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Fertőtlenítés
A koronavírus-járvány miatt
Szekszárdon is megkezdődött a
közterületek fertőtlenítése. A hivatal koordinálásával a köztisztasági-, a zöldfelület-karbantartóés a közfoglalkoztatási csoport
tagjai vesznek részt a munkában.

→ 2. oldal

Utcai árusok
Járványügyi veszélyforrás miatt a
piac március közepén bezárt. Az
árusok ideiglenesen a közterületeken folytathatják tevékenységüket Szekszárdon. Az engedélyek kiadását már megkezdték,
de továbbiak is igényelhetőek.

→ 5. oldal

Üresjárat
A korábbi töredékére esett vis�sza a megkérdezett szekszárdi taxis társaságok forgalma az elmúlt
egy hétben. A gépkocsikat rendszeresen fertőtlenítik, az utasok
pedig kizárólag a hátsó ülésen
foglalhatnak helyet.

→ 7. oldal

Három hónapra
díjmentessé vált
a parkolás Szekszárdon. Április
1. és június 30.
között a város
teljes területén,
minden díjzónában ingyenesen
lehet parkolni. Az intézkedéssel
az önkormányzat a szekszárdiak
és környékbeliek terheit kívánja
csökkenteni.
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Házhoz viszik az ebédet
A kijárási korlátozásról szóló rendelet végrehajtásához
kapcsolódóan Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata 2020. március 30tól a gyermekétkeztetést
igénylők számára az ebéd
házhozszállítását biztosítja.
Az étel kiszállítására előreláthatóan 10:30 és 13:00 óra
között kerül sor.
Az igényeket a gyermek nevének, intézményének (óvoda,
bölcsőde, iskola) és csoportjának, osztályának megjelölésével,
az elviteli időpontot megelőző
nap 9:00 óráig kell bejelenteni
e-mailben (etkezes@szekszard.
hu) vagy az alábbi telefonos elérhetőségeken:
• 2. Számú Óvoda – Bölcsőde;
Városi Bölcsőde; Szekszárdi
SzC Ady Szakképző Iskola és
Kollégium: 06–20/274–3534
•
Gyermeklánc Óvoda és 1.
Számú Óvoda Kindergarten:
06–20/215–8847

•
Garay J. Általános Iskola;
Garay J. Gimnázium; I. Béla
Gimnázium; PTE Egészségügyi Szakképző Iskola: 06–
20/274–3410
•
Babits M. Általános Iskola;
Baka I. Általános Iskola; Dienes V. Általános Iskola; EGYMI Általános Iskolája (Szivárvány Iskola): 06–20/274–3243
Azok a gyermekek, akik részére az iskola, az óvoda vagy a
bölcsőde kiscsoportos felügyeletet biztosít, a szokásos módon
étkezhetnek az intézményben.
Az önkormányzat kéri, hogy az
ezzel kapcsolatos esetleges későbbi változást folyamatosan az
intézményvezetővel egyeztessék.
Kérjük, folyamatosan figyeljék
hirdetményeinket a szekszard.
hu honlapon és a helyi sajtóban,
illetve tájékozódjanak az intézményvezetőktől az intézményben szokásos módon. Lehetőség
szerint segítsenek abban, hogy
az információk minden érintett
szülőhöz eljussanak. 
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Fogyatékkal élők segítése
Az új koronavírus-járvány időszakában az otthonukban élő
fogyatékos személyek és családjaik támogatása az állam és
a helyi közösségek fontos feladata, melyben az önkormányzatokra kiemelt szerep hárul.
Szekszárd Megyei Jogú Város
Önkormányzata felmérést indít
annak megállapítására, hogy a
városban hány olyan fogyatékos
személy él, aki a veszélyhelyzet
időszakában támogatásra szorul, vagy előállhat olyan helyzet, amikor támogatásra lehet
szüksége – például a gondozó
családtag betegsége vagy karantén idején.
Az önkormányzat ezért
felhívja az otthonukban élő,
szekszárdi lakos fogyatékos
személyeket (illetve törvényes
képviselőiket), hogy amennyiben a járványügyi helyzettel
összefüggésben segítségre van
szükségük, vagy később ilyen
helyzet előállhat, minél előbb
vegyék fel a kapcsolatot az

önkormányzattal, hogy adott
esetben a segítség gyorsan
megszervezhető legyen.
Felhívja az otthonukban élő
fogyatékos személyek családtagjait, továbbá a környezetükben élő személyeket, hogy
segítsék elő a kapcsolatfelvételt, tájékoztassák az érintetteket ennek a fontosságáról.
A kapcsolatfelvétel érdekében forduljanak Szekszárd
Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Humánszolgáltatási Igazgatóság Szociális Osztályához. Lehetőség
szerint a személyes megjelenést mellőzzék.
Elérhetőség: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala Humánszolgáltatási
Igazgatóság Szociális Osztály,
7100 Szekszárd, Vörösmarty u.
5. Telefon: 74/311–630. E-mail:
fogyatekkalelok@szekszard.hu.
Segítsük egymást, segítsük
a rászorulókat!

Ács Rezső polgármester

Közterületi fertőtlenítést végez az önkormányzat

A fertőtlenítő takarítások célja,
hogy a megyeszékhely közterületei tiszták és biztonságosak
legyenek. A munkák ütemezése
során figyelembe vették a külső
környezeti tényezőket: a forgalmasabb útszakaszokat seprűs
locsoló autóval fertőtlenítik. Az
önkormányzat multifunkciós
takarítógépével a leggyakrabban használt járdaszakaszokat,
közterületeket – orvosi rendelők, patikák, posták, élelmiszerboltok, bankok környékét –
fertőtlenítik. Háti permetezővel
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A koronavírus-járvány miatt
Szekszárdon is megkezdődött a közterületek fertőtlenítése. A Városfejlesztési és
Üzemeltetési Igazgatóság koordinálásával a köztisztasági
csoport, a zöldfelület-karbantartó csoport és a közfoglalkoztatási csoport tagjai vesznek részt a munkában.

pedig a városban található köztéri eszközöket – padok, korlátok, buszvárók, utcai szemeteseket és környékét – mossák át.
Fertőtlenítőszerként
–
egyeztetve a népegészségügyi
szakigazgatási szervvel – klórmeszet és hipót használnak
megfelelő adagolás mellett. Az
Alisca Terra Nkft. és az önkor-

mányzat munkacsoportjai a
járdák, közterek és útszakaszok
pormentesítésével kezdték a
munkát, ezt követően indult el
– a hét elején – a fertőtlenítés.
A népegészségügy tájékoztatása szerint a szabadban történő
fertőtlenítés elsősorban akkor
indokolt, amikor kevesebb a
napsütés, mivel az UV fény – je-

lenlegi tudásuk szerint – megöli
a vírusokat. Továbbá az esetlegesen felszálló por miatt javasolt, hogy a kora reggeli vagy
késő délutáni, esti időszakban
kerüljön sor a fertőtlenítésre.
Az önkormányzat a következő
hetekben az utak, járdák fertőtlenítését többször megismétli.
Az önkormányzat emellett
felhívja a társasházkezelők figyelmét az épületek fokozott
tisztán tartására, illetve az épületen belüli napi (többszöri)
fertőtlenítés elvégzésére, különös tekintettel a korlátokra, kilincsekre és villanykapcsolókra.
Ács Rezső polgármester azt
kérte az ingatlantulajdonosoktól, közös képviselőktől, hogy
az önkormányzat köztisztasági
rendeletében foglaltak szerint
az épületek környékének két
méteres sávjában is végezzék el
a takarítást és a fertőtlenítést.
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Minden egyes intézkedés a járványhelyzetre adott válasz

– Melyek voltak ezek?
– Miután a kormány döntött
az iskolák bezárásáról, én az önkormányzati fenntartású nevelési
intézmények, bölcsődék és óvodák esetében határoztam ugyanígy. Megoldottuk a gyermekek
étkeztetését és indokolt esetben
biztosítjuk a felügyeletüket is. Az
ebédet előbb az iskolákból vihették el a szülők, ám március 30-tól
– tovább csökkentve a fertőzésveszélyt – már házhoz szállítjuk
az ételt. Legutóbb mintegy 350
adagot juttattak el munkatársaink és önkénteseink a családok
otthonaiba.
– Az önkéntesek nem csak ebben
segédkeznek…

A járvány terjedésének lassítását szolgálja a közterületek, utcák és járdák kézi- és
gépi fertőtlenítése, a városlakók terheinek csökkentése
érdekében pedig április elsejétől három hónapon át ingyenessé tettük a parkolást
Szekszárd teljes területén.
– Egyre több idős városlakó
veszi igénybe az Önkéntes Szekszárdi Program által nyújtott
szolgáltatásokat. A Humánszolgáltató Központ munkatársai,
valamint a szerződött önkéntesek 160 idős emberrel vannak
napi kapcsolatban. A Szociális
Központ által koordinált ebédkiszállítást is egyre több 65
éven felüli kéri, már a napi 220
adagot is átléptük. Az önkéntes
programba bekapcsolódott harmincnál is több segítőnk a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában, postai ügyintézésben, sőt
akár kutyasétáltatásban is segít
az időseknek
– A mindennapi életvitelben
azonban nem csak nekik, de
a fogyatékkal élőknek, az önkéntes és hatósági karanténban
lévő szekszárdiaknak, illetve
minden rászorulónak segítséget nyújtunk. Utóbbi keretében
az önkormányzat ezer darab,
egyenként több mint 10.000
forint értékű élelmiszert tartalmazó csomagot állított össze a
Tesco Hipermarkettel közösen.

– A fertőzésveszély csökkentését
szolgálta a piac bezárása is?
– Az előírások betartásához a
vásárlók és az árusok számát is
jelentősen korlátoznunk kellett
volna, de ez nem volt járható
út. Ezért döntöttem úgy, hogy
a piaci árusoknak ideiglenesen
engedélyezzük termékeik közterületen való értékesítését. Az
újonnan kiadott engedélyekkel
már tizennyolcan árulnak közterületen termelői terméket.
Mindezen felül a város területén kijelöltünk további 21 helyszínt, kifejezetten a piaci árusok
részére. (Részletek lapunk 5. oldalán.)
– Közben a város fejlesztése is
halad?
– Az élet megy tovább, a
fejlesztések pedig a jövőt szolgálják. A mostani helyzetben
elsőbbséget élveznek az egészségügyi beruházások, ezért
mind az Ybl utcai ügyeleti központ, mind a Szabó Dezső utcai
új háziorvosi rendelő kialakítása kapcsán zöld utat adtam
a kivitelezésnek. Az ugyancsak
EU-s támogatással megvalósuló Generációk Parkja építése
is elkezdődik, mert a pályázati
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– Március 11-én rendkívüli jogrendet, veszélyhelyzetet hirdetett
a kormány a koronavírus-járvány megfékezés érdekében. Milyen hatásai voltak ennek Szekszárd esetében?
– A járványhelyzet mindannyiunk életét gyökeresen
megváltoztatta. Egészségünk
érdekében – mert ez most a
legfontosabb – kerülnünk kell
a találkozásokat, a munkánkat
otthonról végezzük, s aki csak
teheti, a lakásából sem mozdul
ki. A helyzet napról napra változik – március 28-án például
kijárási korlátozás lépett életbe
–, muszáj a felmerülő problémákra azonnali választ adni.
Ezért döntöttem úgy, hogy polgármesterként – élve a törvény
adta felhatalmazással – egy személyben hozom meg a szükséges döntéseket, és vállalom fel
azok felelősségét.

Ezúton is köszönöm Szabó
Balázs igazgató úr és kollégái
segítségét. Már több mint 600
csomagot vittünk ki rászoruló,
vagy krízishelyzetben lévő családokhoz a közgyűlés szociális
bizottsága (SZEKÖF) közreműködésével.
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A koronavírus világjárvány
miatt kialakult rendkívüli
helyzet fenekestől forgatta fel mindannyiunk életét.
Szekszárd városa számos intézkedést hozott a járvány
lelassítására, a megyeszékhely lakosságának védelmére. Ezekről beszélt Ács Rezső
polgármester szerdán a Tolnatáj Televíziónak adott interjújában.

elszámolásoknak 2022 végéig
meg kell történniük.
– Kapott segítséget a közgyűlés
többségi frakciójától?
– Naponta egyeztetünk az
Operatív Törzs tagjaival, így
már eljutott hozzám az Éljen
Szekszárd frakció ötlete 1 milliárd forint átcsoportosításáról
– erre nincs mód –, de volt ígéret 100 ezer maszk beszerzésére
is, amiből ugyancsak nem lett
semmi. Legutóbb nagy men�nyiségű (kéz)fertőtlenítő gyártását jelentették be – a híre az
országos médiákba is eljutott .
Egy vállalkozás által felajánlott
tiszta alkoholból készülne 30
ezer liter fertőtlenítő egy helyi
borászatban, amely több kérdés
mellett biztonsági problémát is
felvet. Egy igazságügyi szakértő is felhívta az önkormányzat
figyelmét, hogy a fokozottan
robbanásveszélyes alkoholból
borászati eszközökkel történő
fertőtlenítő-gyártás nagy kockázattal jár. Ennek nem tenném
ki a szekszárdiakat…
– Mit gondol, meddig tarthat a
járvány?
– Nincs ember, aki ma erre
választ tudna adni, miként
egyelőre a gazdasági hatásai is
felmérhetetlenek. Jelen helyzetben azonban az emberélet
az első, és köszönöm mindenkinek, aki betartja a rendelkezéseket, és ha teheti, otthon
marad. Vigyázzunk magunkra,
vigyázzunk egymásra!  - fl -
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Az utcán értékesíthetik termékeiket a piaci árusok

A szekszárdi piac bezárására
azért volt szükség, hogy ezzel is
elejét vegyék a koronavírus terjedésének – emlékeztetett szerdai
sajtótájékoztatóján Ács Rezső. A
polgármester elmondta, a piacra
általában a leginkább veszélyeztetett idősebb korosztály járt.
A piaci árusok ideiglenesen
a közterületeken folytathatják
tevékenységüket. Eddig 18 engedélyt adtak ki és további 21
helyszínt jelöltek ki. Így elkerülhető lesz a zsúfoltság, és nem
csak a hagyományos piaci napokon (szerda, péntek, szombat)
tarthatnak nyitva az árusok, de
akár a hét minden napján.
A még szabad elárusító helyek
igénybevételéért a weisz.gabor@
szekszard.hu e-mail címen kérhetik az árusok a területhaszná-

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari
függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS
ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2020. április 1–30-ig tart.
(05159)

FOTÓ: KISS ALBERT

Ideiglenesen a közterületeken folytathatják tevékenységüket Szekszárdon a piaci
árusok. Az engedélyek kiadását már megkezdték.

lati engedély kiadását. A „rendelkezés” visszavonásig marad
érvényben. Az árusok helyéről a
hivatal térképet készített, melyet
folyamatosan frissítenek.
Zöldség és gyümölcs:
• Wesselényi utca, az Arany János
utca déli bejáratával szemben
• Arany János utca északi bejáratánál

• Béri Balogh Ádám utca, a Kórház déli bejáratánál
• Wesselényi utca, a mentőállomással szemben
• Wesselényi utca és a Holub József utca sarkán
• Csokonai utca, az egykori Domus Áruház északi oldalán
• Széchenyi utca, az egykori Skála Áruház északkeleti sarkán

• Béri B. Ádám utca, a Penny Market előtti újságos pavilonban
• Rákóczi utca, a Maxi Coop
ABC északkeleti sarkán
• Diófa Étterem és Panzió előtt
Sütőipari termékek:
• Arany János utca, a Garay János Gimnázium sarkán
Füstölt áru, zöldség
és gyümölcs:
• Liszt Ferenc téren
Gyümölcs, aszalt gyümölcs,
savanyúság és szárazáru:
• Liszt Ferenc téren
Saját termelésű palánta,
befőtt, lekvár:
• Széchenyi utca, az egykori Skála Áruház északkeleti sarkán
Tojás:
• Várközben, a Piac tér nyugati
oldalán található parkoló területén
Baromfihús:
• Liszt Ferenc téren
Büfé:
• Palánki úton, valamint a Sárvíz
utca és a Tartsay utca sarkán
SZV
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Tél a tavaszban: nem ritka a márciusi havazás

A jelentős mennyiségű hótakarónak csak a „szobai tanteremből” kiszabadult gyerekek örültek felhőtlenül (karácsony táján
valamennyien díjaztuk volna).
Aztán amilyen hirtelen érkezett,
olyan gyorsan el is olvadt a hó,
s a hétvégére már ismét tavaszt
idéző volt a hőmérséklet. Az
időjárás szeszélyességének, az
emberi szervezetet is megviselő
hirtelen hőmérséklet-változások okairól a város meteorológiai adatait évtizedek óta figyelemmel kísérő, feljegyző Kővári
Lászlót kérdeztük.
– Nem szabad elfelejtenünk,
hogy Magyarország Európa kellős közepén fekszik, időjárását
ciklonok és anticiklonok alakítják, így nem ritka, hogy a lassú
tavaszi felmelegedést egy-egy
lehűlés szakítja meg – válaszolja kérdésünkre az agrármérnök,
kamarai alelnök.
Kővári László elmondta, a középhőmérsékletében a márciust
idéző februárt követően az első

FOTÓ: KISS ALBERT

Az elmúlt hét elején néhány
napra visszatért (megérkezett?) a tél: a fagypont körüli
nappali hőmérséklet mellé
kiadós havazás társult, fehér
lepelbe öltöztetve a várost és
a környező dombokat.

tavaszi hónap is egy fokkal melegebb volt az átlagnál (9 Celsius).
A szeszélyesség azonban az egész
hónapot végig kísérte. A tizedike
környékén melegedés kezdődött,
március 12-én pedig már a 20 fokot „nyaldosta” a hőmérő higanyszála. A derült ég miatt viszont az
éjszakák és hajnalok meglehetősen „csípősek” voltak, nem egy
helyütt mértek enyhe fagyot még
2 méter magasságban is.
– Ha nem is zsákban, de
Sándor, József és Benedek tartós(abb) meleget hozott, immár
hajnali mínuszok nélkül – folytatja az agrármérnök. – Az igazi
tavasz egészen március 22-éig
tartott, amikor a Skandinávia
felől érkező hideg betört ha-

zánkba. Egyetlen nap alatt 1012 fokot esett a hőmérséklet,
majd a Keletről érkező melegebb, nedvesebb légtömegekkel
keveredve hétfő 23. és 25. között
20 cm hó hullott a városra és
környékére. A jelenség amúgy
nem példa nélküli az elmúlt
években, évtizedekben.
Kővári László hozzátette, márciusban összesen 52 mm csapadék esett, ezért – és a korábbi
esőknek köszönhetően – a talajok megfelelően telítettek vízzel.
Elmondta, az éjszakai-hajnali
3–5 fokos fagyok okoztak ugyan
kárt a gyümölcsösökben – elsősorban a kajszi és őszibarackban
–, de annak mértéke csak ezután
derül majd ki.

A hó és fagy a borvidéken
nem ártott a szőlőnek, a ves�szők jól tűrik a hideget – mondta el kérdésünkre Vesztergombi
Csaba. A borász szerint a még
közel nyugalmi állapotban lévő
hajtásokban alig indult be a
nedvképződés. A mintegy 27
hektáron gazdálkodó borászat
vezetője hozzátette, a szőlők
metszésével végeztek, munka
inkább a pincében van.
– Most állítottuk össze 2017es prémium borainkat – közte
többek között a Csaba cuvée-t
–, amelyek acéltartályokban
várják a palackozást. Utóbbival
egyelőre kivárunk, mert a járványhelyzetben nem szívesen
dolgoznánk Olaszországból
érkező üvegekkel és portugál
parafa dugókkal – tette hozzá
Vesztergombi Csaba.
A borász szerint minden termelő küzdeni fog az értékesítés
gondjaival. Az éttermek bezárása
sok pincészet számára érzékeny
veszteség – a nagyáruházak polcain jelen lévő borászatok kicsit
jobb helyzetben vannak. Az árverseny azonban elkerülhetetlennek látszik, hiszen a fehér és
a rosé borokat muszáj eladni, és
a következő szüretnek is kell a
hely a pincében…
 - fl -

Átalakult a kórházba való bejutás rendje
A kórházban fekvő betegek
védelme és az egészségügyi
dolgozók egészségének megőrzése érdekében március
31-től megváltozott a megyei
kórházba belépés rendje.
A Tolna Megyei Balassa János
Kórház vezetése tájékoztatja a
lakosságot, hogy a járványügyi
veszélyhelyzetre való tekintettel – a kórházban fekvő betegek védelme és az egészségügyi dolgozók egészségének
megőrzése érdekében – 2020.
március 31-én 8:00 órától a
következők szerint változott
a szekszárdi kórházba való

bejutás rendje. (A változások
egyaránt vonatkoznak a személygépjárművel való behajtásra és gyalogos betegforgalomra
is, és visszavonásig érvényesek!)
A kórház Béri Balogh Ádám
utcai főportáján – gépjárművel,
illetve gyalogosan – csak a kórházi dolgozók közlekedhetnek.
A betegforgalom – bármely
okból érkező betegek kórházba
való belépése, autóval, gyalogosan és mentővel is – kizárólag az intézmény Ybl Miklós utcai bejáratán keresztül
történik. Az itt felállított sátrakban előzetes betegszűrés
történik és annak eredményé-

től függően kerülnek a betegek
továbbirányításra.
A Rendelőintézetben működő ellátóhelyekre sürgős,
vagy halaszthatatlan ellátási
igény esetén továbbra is be lehet menni. A Rendelőintézet
bejáratánál is előzetes betegszűrés történik. A Rendelőintézet épületéből a kórház felé
átjárás nem lehetséges!
Elhelyezkedéséből adódóan,
a Szülészet-Nőgyógyászati
osztályon szintén külön betegbeléptetési pont létesül, ezért a
szülészet-nőgyógyászati ellátásra érkező betegeinknek nem
kell az Ybl Miklós utcai sátras

betegosztályozó állomásra felmenniük.
Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a járványügyi veszélyhelyzetre való tekintettel,
a kórház területén továbbra
is teljes látogatási tilalom áll
fenn, amelyet szigorúan ellenőrzünk és betartatunk!
A kórházban fekvő betegek
és az egészségügyben dolgozók
biztonsága, valamint a kórház
működőképességének megtartása érdekében hozott intézkedések betartásában számítunk
a lakosság megértő és fegyelmezett együttműködésére!
Dr. Németh Csaba főigazgató
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Töredékére esett vissza a taxisok forgalma

Az utasforgalom jelentős
csökkenéséről számoltak be
portálunk érdeklődésére a
szekszárdi Gábriel Taxinál.
Handa Károly, a személyfuvarozásra szakosodott társaság
vezetője elmondta, az utóbbi
hetekben a korábbihoz mérten
80–90 százalékkal csökkent az
utasforgalom. Mint mondta,
az éttermek, szórakozóhelyek
bezárása, korlátozott nyitva
tartása miatt is kiürült a város, és az emberek egyébként
is kevésbé mozdulnak ki. Éppen ezért csak a reggeli óráktól estig dolgoznak, éjszaka és
hajnalban nem járnak autóik.
Hozzátette, 24 sofőrjükből kevesebb, mint tízen vállalták a
további munkát, illetve az azzal járó kockázatot, tekintettel
arra, hogy munkájuk jellege
miatt az átlagosnál nagyobb
fokú fertőzésveszélynek vannak kitéve.
Handa Károly tudatta, egy
autóval egyszerre legfeljebb

FOTÓ: KISS ALBERT

A korábbi töredékére esett
vissza a megkérdezett szekszárdi taxis társaságok forgalma az elmúlt egy hétben.

két főt szállítanak, az utasokat
pedig arra kérik, hogy a hátsó
ülésen foglaljanak helyet. A
fertőzések elkerülése végett a
Gábriel Taxi autóit rendszeresen ózonos és vegyszeres eljárással fertőtlenítik a Doho Garage-ban, a járműveket emellett
úgynevezett mély vákuumos
porszívóval is tisztítják.
A viteldíjat általában kétévente emelik, az utolsó áremelésre éppen nemrég került sor,
így jelenleg 1100 forintos fix
áron vállalják az utasok Szek-

szárdon belül történő szállítását, feltéve, hogy az út során
nem kell megállót, vagy várakozást közbeiktatni.
„Minden forint számít” –
válaszolta Handa Károly kérdésünkre, hogy segítség-e
számukra, hogy a kormány június 30-ig elengedte a kisadózó vállalkozások tételes adója
(KATA) szerint adózó taxisok
átalányadó-fizetési kötelezettségét. Azt is elmondta, hogy az
első negyedévre szóló közterülethasználati díjat április 15-ig

kell befizetniük a városnak, ám
a szekszárdi taxis társaságok
kérelmet nyújtottak be ennek
elengedésére. A kérelmet az
önkormányzat befogadta, az
elbírálására 20 napot kért.
Hasonló tapasztalatokról számolt be Kaszás Zoltán is. A 6×5
Taxi szakmai vezetője elmondta, az elmúlt néhány hétben a
napi 100 hívás 20-ra csökkent.
A társaság szintén csökkentett
munkaidővel dolgSozik, autóik
hajnali 5 óra és este 9 között járnak. A 6×5 Taxinál hétközben
három, hétvégén két sofőr dolgozik. A társaság autóit rendszeresen fertőtlenítik, a sofőrök
pedig maszkban vezetik a járműveket.
Kaszás Zoltán azt is megosztotta, hogy bár jócskán visszaesett az utasforgalom, úgy vélték, ennél is többen maradnak
otthon. Az utasokat egyébként
ők is arra kérik, hogy hátra
szálljanak be.
A viteldíjon legutóbb mintegy fél éve változtattak, a társaság jelenleg 1.100,- Ft-ért szállítja az utasokat városon belül,
három kilométerig, egyéb megkötés nélkül.
S. V.
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(05165)

Szemüvegek szakszerű készítése
és javítása.

MATÓK OPTIKA

Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu
(05160)
Telefon: 74/511-808

ÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEÍRATÁS!!!

Kedves Szülők! A vészhelyzetre való tekintettel a tanköteles tanulók 2020/2021. tanév első
évfolyamára történő beiratkozásának időpontja és módja a következőképpen alakul:
Elektronikusan (e-mail megküldésével),
az iskola honlapján megtalálható szándéknyilatkozati adatlap megküldésével: 2020. április 6. (hétfő) és április 24.
(péntek) között, a titkarsag@sztjozsef.t-online.hu e-mail címre.
Személyesen, a letölthető szándéknyilatkozati adatlap leadásával:
• 2020. április 8. (szerda) 08:00–12:00,
• 2020. április 15. (szerda) 12:00–16:00.
Helye: Szent József Katolikus Ált. Isk. és Óvoda – Katholische Grundschule.
Telefonon, a szükséges adatok bediktálásával, a 74/311–421 telefonszámon
munkanapokon 08:00 – 16:00 között.
SZENT JÓZSEF ISKOLAKÖZPONT
7100 Szekszárd, Garay tér 9. • Telefon: 74/311–421
E-mail: igazgato@sztjozsef.t-online.hu,
(05167)
www.szentjozsefiskolakozpont.hu
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2020. ÁPRILIS 6 –12-IG
LEVESEK

•
•
•

KISZÁLLÍTÁS
CSAK SZEKSZÁRD
BELTERÜLETÉN!

750,450,450,-

FŐÉTELEK
INGYENES
KISZÁLLÍTÁS!

Rakja ki a hűtőre, hogy mindig szem előtt legyen!

Palócleves
Paradicsomleves
Zöldségleves

MINIMUM
RENDELÉS:

1500 ,-

KISZÁLLÍTÁSI AJÁNLATUNK
HÉTFŐTŐL – VASÁRNAPIG
MINDEN NAP RENDELHETŐ!
TEKINTETTEL A KIALAKULT HELYZETRE
ÉTHORDÓBA TÖRTÉNŐ CSOMAGOLÁSRA NINCS LEHETŐSÉG!

RENDELÉS FELVÉTEL MINDEN NAP 800-TÓL 2100-IG
AZ ALÁBBI TELEFONSZÁMOKON:
+36 20 212 0211 +36 20 212 2584 +36 74 312 463

(05170)

Állást
ajánlunk
Kötészeti gépkezelő

FELADAT: kötészeti gépek műszaki beállítása,
működtetése, felügyelete

Kötészeti kisegítő

FELADAT: Kötészeti gépek kiszolgálása,
kézi műveletek végzése

Nyomó gépmester

FELADAT: Nyomógépre való betanulás

Gépszerelő

FELADAT: gépek karbantartása, hibaelhárítás

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

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

(05166)

Sajttal és sonkával töltött sertés karaj morzsában sütve,
rizi-bizivel
Csirkemell paradicsom és sajt alatt sütve, burgonyapürével
Durvaborsos tarjacsíkok, steak burgonyával és ízes tejföllel
Krumplifőzelék sült oldalassal
Tengeri halfilé Orly tésztában sütve, párolt rizzsel
Sertés szelet, vadas mártással és tésztával
Csirkepaprikás galuskával
Filézett csirkecomb roston sütve, bazsalikomos
paradicsomos penne tésztával
Rántott sajt vagy karfiol vagy gomba párolt rizzsel
és tartár mártással
Aranygaluska vanília öntettel
Omlós kacsacomb törtburgonyával és párolt káposztával

SALÁTÁK

•
•
•

Csalamádé
Csemege uborka
Cékla

•
•

Tejberizs erdei gyümölcs öntettel
Almás pite

1490,1390,1390,1290,1490,1290,1390,1290,1290,1190,1890,290,290,290,-

DESSZERTEK

490,450,-

„A MEGSZOKOTT ÍZEK
MOST HÁZHOZ MENNEK!”

15%

(05185)

IMRUS
-os
GAZDA KEDVEZMÉNYT AD
• TÁBLÁS KERÍTÉSRE
• SZŐLŐ OSZLOPRA
• DRÓTKERÍTÉSRE.

+
+
+

INGYENES HÁZHOZ SZÁLLÍTÁS
SZEKSZÁRDON BELÜL, MINDEN
10.000,- Ft. FELETTI VÁSÁRLÁSNÁL!
AMÍG A KÖRÜLMÉNYEK NEM VÁLTOZNAK,
HÉTKÖZNAP 7.30 - 15 ÓRÁIG VÁRJUK ÖNÖKET.
KÉNYELMESEN, A FOTELBÓL IS LEADHATJA
RENDELÉSÉT A WWW.METALL.HU WEBÁRUHÁZUNKBAN!
A szokott helyen, a felüljáró alatt!
Szekszárd, Pollack M. u. 92. 74 40 7 692 • 20 550 4996
www.metmark.hu • info@metmark.hu • webshop: www.metall.hu

Az akció 2020.04.12-ig érvényes. A 15%-os kupon vásárlásonként egyszer használható fel,
illetve az akciós termékekre nem vonatkozik! Vásárláskor kérjük mutassa be a hirdetést!
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Közlemény
Kedves Vendégeink!
A Babits Mihály Kulturális
Központ és telephelyei (Művészetek Háza, Placc Ifjúsági
Közösségi Tér, Tourinform
Iroda) a járványügyi helyzetre való tekintettel, 2020.
április 1. napjától határozatlan ideig zárva tartanak.
További infók a www.
szekszardagora.hu weboldalon, vagy a kulturális
központ közösségi oldalain.
A Babits Mihály Kulturális

Központ munkatársai

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN
reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

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

(05163)

Rendelési idő:
szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

Március 29-ei rejtvényünk megfejtése: Szabó Lőrinc, Tücsökzene.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Varga Lászlóné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését április 9-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM
A mai vasárnapon ünnepeljük
Urunk bevonulását Jeruzsálembe.
Virágvasárnap egyben a nagyhét
kezdete.
Szenvedése előtt Jézus bevonul Jeruzsálembe, a nép Messiás-királyként
ünnepli. Milyen Király Jézus? Szamárháton vonul be, nincs udvartartása, nem veszi körül hadsereg.
Egyszerű emberek köszöntik, akik
megérzik, hogy Jézus több mint király. Megérzik, hogy ő az Üdvözítő.
Jézus nem azért lép be a Szent
Városba, hogy a földi királyoknak
kijáró tisztelettel fogadják. Azért lép
be a városba, hogy megostorozzák és
meggyalázzák. Azért megy Jeruzsálembe, hogy fogadja a töviskoronát, egy botot és egy bíborpalástot

– királysága gúny tárgya lesz. Azért
vonul be Jeruzsálembe, hogy hátán
egy kereszttel felmenjen a Kálvária
dombra, s ott kereszthalált haljon. S
éppen ebben ragyog fel Isten szerinti
királysága: trónusa a kereszt fája!
A virágvasárnapi dicsőséges bevonulás után néhány nappal megkezdődött keserves kínszenvedése. (A passió
Krisztus szenvedésének történetét beszéli el, amit ezen a vasárnap énekel
az egyház). A szenvedéstörténetet
hallgathatjuk pusztán a megfigyelő
érdeklődésével: mi történt és hogyan.
A hívő azonban többre törekszik. Érdekli, miért történt mindez.
Lukács alapvető szempontja: az
eseményekben Isten üdvözítő terve
valósult meg. Az életre-halálra szóló küzdelem valójában Jézus és a

Sátán között zajlik. A Sátán szállta
meg Júdást, az ő sötét órája ütött.
Jézus elszántan néz szembe a sátáni kihívással, végül feltámadásával
végérvényesen győzedelmeskedik.
Lukács kiemeli Jézus ártatlanságát:
az ellene felhozott vádak hamisak. Ezt
Pilátus, Heródes, Arimatei József, a
jobb lator és a római százados is felismeri. Az evangéliumból kitűnik az
események megváltó áldozati jellege
is: a halál önkéntes elfogadása jellemzi Jézust, áldozata pedig az üdvösség
forrása lesz mindenkinek.
A tanítványok élvezik, hogy a
bevonuláskor ott lehetnek a Mester
közelében. Ők is reflektorfénybe kerülnek, de már gyülekeznek a viharfelhők. Pár nap múlva az apostolok
távol kerülnek Krisztustól, és ennek

a távolságnak nagy ára lesz: árulás,
megtagadás, félelem, hitetlenség.
Ugyanígy szoktuk elhibázni mi is.
Amíg a templomban vagyunk, közel
Jézushoz, a virágvasárnap fényében
tündöklünk, de amikor kilépünk a
kapun, és jönnek a szürke hétköznapok, az apostolokhoz hasonlóan mi
is messze kerülünk Jézustól. Bűnöket
követünk el újra és újra. Ekkor kellene emlékeznünk a figyelmeztetésre:
„Menjetek békével – Istennek legyen
hála”. Ne csak a távozásunk legyen
békés, ne csak a vasárnap teljék az
Úr nevében, hanem minden napunk.
Különösen a következő napok
a „Nagyhéten”. Legyünk nagyok a
húsvét előtti héten abban, hogy békében járunk, az Úr nevében!

Kárász Gábor káplán
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Fogadóórák
A koronavírus-járvány miatt
elrendelt veszélyhelyzet idején
a polgármestert, a jegyzőt és az
önkormányzati képviselőket telefonon, illetve elektronikus levélben (e-mail) kereshetik meg
kérdéseikkel, problémáikkal.
• Ács Rezső polgármester
E-mail: polgarmester@szekszard.hu
•D
 r. Molnár Kata jegyző
E-mail: jegyzo@szekszard.hu
és a „hivatali kapu” szolgáltatással (www.szekszard.hu)
•G
 yurkovics János alpolgármester (3. vk.)
Tel.: 06–30/994–8754
• Gréczy-FélegyháziGyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail:
szekszard1.korzet@gmail.com
•C
 sötönyi László
képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548, e-mail:
csotkelaci@gmail.com
•C
 sillagné Szánthó Polixéna
képviselő 4. vk.
Tel.: 06–30/418–1368, e-mail:
cspolix@freemail.hu

• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548, e-mail:
illtama@gmail.com
• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail:
murvaiarpad01@gmail.com
• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
Tel.: 06–30/933–5072, e-mail:
raczstudio@gmail.com
• Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888, e-mail:
zsfaresz@gmail.com, oksi@
szekszard.hu
• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:
robert.gulyas1965@gmail.
com
• Máté Péter képviselő 10. vk.
E-mail: matepetersandor@
gmail.com
• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202, e-mail:
kovaril@tolna.net
• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–20/980–4967, e-mail:
gbomba70@gmail.com
• Zaják Rita képviselő
Tel.: 06–30/370–8930, e-mail:
zajak.rita@gmail.com,szekof@
szekszard.hu

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA

Képével üzen a grafikus
Ruppert János Szekszárdon
élő festő, grafikus, szobrász
lapunk címoldalán látható
grafikája vizuális eszközökkel jeleníti meg mindennapjaink hangulatát, a
járványhelyzet talán legfontosabb üzenetét: „Maradj otthon!”.
A Pécsen született képzőművész dolgozott a helyi Pannónia Rajz és Animációs Stúdió
rajzolójaként, majd a ’80-as
években Kígyós Sándor és
Bocz Gyula hatására a szobrászat felé fordult. Munkái
az absztrakt expresszionista
formateremtés szellemében
születtek, a figura plasztikai
megjelenítésének lehetőségeit kutatta. A szobrászat mellett fest és grafikákat is készít
– írja róla az artportal.hu.
Ruppert János 1983 óta
megannyi egyéni és csoportos kiállításon szerepelt már
itthon és külföldön egyaránt.
Köztéri művei többnyire

kemény mészkőből, gránitból
készült tematikus alkotások
mások mellett Bonyhádon,
Györkönyben és Szekszárdon
állnak.
Városunkban legutóbb
2015 februárjában nyílt kiállítása a Művészetek Házában.
A tárlaton akril- és pasztellképeit, szobrokat és plasztikákat
láthatott a közönség. Köztük
volt az egyik fő művének tekintett „Éjszakai múzsa” című
alkotás is.
A művész saját szavai szerint az expresszív hatás mellett arra törekszik, hogy a
figurális ábrázolást absztrakt
irányba tolja el: „képeim egy
művészi út pillanatfelvételei”
– mondta Ruppert János.
Szerkesztőségünk szívesen
fogad és ad helyet szekszárdi
alkotóknak a koronavírus-járvány miatt megváltozott élethelyzetünket, hangulatunkat
kifejező műveinek. E-mail címünk: szekvas@gmail.com.

SZV

NÉVNAP–TÁR
Április 5. (vasárnap) – Vince, Teodóra

Április 5.
(vasárnap)

gyengén felhős | szeles nap
max. 15o , min. 3o

Április 6.
(hétfő)

derült | szeles nap
max. 18o , min. 2o

Április 7.
(kedd)

derült
max. 19o , min. 3o

Április 7. (kedd) – Herman

Április 8.
(szerda)

gyengén felhős
max. 21o , min. 5o

Dénes: görög eredetű; jelentése: Dionüszosznak, a bor és a szőlő istenének
ajánlott.

Április 9.
(csütörtök)

gyengén felhős
max. 20o , min. 6o

Április 9. (csütörtök) – Erhard, Dusán

Április 10.
(péntek)

gyengén felhős
max. 19o , min. 7o

Április 11.
(szombat)

közepesen felhős
max. 18o , min. 8o

Forrás: idokep.hu/szekszard

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

Vince: latin eredetű; jelentése: győztes.
Teodóra: görög-német eredetű; jelentése: Isten ajándéka.

Április 6. (hétfő) – Vilmos, Bíborka
Vilmos: latin-germán eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.
Bíborka: magyar eredetű; jelentése: bíbor.
Herman: germán eredetű; jelentése: hadi férfi.

Április 8. (szerda) – Dénes, Valér

Valér: latin eredetű; jelentése: erős, egészséges.
Erhard: germán eredetű; jelentése: becsület, erős.
Dusán: délszláv eredetű; jelentése: lélek.

Április 10. (péntek) – Zsolt, Ezékiel

Zsolt: magyar eredetű; jelentése: méltóságnév.
Ezékiel: héber eredetű férfinév, jelentése: Isten teszi erőssé a gyermeket.

Április 11. (szombat) – Leó, Szaniszló

Leó: görög-latin eredetű; jelentése: oroszlán.
Szaniszló: szláv eredetű; jelentése: állandó dicsőség.

Kiadja: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata • felelős kiadó: Ács Rezső polgármester • főszerkesztő: Fekete László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter
• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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ELADÓ

Iparterületen (Tartsay V. u. 6., volt Patyolat udvar) 150 nm2 alapterületű ingatlan (műhely, irodahelység,
ELADÓ.
szociális helységek, öltöző, zuhanyzó, raktárhelység), 450 nm2 füves, lekerített zöld területtel ELADÓ
Érdeklődni:
20/325–4223
Irányár:
45.000.000,- Ft

(05171)

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • Tel.: 74/413–004
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780

(05161)

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

(05158)

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

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

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755
• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376

Telefon: 06–30/26–80–777

(05157)

www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft.eu

(05173)

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

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

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

(05172)

TŰZIFA AKCIÓ AKÁR 15% KEDVEZMÉNNYEL!

A Gemenc Zrt. 2020. június 30-ig szezonvégi tűzifa értékesítési akciót
hirdet vastag tűzifából, a készlet erejéig. Az alábbi árak tő melletti bruttó árak!

A Bátaszéki Erdészet akciós készletei
FAJTA

RÉGI ÁR

ÚJ ÁR

Fehér akác

3

22.860,- Ft /m

21.590,- Ft/m3

Egyéb kemény lombos
(szil, mezei juhar, platán)

19.050,- Ft /m3

17.145,- Ft/m3

Zöld juhar, bálványfa

12.700,- Ft /m3

11.430,- Ft/m3

A Szekszárdi Erdészet akciós készletei
FAJTA

RÉGI ÁR

ÚJ ÁR

Fehér dió
Egyéb kemény lombos

3

16.510,- Ft /m

13.970,- Ft/m3

(szil, mezei juhar, platán)

19.050,- Ft /m3

17.145,- Ft/m3

Zöld juhar, bálványfa

12.700,- Ft /m3

11.430,- Ft/m3

• Bátaszéki Erdészet: +36–74/491–003; bataszek@gemenczrt.hu
•SzekszárdiErdészet:+36–30/209–0442;+36–74/311–833;szekszard@gemenczrt.hu
• www.gemenczrt.hu
EUTR technikai azonosító: AA0002383

Vérvételt csak sürgős esetekben vállalunk! Részletekért érdeklődjenek a megado� telefonszámon!
| NYITVA TARTÁS | H., Sz., P. • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS | mobil: +36–30/590–2404
• 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
Biró Aranka Vérvételi Pont Vezető

• Inzulinrezisztencia

vizsgála� csomag
• Pajzsmirigy-kivizsgálás
• Menedzserlabor

• Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási

csomagok

• PSA-szűrés

• Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
• Laktózérzékenység

gene�kai szűrése

(05155)

