsűri
a jövő évi borversenyeken” – jelentette ki a szakember.

Kulináris utazás, kulturális élmény

GRAFIKA: TOLNA MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Bálint György

FOTÓ: JANTNER

Az utóbbi tíz év egyik legjobb
évjárata érlelődik a pincékben – mondja a szekszárdi
Dicenty Dezső Kertbarátkör
elnöke, Ferenc Vilmos így
Márton-nap idején, amikor
már az újborok, különösen
a korai fajták megmutatják
magukat.

„Gasztromegye” címmel a Tolnai megyei városok és falvak
kulináris kincseit bemutató videóműsort indít a Tolna Megyei
Önkormányzat.
A sorozat új színt szeretne
hozni a megyébe és az online
térbe egyaránt. A műsor elkészítése a minőség, a szórakoztatás
és persze az értékőrzés jegyében zajlik. A közösségi média
felületeken megjelenő videók
segítenek felfedezni a megye kevésbé ismert településeit, azok
tradicionális helyi ételfogásait.
Emellett természetesen a közösségek nevezetességei, értékei, s
helyenként akár egy ismertebb
személyiség is megjelenik majd.

Fehérvári Tamás, a megyei
közgyűlés elnöke emlékeztetett: a megye ciklusprogramja a
TOLNA109 koncepcióra épül,
melynek lényege, hogy a megye
egészének gyarapítása és egységbe
hívása az új éra fő feladata. Ennek
értelmében nem csak fejlesztési
forrásokkal támogatjuk közösségeinket, hanem értékközpontú
akciókat is szervezünk az összetartás jegyében. A „Gasztromegye” a legújabb kezdeményezésünk – jelentette be a vezető.
Az egy-egy településre fókuszáló kisfilmeket kéthetente,
pénteken 19:00 órakor a megyei önkormányzat Facebookoldalán mutatják be.
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Álláshirdetések

RÜKVERCEL

170 ÉVE, 1870.
NOVEMBER 13-ÁN
SZÜLETETT SKÓT
REGÉNYÍRÓ

PESZA HÁROM TONKA
NŐVÉR
EGYIKE
1882-BEN
MEGJELENT
REGÉNYE

ÉSZSZERŰSÉG

ROLAND,
BECÉZVE
USA-TAGÁLLAM

KNOCK
OUT,
RÖVIDEN

NEHÉZKESEN MEGY,
VÁNSZOROG

TÁRNICS
OLASZ
AUTÓJEL

ELŐTAG:
CSONT-

E

RITKA
NŐI NÉV
MACSKÁK,
ANGOLUL
FÉLPÉNZ!
FRANCIA
VÁROS

KIPLING
PÁRDUCA

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet
a Polgármesteri Hivatal Jogi és
Hatósági Igazgatóság Adó Osztályára adóigazgatási ügyintéző
munkakör betöltésére.
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. §
(1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Stratégiai
Tervezési Osztályára pályázati
referens munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívások a www.szekszard.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, aktualitások menüpontban tekinthetők meg.

TAROKKLAP
LAPOKAT
JELÖL
LENTI

RECEHÁRTYA

TÖKFÉLÉK
TERMÉSE

ANGOL
TILTÁS

FÉLIG!

A SUGÁR
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FELVILÁGOSÍT

HÄNDEL
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HITEHAGYÓ

APRÓ
ÉLŐSKÖDŐ
KIFLIVÉG!

TÉVESEN
JEGYEZ

SZÍNPADI
ÖTLET

RITKA
NŐI NÉV

HŐFOK
EGYSÉGE

SZUNDÍT

HELYRAG

TÖBB KIRÁLYUNK
NEVE

FRANCIA
ÍRÓ VOLT
(BORIS)

SZŐLŐFAJTA

HAHOTÁZIK

AFRIKAI
ORSZÁG

JÁNOS,
NÉMETÜL
KŐSÓ

PUSZTÍT,
MEGSEMMISÍT

ÚJ
SZÖGFOK
OLASZ
FIZIKUS
V. (LUIGI)

KAPASZKODÓ
NÖVÉNYI
HAJTÁS

A MÉLYBE
HOTELSZOLGA

FŐZÉSI
KELLÉK
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November 8-ai rejtvényünk megfejtése: Uray Tivadar, Dollárpapa, Munkács.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kroneraff Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését november 19-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Az Élet könyve
És láttam egy nagy fehér trónust és a rajta ülőt: színe elől eltűnt a föld
és az ég, és nem maradt számukra hely. 12És láttam, hogy a halottak,
nagyok és kicsinyek a trónus előtt állnak, és könyvek nyittattak ki. Még
egy könyv nyittatott ki, az élet könyve, és a halottak a könyvbe írottak
alapján ítéltettek meg cselekedeteik szerint. 13A tenger kiadta a benne
levő halottakat, a Halál és a Pokol is kiadták a náluk levő halottakat,
és megítéltetett mindenki cselekedetei szerint. 14És a Halál és a Pokol
belevettetett a tűz tavába: ez a második halál, a tűz tava. 15Ha valakit
nem találtak beírva az élet könyvébe, azt a tűz tavába vetették.

(Jelenések 20, 11–15)

Lassan véget ér az egyházi esztendő. A halottak napja után és az
új ádvent felé haladva az egyház
ősi témája kerül elénk, az utolsó
ítélet. Sok helyen előkerül a Biblia
erről szóló üzenete: ótestamentumi és újszövetségi helyeken, példá-

zatokban és direkt tanításokban.
A Jelenések könyve is beszél róla
többször. A fenti idézetben két
dolog világosan kiderül erről az
ítéletről – emberi erővel nem lehet
kikerülni, de lehet rá jó reménységgel készülni.

Nem lehet elkerülni, mert nincs
kiskapu, nem lehet senkit sem lefizetni, vagy megfenyegetni ezzel
kapcsolatban. Mert még „a Halál
és a Pokol is kiadták a náluk levőket” – mondja János apostol. Ez az
amit sokszor figyelmen kívül hagy
az emberiség. Nem a halállal fejeződik be az élet, mert az életünket
kaptuk és azzal elszámolnunk is
kell. Ez a fajta felelősség kijózanító, és Isten felé fordító hír. Nem
riogatni, hanem menteni akar.
De lehet jó reménységgel készülni minderre! Mert az ítélet egy
fehér trónus körül, Krisztus előtt
zajlik. Az ő kezében van az ítélő
hatalom, az igazságos és irgalmas
Királyok Királya kezében. Az a
biztató, hogy van Életnek könyve,
melybe feliratkozva az ítélet után

nem örök halál, hanem maga az
Élet vár az emberre – hiszen ez
Isten eredeti szándéka féltve szeretett teremtményeivel, Ő az üdvösség és az élet ura.
Ebbe az Élet-könyvébe fel kell
iratkozni. De ezt csak egyféleképpen, valódi hittel lehet megtenni.
Azzal a hittel, amely még itt, e földi élet során bizalommal fordul a
kegyelem trónusához. Hittel mely
megragadja azt a mély, forró szerelemi vallomást, melyet a Királyok
Királya tett nekünk a golgotai kereszten és Szentlelke elküldésével.
Hittel, amely már most Úrnak
vallja Krisztust. Lesz ítélet, de jó reménységgel is várhatjuk, mert lesz
Életnek könyve is - és a feliratkozás
ideje most van.  Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész
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A gondolatnak a szárnyaláshoz levegő kell…
A szekszárdi írók, költők számára az ógörög és latin szellem jelenti a mintát. Kis Pál
István tanár, költő szerint a
karanténidőszak egyfajta vákuumot jelent az alkotók számára. Aggodalommal figyeli
az irodalmi élet klikkesedését is, annak ellenére, hogy a
kortárs költők számára szinte
kötelező a közéletiség.

– Elektroműszerészként jegyezte első verseit. Mi fogta meg a
lírai műfajban?
– Csepelen születtem, ahol
csak a műszaki pályáknak volt
igazán becsülete. Szüleim a hőn
áhított gimnázium helyett az
akkoriban még újdonságnak
számító szakközépiskolába írattak be. Ez nem az én döntésem
volt. Egyáltalán nem vonzott
a műszaki pálya, mégis jól tanultam, kitűnő eredménnyel
végeztem, hogy maradjon némi
esélyem a pályakorrekcióra. Zenéltem, irodalmi színpadoztam
és verseket írtam, leginkább azt
akartam a környezetemben tudatosítani, hogy milyen eltökélten igyekszem a humán értelmiségi pálya felé.
– Huszonöt évig szilenciumot
tartott. Mi vitte rá, hogy már
meglett férfiként újra alkotni
kezdjen?
– Az önkéntes szilencium
leginkább a publikálásra vonatkozott. Az ELTE Bölcsészettudományi Karára nehezen, csak
harmadik nekifutásra sikerült
bejutnom. Ott aztán hamar
beigazolódott, hogy a szakközépiskola adta alapok harmatgyengék, s hogy kazalnyi a
bepótolnivalóm. Abbahagytam
a zenélést, a színpadozást és a
versírást is annyiban mindenképp, hogy csak verstani stúdiumokat végeztem. Az, hogy
bölcsész szemmel a korábban
írott verseimet gyengének éreztem, arra figyelmeztetett, hogy
az alapoktól kell újrakezdenem. Ezt célozták a versek és

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Balázs László

szépirodalmi szövegek létrehozására irányuló stúdiumok.
Igaz, a magyar volt a főszakom,
de egyre erősebben vonzott a
második szaknak számító népművelés. Az értékközvetítés, a
„sírig tartó önképzés” intézményes támogatása hosszú időre a
hivatásommá lett, és lekötötte
minden energiámat. Ez nyújtotta el önkéntes szilenciumomat
ilyen hosszúra. Utóbb az általam választott hivatást háttérbe
szorította a kultúrpolitika, hogy
aztán felzabálja az üzlet. Még a
nevét is kiirtották a szakirodalomból. Az üzleti alapon folyó
értékközvetítéssel már nem tudtam mit kezdeni, hát felhagytam vele. Az értékközvetítés
helyébe lépett az értékteremtés,
az alkotás.
– Műveiben visszaköszön az
ókori görög költő, Anakreón
hatása. A bort és szerelmet
dicsérik írásai. Őt mi alapján
választotta?
– Neo-anakreontika, így
nevezem amit művelek, de
mondhatnám hétköznapibban
életöröm lírának is. A költő

leginkább a saját lelki alkata alapján választ az irodalmi
előképek gazdag tárházából
elődöt aszerint, hogy mely eszmény követőjének vagy képviselőjének gondolja önmagát.
Nem mellékes ráhatás persze,
hogy borvidéken élek, egy
olyan tájon, ahol már a római
légió kisázsiai veteránjai is termeltek bort. Az ógörög és latin
szellem máig szerves része az
itt élők identitásának. Ebből
ered Garay mítoszteremtő hajlama, Babits és Baka formakultusza, mint ahogy erre utal Mészöly Miklós kései klasszicizáló
„Pannon fordulata” is. Nagyon
értékes része ez a helyi irodalmi hagyománynak, amelyben
Garay obsitosának Háryja
inkább Plautus Hetvenkedő
katonájával mutat rokonságot, mint a német arisztokrata
Münchausen báróval.
– A költészet önnek mennyiben
játék, mennyiben komoly?
– A költőben, ha alkot, egyszerre működik a homo aestheticus, a homo ethicus és a homo
ludens eszménye. Egyszerre

játszik a zeneiség keretét adó
formával, az üzenet plasztikusságát meghatározó költői képpel, s az üzenet súlyát adó gondolattal. Játszom én is, de ettől
még a költészetet nem tekintem játéknak. Fontos elem, de
nem elégséges. Az újraindulás
első kötete, a „Mirtuszlevelek
Bakkhosz szekszárdi kertjéből”
60 darab, jobbára rímes leoninusokban megírt epigrammát
tartalmaz. Ezt a játékos, időnként bravúros formát Csokonai
óta kevesen művelik, de nekem
kedvencem, már csak azért is,
mert a vége mindegyiknek humoros csattanó.
– Tehetséggondozó tanárként a
kortárs költők közül kit ajánlana középiskolásoknak?
– A tehetséggondozás alfája
és omegája, hogy a versmondó
diák személyiségéből indulunk
ki. Ennek felmérése után többnyire olyan műveket ajánlok nekik, amelyek várhatóan megfelelnek az érdeklődésüknek és az
előadói alkatuknak. Ez nyolc-tíz
verset jelent, melyek között ott
vannak a kortárs irodalom legjei.
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Nem könnyű kérdés ez, mert a
tehetséggondozásba bekapcsoljuk a 15–16 éves tanulókat is,
miközben a kortárs irodalomról
majd csak az utolsó tanév második félévében tanulnak majd, ha
egyáltalán eljutnak odáig. Ennek
ellenére gyakorta foglalkozunk
Lackfi János, Karafiáth Orsolya,
Tóth Krisztina, Győrffy Ákos,
vagy épp Kukorelly Endre műveivel. Néha engem is meglep,
hogy a diákok milyen könnyen
megbirkóznak a posztmodern
művekben megfogalmazott
nyelvi, kommunikációs, stilisztikai elemekkel. Idáig persze kevesen jutnak el, főképp olyanok,
akik maguk is megpróbálkoznak
az írással.
– A jelenlegi járványhelyzetben a bezártság – ellentétben
az alkotókedvvel – az ép észre
nagyon is rossz hatással van.
Nem jó az embernek az elszigeteltség, de a költők, az alkotók
jó részének nem árt, sőt szüksége is van rá. Önt inspirálja ez
az állapot?
– A járványállapot jellemzője,
hogy a veszélyhelyzet miatt olykor hatalmi eszközökkel korlátozzák az emberek szabadságát,
személyiségi jogait. Ez mindenkinek rossz, így a költőknek is.
Igaz, az alkotás előfeltétele a
nyugalom, ám annak frusztrációval telt és kényszerű volta
akár akadálya is lehet. A költő
versekben reagál a környező

világra, így a szabadsághelyzet
felfüggesztésére is. A karanténidőszakokat, mint annyi
más embertársunk, a költők is
olvasmányokkal, filmekkel és
zenével igyekeznek kitölteni,
de legalább hasznossá tenni.
Jómagam is ezt teszem, de nem
ülök le gyakrabban, vagy hos�szabb időre az íróasztal mellé
dolgozni, mint máskor, mert
sok mindennek kellene még
egyeznie, hogy „ihletett” állapotba kerüljek. A nyugalom
gyakrabban megteremthető a
szabadság tudatában, a gondolatnak a szárnyaláshoz „levegő”
kell. Mást jelent a kérdés, ha a
tartalomra, a hangulatra vagy
bizonyos műfajokra vonatkoztatjuk, mert az ilyen időszak a
létversek, a számadás versek és
az elégiák évada. Az inspiráció
többnyire ezekre irányul, és
egyben szűkül.
– Sokan írnak karanténnaplót, koronavírus-verseket és
-dalokat, esetleg újra olvassák
Camus „A pestis” című regényét, vagy egyéb disztópikus
műveket…
– Persze, sokan írnak, mert
sok pályázatot írtak ki e témában. A megjelenés a legjobb
kortárs költőknek sem kön�nyű. A kortárs írók többnyire
érzik a felhívások pótcselekvésre ösztönző jellegét, ám a
tisztes honorárium csábításának engedve, megpróbálják

– Az irodalomtörténészek
osztályozó kényszerképzetének tartom, ha egy költőt ide
vagy oda besorolnak. A legnagyobbak, mint Ady Endre vagy József Attila nem fér
bele az ilyen skatulyákba. A
stílusirányzatokhoz való tartozás sem eleve elrendelés,
vagy márványba vésett ige. A
tizenkilencedik század óta a
költők számára szinte kötelező
a közéletiség, hogy a lírai alany
ide vagy oda besorolja magát.
Szerencsére ez nem általános,
és leginkább a korszakos alkotók mentesek tőle.
Példaértékű Csoóri Sándor
mértéktartóan nemzeti elkötelezettsége, Máray Sándor
átfogó polgárfelfogása, vagy
Petri György megalkuvásra
képtelensége. Sok kortárs esetében másként kell értékelni a
rendszerváltás előtti és utáni
alkotói korszakát. Az ő esetükben azt jelenti a hitelesség,
hogy e két korszak művei és
szellemisége nem mond egymásnak ellent. Az ezredfordulóra jórészt meghaladta a
művek és életművek értékelésének szempontrendszerét a
társadalmi fejlődés.
Ma a korszerű, eszmei, etikai
és stílusalapokat próbáljuk újraépíteni. Némi aggodalommal
figyelem az irodalmi közélet
klikkesedését és csatározásait,
így számomra az a természetes
állapot, ha kimaradok azokból.

A járványállapot jellemzője,
hogy a veszélyhelyzet miatt
olykor hatalmi eszközökkel
korlátozzák az emberek szabadságát, személyiségi jogait. Ez mindenkinek rossz, így
a költőknek is. Igaz, az alkotás előfeltétele a nyugalom,
ám annak frusztrációval telt
és kényszerű volta akár akadálya is lehet.
aktualizálni viselkedésüket
és alkotó folyamataikat. A
helyzet egyébként annyira az
elidegenedésről szól, hogy
annak hasonló megnyilvánulásaira számos párhuzamot
találni a világirodalom és a
filmművészet remekeiben.
Én személy szerint kerülöm a
tematikus pályázatokat, az izzadtságszagú kampányokat és
a művészeti divatokat. Ez nem
valami ellenállás a részemről,
inkább a felkínált lehetőségek
érdektelensége. Nem állom
meg berzenkedés nélkül a félelemgerjesztést, de a kincstári
optimizmust sem, csak megpróbálom a belátható dolgok
felé irányítani a figyelmemet.
– Arany János vagy Weöres
Sándor szolid polgári figuraként élte le az életét. Természetesen vannak más típusok, az
ön számára ki „a” hiteles költő,
a minta?
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Kis Pál István: Jel a szőlőhegyen

Meddig ágaskodjak
száradó gallyakkal,
földterhébe szakadt
gyökérág-karokkal,
konokul, hogy fának
mégis megmaradjak?

Mert ha fának kellek,
adj lábamhoz üde forrást,
lombomnak hűvöst, ölelést,
egyhelyben-maradni-vágyat,
madárdal-hajnalra-ébredést,
törzsembe verni még szöget,
(s szelíden ejteni sebet)
élével tiszta kést…

egyedül vagy veled,
kalimpálva lábam…
…

Végre is nem vágyok el innen,
a gyökerek is fognak,
az ágak is, hogy legyen lombom
kertje a daloknak…
Mert, ahol állok, tán a világ vége, úgy maradjak végül itthon,
örök búcsúval a mégse indulás- árnyam otthon legyen;
ban…
diófa a vándorúton…
Ha nincs más dolgom, Atyám,
inkább poharaznék,
Jel a szőlőhegyen!

FOTÓ: JANTNER

A hely, ahol állok, mint a világ vége,
ha nem érne földet, lóbázna csak
lábam…
Mondd, Atyám!
Félre tettél engem,
s így kell szeggé lennem
az égig érő fában?

14

2020. november 15.

Győzelemmel debütált a
Szekszárdi UFC NB III-as labdarúgócsapatának kispadján
a Pécsről szerződtetett új vezetőedző, Turi Zsolt.

Az új edző kimozdítaná az UFC
beragadt szekerét

Balázs László
A sárga-feketék a rengeteg technikai hibával tarkított találkozón
Fejes Péter 45. percben szerzett
góljával 1–0-ra legyőzték idegenben a Majosi SE együttesét, így
három nyeretlenül megvívott bajnoki után örülhettek ismét három
bajnoki pontnak. A Szekszárdra
még négy bajnoki vár idén: november 14-én, szombaton a Monort fogadják, ezt követően utaznak a dobogón álló FC Dabashoz,
majd a két, tavaszról előre hozott
fordulóban a Dunaújváros (idegenben) és Szegedi VSE (otthon)
ellen lépnek pályára.

Közlemény
A november 11-től életbe lépő,
veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések
miatt a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit Kft.
az alábbi közleményt adja ki:
A Magyar Közlönyben megjelent 484/2020. (XI. 10.) rendelet
értelmében a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit
Kft. épületei, így a Babits Mihály
Kulturális Központ, a Placc –
Ifjúsági Közösségi Tér, valamint
a Művészetek háza terei 2020.
november 11. és december 11.
között nem látogathatók és nem
használhatók. Ennek értelmében
a korábban, a szekszardagora.hu,
valamint a közösségi oldalainkon,
vagy egyéb felületeken meghirdetett, a fenti időintervallumba eső
rendezvényeink, például színházi

Értesítés

A Szekszárdi Nyugdíjasok
Területi Érdekszövetsége és
a Tolna Megyei Vöröskereszt
Nyugdíjas Alapszervezete

Az új vezetőedzőnek fejtörést
okozhat a kezdő tizenegy összeállítása, mert az UFC-nek több
sérült játékosa is van. Túl közel
vannak a mérkőzések egymáshoz abban az értelemben, hogy
nincs idő a sérülések gyógyuláelőadások, koncertek, egyéb eseményeink nem kerülnek megtartásra. A jegyvisszaváltás az
új rendelkezések miatt egyelőre
nem megoldható. Tájékoztatjuk
Önöket, hogy kollégáink továbbra is kapcsolatban állnak a színházak, produkciós irodák képviselőivel, hogy minél hamarabb
sort tudjunk keríteni új időpontok kitűzésére, amelyekre természetesen a korábban megvásárolt
jegyek érvényesek lesznek.
Bár a rendelet nem teszi lehetővé, hogy a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit
Kft. épületei a következő egy
hónapban látogathatók legyenek, kollégáink a jövőben is azon
dolgoznak, hogy élettel töltsék
meg felületeinket. Több, az online térben – weboldal, közösségi
média – közzétett összeállítással,
produkcióval készülünk, melyről
folyamatosan tájékoztatni fogjuk
közönségünket.
Vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra!
értesíti tagjait, hogy 2020.
november 23-án 06:30–
08:00 óra között füstölt áru,
vegeta- és tésztaárusítást
tart Szekszárdon a Hunyadi
u. 4. szám alatt.

sára. Az 54 éves Turi Zsolt bízik
benne, hogy a most lehetőséghez jutó játékosok megfelelően
pótolják a sérülteket. Nem lesz
egyszerű feladat, ugyanakkor
nem is lehetetlen. A keret összetétele és a játékosok képességei

sokkal jobbak, mint azt a csapat
jelenlegi, 18. helyezése mutatja.
A magyar NB I-ben 214 bajnoki
mérkőzésen 50 gólt szerző egykori kiváló középpályással lapunk november 22-i számában
közlünk interjút.

Időpont kell az ügyintézéshez
Szerdától csak időpontfoglalással fogadják az ügyfeleket
a kormányhivatali ügyfélszolgálatok: aki teheti, online intézze hivatali ügyeit.
A járvány terjedésének, valamint a személyes kontaktusok
számának csökkentése érdekében szerdától csak előzetes
időpontfoglalással lehet ügyeket intézni a kormányablakokban és okmányirodákban – írja
közleményében a Miniszterelnökség. Időpontfoglalásra az
idopontfoglalo.kh.gov.hu oldalon, a magyarorszag.hu oldalon,
illetve a 1818 ingyenesen hívható telefonszámon van lehetőség.
Az interneten elérhető Központi Időpontfoglaló Alkalmazásban az ügyfelek ügyfélkapuregisztráció nélkül is foglalhatnak majd időpontot. Ez alól
kivételt képeznek a gépjármű
ügyintézéssel kapcsolatos ügykörök. Szerdától nem közlekednek a kormányablakbuszok, és a
települési ügysegéd-szolgálatok
működését is felfüggesztik.
A többi kormányhivatali ügyfélszolgálaton telefonos, illetve
e-mailben történő időpont-

foglalás lehetőségét biztosítják,
az elérhetőségek a kormanyhivatal.hu oldalon találhatók.
Továbbra is kizárólag szájat és
orrot takaró maszkban szabad
tartózkodni az ügyfélszolgálatokon.
Az elkészült okmányok személyes átvételére november 11ét követően nem lesz lehetőség,
azokat postai úton, levélküldemény formájában kézbesíti
a kormányhivatal. Felhívják a
figyelmet, hogy a 2020. március. 11. és június 18. közötti
veszélyhelyzet alatt lejárt okmányok 2020. december 15-ig
érvényesek, ezért kérik, éljenek
az előzetes időpontfoglalás lehetőségével.
Javasolják, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok
elsősorban a magyarorszag.hu
oldalon elérhető online ügyintézési lehetőségeket, illetve
az e-papír szolgáltatást vegyék
igénybe. Az ügyfélkapuval nem
rendelkező ügyfelek számos
ügyben postai úton is leadhatják kérelmüket. További információkért keressék fel a kormanyhivatal.hu oldalt, valamint
hívják 1818-as telefonszámot.
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Elérhetőségek, fogadóórák
• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
• Ács Rezső polgármester
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail:
Polgármesteri Hivatal (Béla király
murvaiarpad01@gmail.com
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
polgarmester@szekszard.hu
Tel.: 06–30/933–5072,
•D
 r. Gábor Ferenc jegyző
e-mail: raczstudio@gmail.com
Polgármesteri Hivatal (Béla király
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alapján: • Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888,
06–74/504–103.
e-mail: zsfaresz@gmail.com
•G
 yurkovics János
• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
alpolgármester (3. vk.)
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail:
robert.gulyas1965@gmail.com
gyurkovics.janos0915@gmail.com
• Máté Péter képviselő 10. vk.
•G
 réczy-Félegyházi Gyöngyvér
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail:
képviselő 1. vk.
matepetersandor@gmail.com
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail:
• Kővári László képviselő
szekszard1.korzet@gmail.com
Tel.: 06–20/457–4202,
• Csötönyi László képviselő 2. vk.
e-mail: kovaril@tolna.net
Tel.: 06–30/508–6548,
• Móra Viktória képviselő
e-mail: csotkelaci@gmail.com
Tel.: 06–70/602–6525,
•C
 sillagné Szánthó Polixéna
e-mail: moravicky76@gmail.com
képviselő 4. vk.
• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–30/418–1368,
Tel.: 06–20/980–4967,
e-mail: cspolix@freemail.hu
e-mail: gbomba70@gmail.com
• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548,
e-mail: illtama@gmail.com

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

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 74/314–580 • web: www.diaketkeztetes.net

MENÜ
„A”
1.350,- Ft

November 16.

miatt előreláthatólag november
10-től november 30-ig a buszmegállót ideiglenesen lezárják, a
járatok nem állnak meg a helyszínen. Az önkormányzat kéri az
utazókat, hogy a munkák időtartama alatt az alsóvárosi temető
autóbusz-megállóját használják.

A Garay Élménypince közleménye
Tisztelt Vásárlóink! A járvá- esetén Szekszárd 15 kilométeres
nyügyi helyzetre való tekintettel vonzáskörletében.
borboltként üzemelünk, és nyitA teljes kínálatot a megújult
vatartásunk a következőképpen weblapunkon tudják megtekinváltozik:
teni: https://www.garaypince.
H. – Cs.: 10:00 – 19:00
hu/borbolt-kinalata/
P. – Szo.: 10:00 – 19:00
Várjuk a megrendeléseket az
V.: zárva.
alábbi e-mail címre: markeEzzel párhuzamosan indul ting@garaypince.hu, vagy teleingyenes kiszállításunk is, mi- fonon az alábbi telefonszámon:
nimum 20.000 forintos vásárlás +36–20/401–4651.
Továbbra is várjuk Önöket nagy szeretettel!

Álláshirdetés

velő, fűtésszerelő, csőszerelő
és hegesztő munkatársakat.
Jelentkezni személyesen:
7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.,
vagy a kozpont@szektavho.hu
e-mail címen lehet.

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 14:00 óráig
e-mailben : rendeles@diaketkeztetes.net
telefonon: 06–20/210–8961

November 18.

November 19.

November 20.

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

November 21.

Sertés gulyásleves

Csontleves

Zöldborsóleves

Füstölt sajt krémleves

Grízgaluskaleves

Paradicsomleves

400,-

Szilvás gombóc,
fahéjas porcukor

Paradicsomos
káposzta, sertéssült

Bolognai spagetti,
trappista sajt

Budapest pulykaragu,
párolt rizs

Rácos halfilé

1.250,-

Sertés gulyásleves

Csontleves

Zöldborsóleves

Füstölt sajt krémleves

Grízgaluskaleves

Jércemell rántva,
hasábburgonya,
savanyúság

párolt rizs

Hawaii jércemell,
kemencés burgonya

Gyros, pita,
friss saláta, öntet

Roston csirkemell, petrezselymes burgonya,
savanyúság

Rántott sertésborda,
csiperkés rizs,
savanyúság

Csirkemell rántva,
hasábburgonya,
friss vitaminsaláta

Csirkemell rántva,
hasábburgonya,
friss vitaminsaláta

Csirkemell rántva,
hasábburgonya,
friss vitaminsaláta

Csirkemell rántva,
hasábburgonya,
friss vitaminsaláta

Csirkemell rántva,
hasábburgonya,
friss vitaminsaláta

„B”
1.350,- Ft Temesvári csirkeragu,
Heti
ajánlat
1.250,- Ft

November 17.

Megkezdődtek a Május 1. utcai autóbusz-megálló felújítási
munkálatai. A kivitelezés során
megújul a járdaburkolat, akadálymentesítik a megállóhelyet,
továbbá a későbbi fedett buszváró
szerkezetének elhelyezése miatt
fogadólemez épül. A munkálatok

A Szekszárdi Távhőszolgáltató Nkft. azonnali kezdéssel
keres tapasztalattal rendelkező
regisztrált mérleképes köny-

Tájékoztatjuk a Polgármesteri Hivatal tisztelt ügyfeleit,
hogy a hivatalt 2020. szeptember 7. napjától
szájat és orrot eltakaró maszkban szíveskedjenek felkeresni!

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.

Lezárják a buszmegállót

Zöldfűszeres csirkeZöldfűszeres csirkeZöldfűszeres csirkeZöldfűszeres csirkeZöldfűszeres csirkeFitnesz
ajánlat combfilé, grill zöldség combfilé, grill zöldség combfilé, grill zöldség combfilé, grill zöldség combfilé, grill zöldség
párolt bulgur
párolt bulgur
párolt bulgur
párolt bulgur
párolt bulgur
1.450,- Ft

Cigánypecsenye fűszeres, parázsburgonya 1.250,savanyúság
Gyros tál

1.250,-

VanÍliás tejberizs,
piros gyümölcsökkel

750,(05770)

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Farkas Melinda • főszerkesztő-helyettes: Balázs László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Steiner Viktor • fotó: Jantner Fotó Kft. • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter
• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, ildikoszanto11@gmail.com • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.

16 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

2020. november 15.

Iparterületen (Tartsay V. u. 6., volt Patyolat udvar)
150 nm2 alapterületű ingatlan (műhely, irodahelység, szociális helységek, öltöző, zuhanyzó, raktárhelység), 450 nm2 füves, lekerített zöld területtel ELADÓ
ELADÓ.

Érdeklődni: 20/325–4223 | Irányár: 45.000.000,- Ft

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

(05777)

E
L
A
D
Ó

(05762)

csavarok, anyák, alátétek,
szegek, szegecsek, tiplik,
dübelek, épület- és
bútorvasalatok,
zárak, lakatok, kilincsek,
bútorfogantyúk

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

(05771)

AZNAPI CSOMAGSZÁLLÍTÁS
BUDAPESTRE –
BUDAPESTRŐL,
AKÁR
CSOMAGPONTRÓL IS

+36–70/366–4768
Víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, burkolás!

FOGORVOS
MAGÁNRENDELÉS

GYORSSZERVIZ!

Szolgáltatásaink:

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

(05786)

Dr. Schárer László
Fogszabályozás!
Kedd, szerda, péntek:
14:30 – 17:30 óráig

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

(05779)

(05765)

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

(05764)

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

(05761)

(05778)

