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Érettségi 2020
→ 5. oldal
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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Nyit a piac

Múzeum

Elmarad a vb

A vidéki településeken feloldották a kijárási korlátozást, és
több területen is könnyítettek
a veszélyhelyzeti szabályokon.
Szekszárd város önkormányzata május 9-től (szombat) újra
megnyitja a Piacteret a vásárlók
előtt.
→ 3. oldal

A koronavírus-járvány miatt
a tavaly 55 ezernél is több látogatót vonzó Wosinsky Mór
Megyei Múzeum március 17től bezárta kapuit, programjaikat pedig határozatlan időre
felfüggesztették. Interjú Ódor
János Gábor igazgatóval.

→ 10. oldal

Ahogy a nyári olimpiai játékokat, úgy a szekszárdi helyszínnel
kijelölt 3D íjász világbajnokságot is elhalasztották. Az eseményt jövő augusztusban tervezi megrendezni a nemzetközi
szövetség, a szekszárdiak újra
kandidálnának.
→ 13. oldal

→ Részletek a 14. oldalon
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Családoknak nyújt kikapcsolódást a Generációk Parkja

Mint arra a polgármester emlékeztetett, a projekt indulása
előtt egy, majd további három
lakossági fórumot tartottak a
környéken élőknek. A helyszíni
fórumokon bemutatták a terveket, meghallgatták a lakók véleményét és javaslatait is, melyeket igyekeztek a végleges tervbe
illeszteni – hangsúlyozta a városvezető. Hozzátette, emellett
a környékbeli lépcsőházakban
a projektet bemutató plakátokat
tettek ki. Az önkormányzatnak
kevés olyan programja volt, ami
ekkora nyilvánosságot kapott
volna – emelte ki Ács Rezső.
A projekt lebonyolítására
létrehoztak egy helyi akciócsoportot (HACS), melynek tagjait
vállalkozók és civilek alkották.
Ők tettek javaslatot a helyszínre és a megvalósuló elemekre
is, ahogy a környéken lakók is
megoszthatták az önkormányzattal, hogy milyen játékokat,
eszközöket látnának szívesen.
A park létrehozásáról szóló
végső döntést a közgyűlés hozta meg, biztosítva a szükséges
önrészt a költségvetés terhére.
A projekt megvalósítását tehát
az egyfős többségben lévő Éljen Szekszárd Egyesület is támogatta.

FOTÓK: KISS ALBERT

A munkaterület átadásával
megkezdődhetnek a Barátság utcai Generációk Parkja
építési munkái – jelentette
be Ács Rezső kedden, a helyszínen megtartott sajtótájékoztatón.

A Generációk Parkja célja,
hogy kikapcsolódási lehetőséget biztosítson minden generáció számára a gyermekek-

családok számára a beruházás
részeként létesül egy pelenkázó
is. Azzal is számolnak, hogy a
park létesítése nyomán megnő

től kezdve az idősekig, vagyis
egész családok számára – fogalmazott a polgármester. Mint
részletezte, a kisgyermekes

a gépkocsiforgalom, ezért egy
másik projekt keretében – egy
közeli árok lefedésével – 26 új
parkolóhelyet alakítanak ki.

Erre engedélyes tervvel is rendelkeznek.
A projekttel párhuzamosan,
annak forrásaiból Szőlőhegyen
is épül egy kisebb játszótér – tájékoztatott Ács Rezső. Hozzáfűzte, Szőlőhegyen is tartottak
lakossági fórumot annak érdekében, hogy a fejlesztés a lehető
legnagyobb egyetértésben valósuljon meg.
A Generációk Parkja és a
szőlőhegyi játszótér összesen
140 millió forintból létesül. A
szükséges pénz legnagyobb részét a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program terhére biztosítják, de Süli János
miniszternek köszönhetően
is érkezett forrás. A 8,6 millió
forint önrészt pedig a közgyűlés biztosította a költségvetés
terhére, miután a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság is támogatta a projektet.
A park – mely hasonló funkciót tölt majd be, mint a Wesselényi utcában található Energiapark – építése mintegy hat
hónapot vesz igénybe, így várhatóan ősszel készül el.
Tamás István, a kivitelező T-Build Kft. ügyvezetője
elmondta, a parkban külön
játszótér épül a kisebb és a
nagyobb gyermekek részére.
Utóbbiaknak egy 6 méter magas, csúszdás óriástorony is létesül. Emellett egy mezítlábas
sétányt, valamint egy fittness
területet is kialakítanak. Ezen
túlmenően épül még egy fedett
terasz padokkal. 
S. V.
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Újra indul az „élet” Szekszárdon is – megnyit a piactér
landó páron kívül csak egy-egy
tanú lehet jelen.
„Végezetül arra kérek mindenkit, hogy továbbra is vigyázzunk egymásra, a hatályos
szabályokat betartva óvjuk
magunkat a vírusfertőzéstől” –
zárta tájékoztatóját Ács Rezső
polgármester. SZV

A témában hétfő délután tartott
sajtótájékoztatóján Ács Rezső,
Szekszárd polgármestere elöljáróban elmondta, a szekszárdi
polgárok elmúlt hetekben tanúsított fegyelmezett viselkedésének is köszönhetően az intézkedések elérték a céljukat, ezért
az alábbi intézkedéseket hozta
meg az önkormányzat:
Szekszárd város piacterét
2020. május 9-től (szombat)
újra kinyitják. A piacot a 65. életévüket betöltött személyek 8:00
és 10:00 óra között látogathatják, míg a 65 év alattiak reggel
6:00 és 8:00 óra között, illetve
10:00 óra után vásárolhatnak. A
higiénés feltételek, valamint az
árusok egymástól való biztonságos távolságának betartására az
üzemeltető Vagyonkezelő Kft.
köteles ügyelni.
A Városi Sportcsarnokot és a
Szekszárdi Sportközpont NKft.
által üzemeltetett létesítménye-

FOTÓ: SZV

Magyarország kormányának
döntése értelmében – a koronavírus-járvány elleni védekezés új szakaszába lépve
– a vidéki településeken feloldották a kijárási korlátozást,
és több területen is kön�nyítettek a veszélyhelyzeti
szabályokon – lehetővé téve
például a sporttevékenységek újra indulását.

ket 2020. május 4. határnaptól
megnyitják a látogatók számára.
Ács Rezső hozzátette, az üzemeltető Sportközpont ügyvezetőjét a kormányrendeletben
foglalt intézkedések biztosítására kérte, vagyis sportrendezvények nézők nélkül, zárt körülmények között tarthatók,
illetve sportegyesületek által
szervezett, valamint az amatőr-,
a szabadidős- és a tömegsport
célú edzésen való részvétel megengedett.
A városi Családbarát Strandés Élményfürdő, valamint az
ideiglenes fedett uszoda és szauna bezárásáról szóló 112/2020.
(III.13.) határozatban foglalt
döntését ugyancsak május 4-től
a polgármester visszavonta, és
utasította az üzemeltető Szekszárdi Sportközpont NKft. ügy-

vezetőjét a Kormányrendelet 2.
§-ban foglalt védelmi intézkedések betartatására, a határozat
végrehajtására.
A kormány döntése értelmében a vendéglátó egységek
kinyithatják teraszukat, kerthelyiségüket a vendégek előtt.
Az önkormányzat az erre vonatkozó közterület-használati
igényeket igyekszik 24 órán
belül kiadni, továbbá szeptemberig mentesíti a vendéglátókat
a díjfizetési kötelezettség alól.
A parkolás továbbra is díjmentes a város területén, és
készülőben van egy rendelkezés, melyben a házasságkötések
kapcsán tenne enyhítéseket az
önkormányzat a résztvevők
létszámát illetően. A most érvényes rendelet értelmében
ugyanis a szertartáson a házasu-

Az önkormányzati fenntartású nevelési- és oktatási
intézményekben március
16-tól, azok bezárásától biztosítanak gyerekfelügyeletet.
Ács Rezső most azt kérte,
az ügyeletet az egyéb fenntartású intézményekben is
biztosítsák. A polgármester
hozzátette, mintegy 260 idős
szekszárdinak és 430 gyermeknek viszik házhoz az
ételt, és közel 200 alkalommal segítettek az önkéntesek
bevásárlásban, gyógyszerek
kiváltásában. Védőfelszerelések tekintetében az ellátás
folyamatos, jelenleg 17 ezer
maszk és 31 ezer kesztyű van
raktáron. Ács Rezső elmondta, információja szerint jelenleg 14–15 fő tartózkodik
hatósági- vagy önkéntes karanténban Szekszárdon.

Néhány héttel ezelőtt adtunk
hírt róla, hogy Szekszárd város önkormányzata harminc
asztali számítógépet ajánlott
fel rászoruló családok számára, ezzel segítve a gyermekek
zökkenőmentes digitális oktatását.
Az akció folytatódott: péntek
reggel újabb 13 számítógép átadására került sor a szekszárdi
Városházán megtartott sajtónyilvános eseményen. Ács Rezső polgármester elmondta, az
önkormányzat kezdeményezése

„megmozgatta” a szekszárdi vállalkozásokat is, ennek köszönhetően a Tolnatáj Televízió most
13 komplett számítógépet, illetve
laptopot ajánlott fel e nemes célra. A gépek használatával a rászoruló családokban élő fiatalok
társaikkal azonos eséllyel vághatnak neki a koronavírus-járvány teremtette új kihívásnak.
Dránovits István, a Tolnatáj Televízió ügyvezetője a felajánlással
kapcsolatban örömét fejezte ki,
hogy pécsi és szekszárdi szerkesztőségükben pár évig használt,
kiváló állapotú számítógépeik a
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Újabb számítógépek

rászoruló családoknál továbbra
is jó szolgálatot tesznek.
A pénteki eseményen személyesen három család képviselője

vett át számítógépet a hozzá tartozó monitorral és billentyűzettel együtt.
SZV
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Vigyázzunk egymásra,
és sikerülni fog!
#visszajovok

(05241)
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Óvintézkedések mellett kezdődtek meg érettségik

A Szekszárdi Tankerületi Központ fenntartásában működő
két középiskolában, az I. Béla
Gimnáziumban és a Garay János Gimnáziumban összesen
ezernél is több érettségi vizsgára
kerül sor a következő hetekben
– a járványhelyzetre tekintettel
szigorú óvintézkedések betartása mellett.
Az egészségügyi előírásokat
maximális betartásával kezdődtek meg a vizsgák hétfőn a
magyar érettségivel – mondta
Heilmann Józsefné. A Garay
János Gimnázium igazgatónő-
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A koronavírus járvány miatti
helyzet sok mindent felülírt
ebben az évben. Közöttük az
érettségi vizsgák lebonyolításának rendjét is.

je hozzátette, a diákokat nyolc
óra után kezdték beengedni,
a maszk viseléséről mindenki
maga dönthetett. Egy-egy teremben – annak nagyságától
függően – nyolc-kilenc diák
tartózkodott. Az intézményvezető elmondta, az első három

FOTÓ: MTI

napon összesen háromszázan
vizsgáztak, ugyanis a garaysok
mellett emelt szinten „külsősök” is érettségiznek náluk.
A Garay gimnáziumban május 4. és 21. között középszinten 348, míg emeltszinten 173
vizsgát bonyolítanak le magyar
nyelv és irodalom, matematika,
történelem, angol nyelv, német
nyelv, francia nyelv, kémia,
földrajz, biológia, fizika, informatika, valamint orosz és
olasz nyelvből. Az intézményben biológiából 51-en érettségiznek, közülük 25-en emeltszinten.
A Szekszárdi I. Béla Gimnáziumban középszinten 246,
emeltszinten pedig 259 vizsgára
kerül sor magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem,

angol nyelv, német nyelv, kémia,
földrajz, biológia, fizika, informatika, vizuális kultúra, valamint pedagógiai ismeretek és
mezőgazdasági ismeretek tantárgyakból. A választható tárgyak közül legtöbben az intézmény egyik fő profilját jelentő
informatikából tesznek érettségi
vizsgát, ráadásul az ötven tanuló közül 41-en emeltszinten. Az
idegen nyelvek közül az angol a
„népszerűbb”, ezt középszinten
29-en, emeltszinten pedig 67-en
választották.
A Szekszárdi Szakképzési
Centrumnak (SZSZC) a megyeszékhelyen működő intézményeiben (Ady Endre Szakképző
Iskola és Kollégium, Szekszárdi
SZC Vendéglátó Szakképző Iskolája, Szekszárdi SZC Bezerédj
István Szakképző Iskolája) 164
diák érettségizik, míg komplex
szakmai vizsgát ezekben az iskolákban 371-en tesznek a következő hetekben.
Centrumunk kiemelten figyel diákjai és munkavállalói
egészségére – mondta el megkeresésünkre Gödrei Zoltán.
Az SZSZC kommunikációs
előadója hozzátette, az érettségi
vizsgákat a járványügyi előírások legszigorúbb betartásával
bonyolítják le. 
SZV

Egy „különleges” tanév lezárásaként a héten megkezdődtek az érettségi vizsgák a
szekszárdi középiskolákban
is. A város szakképző intézményeiben több száz diák
tesz majd szakmai vizsgát,
ehhez biztosított most az önkormányzat közel kilencszáz
szájmaszkot és kétszázhúsz
pár kesztyűt a Szekszárdi
Szakképzési Centrum, valamint a Kolping- és az Esély
iskolák számára.
Szekszárd városa a saját eszközeivel is segít a vírus terjedésének megakadályozásában

– fogalmazott Ács Rezső polgármester szerda délután, amikor
az Ady Endre szakközépiskola
udvarán a szakvizsgázó diákoknak és a felügyelő tanároknak szánt védőfelszereléseket
adott át Dömötör Csabának, az
SZSZC kancellárjának. A védőfelszereléseket az önkormányzat
valamennyi középiskolának felajánlotta, ám például az érettségiző tanulóknak az állam biztosítja ezeket.
Dömötör Csaba megköszönte az eszközöket, és azt mondta,
komolyan veszik az óvintézkedéseket. A gyakorlati és írásbeli
vizsgák előtt álló diákok egészsé-
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Szakmai vizsgákra biztosít védőfelszerelést a város

gének védelméhez – a kézfertőtlenítés mellett – jól jönnek a most
kapott maszkok és kesztyűk.

A szakvizsgák pénteken
kezdődnek, a centrum három
szekszárdi intézménye közül
elsőként az Ady iskolában,
ahol kilenc osztály mintegy 140
végzőse (karosszéria lakatosok,
asztalosok, villanyszerelők, gépi
forgácsolók, CNC gépkezelők,
autószerelők és -technikusok,
erősáramú elektrotechnikusok,
gépgyártás technológiai technikusok és informatikai rendszerüzemeltető technikusok)
ad számot felkészültségéről a
következő hetekben – tudtuk
meg Juhász Gábor intézményvezetőtől.

SZV
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Dalban mondja el gondolatait az önkéntességről

Permetezés
A Rovért Kft. értesíti Szekszárd lakosságát, hogy az önkormányzat megbízásából
növényvédelmi munkálatokat
végez a közterületeken. A permetezést a cég szakmérnökének megfigyelései, valamint a
megyei növényegészségügyi
állomás előrejelzései alapján
a Kft. május 6. és 20. között
ütemezte, a pontos időpont az
időjárástól is függ.
A különböző növénybetegségek és károkozók ellen használt
növényvédő szerek 2. és 3. veszélyességi kategóriába tartoznak, a szer használata emberre
és környezetre nem veszélyes.
A permetezést légporlasztásos
permetezőgéppel az esti órákban végzik. A Rovért Kft. kéri
a lakosságot, hogy ha hallják a
gép zúgását, csukják be a lakások ablakait. SZV
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A koronavírus-járványra reflektálva a fiatal szekszárdi
egyetemista, Nagy Kristóf Balázs önkéntes segítő munkája
mellett az életigenléséről, az
emberi állapotról is szól az
„Önkéntes költészet” című dalában. A zeneszám klip premierjén – melyet szerda délután
a városházán tartottak – Ács
Rezső polgármester emlékeztetett, a Humánszolgáltató Központ (HSZK) által koordinált
programban fiatalok is részt
vesznek.
Jelenleg 34 önkéntessel van
szerződése a központnak, akik
199 időskorúval tartják a kapcsolatot. Jellemzően a bevásárlásban, gyógyszerek kiváltásában és postai ügyintézésben
segítik a leginkább veszélyeztetett generáció tagjait – teszik
mindezt térítésmentesen, szabadidejük rovására. Ács Rezső reméli, a film megmutatja

a huszonéveseknek, hogy az
önkéntesség nemes cselekedet,
melyet Szekszárdért, az itt élő
közösségért szívvel-lélekkel végeznek a segítők.
A Kritya művésznéven alkotó Nagy Kristóf Balázs arról beszélt, hogy a Corvinus
Egyetem végzős diákja számára egyértelmű volt, hogy Szekszárdra hazatérve jelentkezni
fog az önkéntes programba,
mert biztos volt benne, hogy
tud segíteni az időskorúaknak.
Gyorsan „akklimatizálódott”,

hiszen barátjával együtt önkénteskednek. Mivel korábban
is írt már szövegeket, a munka
alatt fogalmazódott meg benne,
hogy dalban mondja el érzéseit, hogy egy új perspektívából,
az önkéntes program „szemüvegén” át láttassa a pandémia
okozta helyzetet. Az „Önkéntes
költészet” címet viselő szám refrénje így hangzik: „Mögöttünk
van már több hét bánat, Együtt
nincs, ami közénk állhat. Ezért
fontos, hogy önként vállald, A
vírus így végre köddé válhat.”

FOTÓ: KLIPRÉSZLET

A dalhoz – melynek zenei
alapját Horváth Péter (New H
Music) készítette – profi stábbal forgattak videoklipet Pomsár Tamás és a vágásért is felelő
Szűcs István operatőrök közreműködésével. A klip – melynek
elkészítését az önkormányzat támogatta – megtekinthető Nagy
Kristóf Balázs és Ács Rezső polgármester Facebook-oldalán,
valamint a dalszerző, „Kritya”
YouTube-csatornáján is.
SZV

Hip-hop stílusú zenei videoklip készült a szekszárdi
önkéntes programról.

A koronavírussal kapcsolatos vizsgálatsorozat
A hazai négy orvos- és egészségtudományi szakembereket
képező egyetem 2020. május
1-től országos vizsgálatsorozatot kezdett közel 18 ezer fő
bevonásával. A vizsgálat célja,
hogy pontos képet kapjanak
a járvány kiterjedéséről, valamint az új típusú koronavírussal fertőzöttek és átfertőzöttek
valós számáról.
A vizsgálat csaknem 500
települést érint, köztük városunkat is. A Szekszárdon élők
közül 92 főt véletlenszerűen
választottak ki a 14 évesnél
idősebbek köréből.
A vizsgálat 2020. május 1. és
14. napja között zajlik. A felvételre kijelölt személyek közvetlen
értesítést, felkérő levelet kapnak
Ügyfélkapun, telefonos meg-

kereséssel vagy postai úton. A
szűrővizsgálatokra előre meghatározott helyszíneken és időpontokban kerül sor, de az idős, vagy
beteg emberek esetén az otthonukban is elvégzik a szűrést.
A felmérésben résztvevők
a szűrővizsgálatot megelőzően egy kérdőívet is kitöltenek, majd ezt követően orr-,
garat- és vérminta vétel történik. A laboratóriumi vizsgálatok eredményéről várhatóan
május második felében minden, a vizsgálatban résztvevő
személy egyénre szabottan kap
tájékoztatást. A szűrővizsgálat
önkéntes és ingyenes.
A kiválasztott résztvevők
kulcsszerepet játszanak a járvány elleni küzdelemben, hiszen a naprakész tudományos

adatok nélkülözhetetlenek a
járvány sikeres leküzdésében, az
egészségügyi dolgozók munkájában és a megalapozott döntések meghozatalában egyaránt.
A vizsgálattal kapcsolatban
– az országos portálokon elérhető információkon túl – a
regionális aktualitásokról a Pécsi Tudományegyetem Klinikai
Központjának honlapján is tájékozódhatunk (www.pte.hu).
Kérem, hogy amennyiben
Önt is kiválasztották a vizsgálatra, részvételével szíveskedjék elősegíteni az országos
vizsgálatsorozat sikerét!
Kérem, tegye meg Önmagáért, tegye meg mindannyiunkért! Köszönöm!
 Szekszárd, 2020. május 05.

Ács Rezső polgármester
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Fokozatosan újraindulnak a járóbeteg-szakellátások

Az újraindított előjegyzések egyik
feltétele, hogy a beutaló köteles
szakrendelésekre a betegeknek
érvényes beutalóval kell rendelkezniük. A rendelési időszakban
lehetőség van a szakorvossal
telefonon konzultálni, az intézmény honlapján, a www.tmkorhaz.hu címen megtalálhatóak a
szakrendelések telefonszámai is.
Abban az esetben, ha ennek során az orvos úgy ítéli meg, hogy
a személyes megjelenés, vizsgálat
is szükséges és indokolt, akkor
időpontot (előjegyzést) fog adni.
A közleményben hangsúlyozzák, az ellátásokon kizárólag a

FOTÓ: SZTK

Május 5-től fokozatosan újraindulnak a járóbeteg-szakellátások a Tolna Megyei Balassa János Kórházban, ezzel
egyidejűleg a korábban kiadott előjegyzések érvényüket vesztik – közölte honlapján az intézmény.

fentiek szerinti, előzetes telefonos egyeztetés alapján pontosan
meghatározott, a szakorvos által
előjegyzett időpontban kell és lehet megjelenni. Fontos, hogy az
előjegyzett időpontot mindenki
pontosan tartsa be, mert egy
esetlegesen elmulasztott időpont
csak egy későbbi napon pótolható. Arra is felhívják a betegek
figyelmét, hogy a kapott elője-

gyzési időpont előtt legfeljebb
15 perccel korábban érkezzenek, mivel a nagyobb várakozó
tömeg kialakulásának megelőzése érdekében, ennél korábbi
időpontban nem léphetnek be a
rendelőintézetbe.
Kérik, hogy a higiénés szabályokra mindenki fokozottan ügyeljen, a rendelésekre
minden előjegyzett beteg vi-

gye magával és viselje a saját
maszkját.
Fontos információ, hogy egyes
beavatkozások előtt szükséges a
COVID-19 teszt előzetes elvégzése, ami a háziorvosok által kérhető. Ezen beavatkozások köréről a beteg a telefonos egyeztetés
alkalmával kap tájékoztatást.
Lényeges változás, hogy előzetes időpont-egyeztetés szükséges a laboratóriumi vizsgálat,
mint szakrendelés igénybevételéhez is. Időpontok a betegirányítás telefonszámain kérhetők.
Amennyiben valaki egyeztetett
időponttal rendelkezik, de lázas,
felső légúti tünetei vannak, az ne
jelenjen meg a szakvizsgálaton,
hanem háziorvosával vegye fel
a kapcsolatot – hangsúlyozzák a
közleményben hozzátéve, hogy
az érintett a szakrendelési időpontját is mondja le és gyógyulását követően kérjen új időpontot.

Forrás: tmkorhaz.hu

Rendelőket fertőtlenítenek ózongenerátorok segítségével

Az elmúlt hetekben több vállalkozó is felajánlotta segítségét
az önkormányzatnak a koronavírus-járvány elleni küzdelem
kapcsán. Az önkormányzat
kapott már többek között szájmaszkokat, járműveket és 100
ezer forint értékű üzemanyagot
az ételkiszállításokhoz. Most
újabb segítség érkezett a Jól
kitakarítunk Kft. részéről – tudatta Ács Rezső polgármester a
Vörösmarty utcai rendelőnél a
múlt héten megtartott sajtótájékoztatón. Mint azt részletezte,
a vállalkozás négy egészségügyi
intézmény belső tereinek fertőtlenítését ajánlotta fel térítésmentesen.
Vlasics Lajos, a Jól kitakarítunk Kft. tulajdonosa arról
szólt, hogy a vállalkozás is sze-

FOTÓ: KADARKA.NET

Ózongenerátoros fertőtlenítéssel segíti a koronavírus-járvány elleni védekezést
Szekszárdon a Jól kitakarítunk Kft.

retné kivenni a részét a segítségnyújtásból. Ezért ajánlották
fel, hogy ózongenerátoros fertőtlenítő berendezések segítségével elvégzik négy szekszárdi
egészségügyi intézményben,
orvosi rendelőkben elvégzik a
csírátlanítást. Az általuk használt berendezésről elmondta, a
készülék ötvenszer hatékonyabb
és háromezerszer gyorsabb,
mint bármely vegyszeres eljárás.
Az eljárás a fertőtlenítendő he-

lyiség méretétől függően 15–20
percet vesz igénybe, ezt követően már csak szellőztetni kell,
30–60 percen át. Az eljárásnak
köszönhetően a fertőtlenített
helyiségek teljesen baktérium
és vírusmentessé válnak – tájékoztatott Vlasics Lajos.
Azt is elmondta, hogy az eljárást a Szent István téri gyermek
háziorvosi ügyeletnél már elvégezték, míg a Vörösmarty utcai
rendelőket a sajtótájékoztatót

követően, a Csatári utcai és a
Hunyadi utcai háziorvosi rendelőt pedig a jövő héten fertőtlenítik – fűzte hozzá.
Lovrity Attiláné, az egészségügyi gondnokság intézményvezetője a segítséget megköszönve elmondta, Szekszárdon 14
felnőtt háziorvosi körzet, nyolc
gyermek háziorvosi körzet található. Hozzátette, a Vörösmarty utcában egy gyermek és
egy felnőtt háziorvosi körzet,
valamint egy ügyeleti rendelő
is található. Vagyis a fertőtlenítést egy épületen belül három
rendelőben is elvégzi a vállalkozó. Az intézményvezető arról
is szólt, hogy már januárban
megkezdték a védőfelszerelések beszerzését ám februárban
nehézkessé vált a szájmaszkok
patikákból történő beszerzése.
Az önkormányzat segítségével
azonban folyamatos az ellátás,
így minden szükséges védőfelszerelés a rendelkezésükre áll.

Forrás: kadarka.net
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KORMÁNY

INFORMÁCIÓ

VISELJEN MASZKOT!
1,5 méter

TARTSA A 1,5 MÉTERES
VÉDŐTÁVOLSÁGOT!
www.koronavirus.gov.hu
Készült Magyarország Kormánya megbízásából.

(05246)

188x251mm_koronavirus_megelozes_viseljen_maszkot.indd 1

2020. 05. 05. 18:39
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(05248)

MAGÁNRENDELÉS

Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Dr. Pere Tímea
HELYE:

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

kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

06–20/443–7603

(05245)

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

Telefon:
+36–30/2888–458

(05249)

(05255)

ÁLLÁSHIRDETÉS

BŐRGYÓGYÁSZATI

A Bodrogi és Társa Kft.
munkatársat keres
gépkezelői munkakör betöltésére.
JELENTKEZNI:
bodrogi@terrasoft.hu vagy
06–30/937–2862-es telefonszámon.
Személyesen:
7100 Szekszárd, Búzavirág u. 24.

Friss hírekért,
képgalériáinkért
látogasson el
közösségi oldalunkra:
https://www.facebook.com/
szekszardivasarnap/

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 óráig
e-mailben: rendeles@diaketkeztetes.net
telefonon: 20/483–4995

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

Az ételek éttermünk teraszán helyben is elfogyaszthatók, továbbá elvitelre vagy házhozszállítással is kérhetők. A kiszállítás díja
1.350,- Ft felett ingyenes, alatta +250,- Ft. Az ételeket saját dobozainkban tudjuk biztosítani, a csomagolás díja 50,- Ft/doboz.
MENÜ
„A”
1.350,- Ft

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

Május 11.

Május 12.

Sertésragu leves

Tojásleves

Május 13.

Május 14.

Tavaszi zöldségleves Magyaros burgonyaleves
Főtt marhahús,
gyümölcsmártás,
pirított dara

Mákos guba,
vanília öntet

Zöldborsófőzelék,
rántott csirkecombfilé

Sertésragu leves

Tojásleves

Sült oldalas,
tepsis burgonya,
savanyúság

Pásztortarhonya,
savanyúság

Bolognai spagetti
trappista sajt

Sertésborda rántva,
sokmagvas
jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda rántva,
sokmagvas
jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda rántva,
sokmagvas
jázmin rizs,
friss saláta

Budapest sertésragu,
párolt rizs

Tavaszi zöldségleves Magyaros burgonyaleves

Május 15.
Zellerkrémleves

Május 16.
MENÜ 1.

Rántott csirkemell,
1.650,- Ft
petrezselymes
burgonya, savanyúság

Csontleves
Sertésborda rántva,
steak burgonya
savanyúság

Zellerkrémleves

MENÜ 2.

Csontleves

Trappista sajt rántva,
majonézes
kukoricasaláta

Bácskai rizseshús,
savanyúság

1.650,- Ft

Roston csirkemell
párolt jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda rántva,
sokmagvas
jázmin rizs,
friss saláta

Sertésborda rántva,
sokmagvas
jázmin rizs,
friss saláta

MENÜ 3.

Csontleves

1.650,- Ft

Csirkepörkölt,
tészta,
savanyúság
(05247)
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Őszi programjait már megtartaná a megyei múzeum

Ilyen a Wosinsky Mór Megyei
Múzeum is, amelynek kiállítóhelyein tavaly több, mint 55 ezren fordultak meg, az elmúlt két
évtized legjobb látogatottsági
arányát produkálva. Már látható, hogy legalább 20 ezer fővel
csökken az éves látogatószám, de
a járvány éreztetni fogja hatását
később is. Az intézmény vezetőjét, Ódor János Gábort faggattuk
arról, miként élik meg a múzeum munkatársai a helyzetet.
– Március elején már sejteni
lehetett, a helyzet kihat majd
valamennyi olyan intézmény
munkájára, ahol sok látogató
megfordul, így a miénkre is.
Szomorkodásra viszont nem jutott idő: ez nem „választós kérdés”, hanem feladat volt. A lehető
leggyorsabban át kellett alakítanunk működésünket. Fenntartónkkal egyeztetve, március
17-től bezártuk kiállításainkat,
programjainkat pedig határozatlan időre felfüggesztettük.
– Hogy sikerült az átállás?
– Ha nem is zökkenőmentesen, de megoldottuk. A múzeum

nem csak kiállítóhely, de tudományos tevékenységet folytató
közgyűjtemény is. Muzeológusaink a nekik járó tömbösített kutatónapok alatt tanulmányokat,
dokumentációkat készítenek –
részt vesznek a digitális múzeum programjainak kialakításában. Múzeumpedagógusaink új
foglalkozásokat készítenek elő.
Gyűjteménykezelőink, könyvtárosunk és egyik restaurátorunk is
adatot rögzít szakmai programjainkra, sőt, még a teremőrök is
csatlakoztak az adatrögzítésbe.
Mindezen túl raktárainkban is
folyamatosan zajlik a beérkezett
műtárgyak, leletek rendezése.
Negyvenöt fős kollektívánkból
a 60 évnél idősebbek, a bejárók
és a kisgyermeket nevelő szülők
otthoni munkavégzésre álltak át.
Jelenleg harminchárman végeznek távmunkát.
– Sok program veszett kárba?
– Sajnos igen. Konferenciákkal, kiállításokkal készültünk
megünnepelni a múzeum alapításának 125. évfordulóját – a
jubileumi rendezvények egy
részét későbbre halasztottuk.
A konkrét időponthoz kötött
programjaink közül „elvesztek”
a leszervezett kiállítások, illetve
a Múzeumok Világnapja és a
Múzeumok Éjszakája is. Másokat – mint a rácokkal foglalkozó

a közösségi régészetet helyezi
középpontba. A „Gúzsba kötve táncolni” sorozat két előadását, Poór Péter énekes és D.
Nagy Lajos, a Bikini együttes
frontembere részvételével egy
későbbi időpontban szeretnénk
pótolni.

FOTÓ: RETKES TAMÁS

Ahogy az élet, a gazdaság
számos területe, úgy a szekszárdi közintézmények sem
kerülhették el tevékenységük
ideiglenes felfüggesztését a
koronavírus-járvány okán.

konferenciát, vagy Konok Tamás
és Vásárhelyi Tamás közös tárlatát – igyekszünk az év második
felében megtartani, „Az Apponyiak” című kiállítást pedig egy
évvel elcsúsztattunk. A nyári
Szekszárdi Magasiskola megtartása is erősen kérdéses, viszont
az őszi Babits-megemlékezésünket remélhetőleg nem fenyegeti semmi, ahogy a Magyar
Tudomány Napján megszokott
novemberi beszámolónkat sem.
– A tervezett három kiadványunk közül nem mondtunk
le a múzeumi évkönyvről és a
„Hónap Műtárgya 2016-2020”
katalógusról nem. Készülünk
szeptember-októberre egy új,
régészeti időszaki tárlattal, mely

– A régészeti feltárások is leálltak?
– Néhány projekt előkészítő
fázisai zajlanak. Ilyen a paksi új
Duna-hídra vezető út nyomvonalán lévő lelőhelyek feltárása.
Feladatainkat most leginkább
földmunkák ellenőrzése, felügyelete teszi ki, viszont közösségi régészet keretében,
múzeumbarát fémkeresősökkel
több lelőhelyet tudtunk megvizsgálni Szekszárd és Tamási
környékén.
– A múzeumpedagógiai rendezvényeket is sikerült átszervezni?
– Ezek a programok az időszaki és állandó tárlatainkhoz,
évszakokhoz kapcsolódnak,
emiatt az elmaradt foglalkozásokat „pótolni” nem lehet.
A legnagyobb feladat most az,
hogy ismét bebizonyítsuk a
helyben lakóknak, valamint a
bel- és külföldi turistáknak: a
kulturális élményekért érdemes
Szekszárdra utazni, és felkeresni
a megyei múzeumot.

- gyimóthy -

Adó 1 %

Imrus hazatért.
Hiányzol, nagyon hiányzol Imi, Imikénk, Imrusunk, Imrus gazdánk, Harkai Imrénk!
Ő volt az, aki hosszú időn keresztül mindig megjelent itt az újságban, ha valamit kínáltunk.
Tette azt nagy örömmel és hitelesen, mert Ő tényleg ott dolgozott a raktárban és hívatásaként tekintett a munkájára.
Nem volt vezető, nem kapott kitüntetéseket – illetve a legnagyobbat kapta: az emberek feléje megnyilvánuló szeretetét.
Nem vitatkozott, nem kritizált, mindig azt tette becsülettel, ami a feladata volt. Fontos volt számára az összefogás, a csapat.
A „háttérben” végezte szerényen a munkáját, de nagy büszkeséggel töltötték el a közös eredmények és annyira tudott örülni,
amikor Ő személyes sikereket ért el. Könnyű volt ez Neki, hiszen mindig gyorsan megtalálta a hangot a Hozzá betérőkkel,
akikkel oly szívesen beszélgetett az életről is.
Mosolygott és ezt a mosolyt vissza is kapta, hiszen mindenkihez nyíltsággal, természetes kedvességgel fordult és
boldog volt a viszonzásért. Számára első a Család volt, akikről állandóan szertettel mesélt.
Tudtuk, hogy volt még Neki egy nagyobb családja is, az egyháza, ahol igaz emberként, sok szolgálattal élte meg élő hitét.

Isten veled Imink!
Metmark Kft. csapata

Az Értelmi Fejlődésükben Akadályozottak Tolna Megyei Közhasznú Szervezete (adószám:
18865983–1–17) köszöni a
felajánlott adó 1 %-okat. A szervezet tagságának zöme középsúlyos értelmi sérült, akik napi
életvezetési segítséget igényelnek. A felajánlások nagy részét
a krízishelyzetben lévő családok
szociális, mentális gondozására,
személyiségfejlesztő, szabadidős
tevékenységekre fordították, de
jutott belőle fejlesztő eszközökre
is. Köszönik mindazoknak, akik
egyéb adománnyal segítették a
szervezetet karácsonyi ünnepségének megszervezését.

Dr. Garay Zoltánné elnök
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Gyűjtés indul
Összefogásra kéri a felsővárosiakat és minden városlakót
Szollár Zoltán, a Szekszárdi
Fősővárosi Kör vezetője, aki
a járványhelyzet miatti „tétlenséget” követően gyűjtést
szervez. A jótékonysági akció
kedvezményezettjei a gyermeküket egyedül nevelők, ezért
kereste meg az elnök Mármarosi Melindát, a szekszárdi
Egyedülálló Szülők Klubjának
vezetőjét, akik a Kiszebáb égetésnél a fősővárosiak vendégei
voltak.
Az egyesület székháza elé
kitett asztalra várják naponta
10:00 és 18:00 óra között az
adományokat. A gyűjtés során
nem pénzbeli támogatást várnak, sokkal inkább: tartós élelmiszert, gyümölcsöt, megunt,
jó állapotú gyermekjátékokat,
kinőtt gyerekruhát és persze
némi édességet.
ILLUSZTRÁCIÓ: FACEBOOK.COM

Május 3-ai rejtvényünk megfejtése: Zrínyi Miklós, Tábori kis tracta.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bitai Tibor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését május 14-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM
„… míg eljutunk mindnyájan … a felnőttkorra, a Krisztus teljességét elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és
sodródnak…” 
(Ef.4,13–14)
Ez a drága Ige, nagyszerű biztatás mocorog lelkemben ezen
a héten, amikor több tízezren
ülnek/ültek be hosszú hetek
után újra az iskolapadba, hogy
számot adjanak tudásukról. Az
érettségi mindig nagy mérföldkő a felnőtté váló fiatal életében,
hiszen új szabadságra nyitogat
kapukat egy lezárt életszakasz, s
egyben új elvárásokat is támaszt.
Felnőtté válni – jogilag, érzelmileg, felelősségben és helytállásban
– persze nem egy záródolgozat
függvénye, mégis… Megmutat,

összegez, tükröt állít, figyelmeztet, vagy éppen elismerést szül
ez a feszült és izgalommal várt
nagy próbatétel.
Ilyen érettségi előtt áll mai
világunk is! Félelemmel és bizakodással teljesek napjaink, s ezt
a bizonytalanságot tartja fenn
sok hír és álhír, sőt irányba állítva szít harcokat a „tanítások
különféle szele”. Kicsinyes egymásra mutogatás, hangulatkeltés, hiszti és flegmaság görcsöli
amúgy is önmagába-gabalyodott lelkünket, világunkat.

Igénk határozott egyszerűséggel mutat jó irányt: azok boldogok, érettek, akiknek szívük
tiszta. S erről számot adnunk!
Most különösen is! A tiszta szív
tudást feltételez: tudom, ki vagyok, mik a gyengéim, s azokkal
kihez fordulhatok. Tudom, kinek
tartozom számadással, s tudom,
kinek a gyermeke vagyok, mi az
osztályrészem ebben a világban.
Másrészt bizalmat jelent: nem e
világ erőinek játéka az életem,
hanem egy biztos és erős Gazda tenyerén lépkedek. Nem céltalanul hánykolódva rettegem
a vihart a végtelen tengeren,
hanem a kikötő előttem van,
fénye vezet és irányít, s a célbaérésemben mennyei erők segíte-

nek. Harmadrészt öröm a tiszta
szív ismérve: nem az én tetteim
minősítenek, hanem Mesterem
egyszer és mindenkorra értem
vállalt tette, s ez felszabadít arra,
hogy Benne békességre leljek. Ez
az öröm mozdít, vagy éppen tart
otthon, nyitja meg számat vagy
zárja be azt,…
Az új életszakasz, ami előttünk áll, folytatása az előzőnek,
nem valami fenomenálisan új.
Mégis, minőségében, mélységében, tisztaságában mássá lehet!
Érettség – számadás – jövő.
Legyen áldott az élet Ura által
mindannyiunknak! Ámen!



Kaszóné Kovács Karola
református lelkipásztor
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KORMÁNY
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Bértámogatás
a veszélyeztetett
munkavállalóknak
EGYETLEN MAGYAR SINCS EGYEDÜL.

Készült Magyarország Kormánya megbízásából.
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Íjászat: jövőre egyszerre rendeznének vb-t és Eb-t
Ahogy a nyári olimpiai játékokat, úgy a szekszárdi
helyszínnel kijelölt 3D íjász
világbajnokságot is elhalasztották. Az eseményt jövő
augusztusban tervezi megrendezni a nemzetközi szövetség, amely 2021-ben nem
írna ki külön Európa-bajnokságot, a kontinensviadalt a
vébén belül tartanák meg.
A szekszárdi szervező bizottság
elnöke, Alexandra Manea, a
Tolnai Tájak Íjász Egyesület elnöke okkal reménykedik abban,

hogy a járványhelyzetnek nem
lesznek olyan negatív gazdasági következményei, amelyek
veszélyeztetnék, hovatovább
ellehetetlenítenék a szekszárdi
– egész pontosan sötétvölgyi –
rendezést a jövő nyáron.
„Nagyon remélem, hogy a
helyzet lehetővé teszi a közös világ- és Európa-bajnokság rendezését 2021-ben” – mondta a szervező bizottság elnöke, korábbi
Európa-bajnok, egyéni világbajnoki ezüstérmes versenyző. „Újra
át kell beszélnünk a teendőket a
legapróbb részletekig, új szer-

ződéseket kell kötni, amelyben
szerepelnek a garanciák is. Újra
kell kandidálni is a rendezésért,
s ahhoz, hogy egy színvonalas
világversenyt tudjunk rendezni, szinte mindennek meg kell
maradnia abból, amiben tavaly
megegyeztünk” – vázolta a jelenlegi helyzetet Alexandra Manea.
Ha minden marad a régiben,
akkor adottságai és az íjászélet
szervezettsége alapján Szekszárdnak megvan az előnye a
rendezésre korábban hajlandóságot magyar városokkal (Sopron, Visegrád és Eger) szemben.

Amennyiben (ismét) Szekszárd lesz a befutó, az sporttörténeti kuriózum is lenne, mert
felnőtt világbajnokságnak még
soha nem adott otthont a város.
A rendezést tekintve egy egyetemi és főiskolai asztalitenisz vb
a nyolcvanas évekből, illetve az
1992-es felnőtt súlyemelő Európa-bajnokság volt a csúcs. A 3D
íjász világbajnokság mintegy
1500 sportoló és kísérő érkezését generálja, aminek hatása a
helyi turisztikára, a városmarketingre cseppet sem lebecsülendő. 
B. Gy.

Zele (vissza)jött, Krnjics maradt Szekszárdon

A következő szezon első új igazolása Zele Dorina, aki 2011 és
2014 között már volt a KSC játékosa. A 185 centi magas válogatott játékos így nem ismeretlenül
csatlakozik a szekszárdiakhoz,
hiszen korábban Bálint Rékával,
Studer Ágnessel, Studer Zsuzsával és Theodoreán Alexandrával
is voltak már csapattársak.
– Zele Dorina személyében
egy rutinos, végsőkig küzdeni
képes válogatott játékost sikerült igazolnunk. Biztos vagyok
benne, hogy Djokics Zseljko
vezetőedző keze alatt és a mi
közegünkben nagy dolgokra
lesz képes, és hozzásegít minket
a céljaink eléréséhez – mondta
róla Szabó Gergő klubvezető.
– Örülök, hogy hosszú idő
után újra Szekszárdon játszhatok. Bajnokságot szeretnék
nyerni a KSC-vel, és azt gondolom, hogy ehhez itt minden
feltétel adott. Nagyon remélem,
hogy sok boldog pillanatot tudunk okozni a szurkolóknak!
– nyilatkozta a Diósgyőrrel ta-

FOTÓK: SZV

Hat év után ismét az Atomerőmű KSC Szekszárd játékosa lesz Zele Dorina. A 28 éves
válogatott bedobó mellett
Krnjics Szara is marad, a center ugyanis két évvel meghosszabbította szerződését a
kék-fehér együttesnél.

valy bajnoki ezüstérmet szerző
játékos.
A tavalyi keretből biztosan
Szekszárdon marad Krnjics Szara. A 28 éves center két évvel
hosszabbította meg szerződését.
A szerb és magyar állampolgársággal is rendelkező Krnjics a
2017/2018-as szezonban mutatkozott be a KSC-ben, amelyet
mindjárt Magyar Kupa arany- és
bajnoki ezüstéremhez segített.
Egy győri kitérő után tavaly év
közben csatlakozott újra Djokics
Zseljko csapatához, amelyben 15
bajnoki meccsen 9,2 pontot és
5,8 lepattanót átlagolt. Az Európa-kupában szintén jól teljesített,
hiszen négy találkozón 10,8 pontot és 5,3 lepattanót tett be a közösbe, míg a Magyar Kupa döntő
három összecsapásán 10,0 pont
és 5,7 lepattanó volt a mérlege.
– Rutinjának köszönhetően
sokszor tudott a csapat vezé-

regyénisége lenni, magabiztosságot és ponterősséget kölcsönzött
a csapatnak. Az új megállapodásnak köszönhetően a következő két évben is számíthatunk rá
– nyilatkozta Szabó Gergő elnök.

Nemzetközi kupa
Az MKOSZ elnöksége hétfőn
döntött a klubok nemzetközi

szerepléséről. Az elnökség az
elmúlt három szezon bajnoki
szereplése alapján állította fel a
sorrendet a csapatok között. A
határozat szerint az Atomerőmű
KSC Szekszárd a Női Európa
Kupában indulhatna.
„Nem igazán értettük, hogy
az elmúlt három év eredményei
alapján hogyan szorultunk ki
az Euroliga-selejtezőből. Mivel
a mostani idényt törölték, mi az
előző hármat vettük alapul. Kétszer másodikak, egyszer ötödikek voltunk, miközben a DVTK
csak legutóbb jutott be a négy
közé, s lett ezüstérmes. Ha a
szövetség a döntésnél a mostani
idénnyel is számolt, még ez esetben is holtversenyben állnánk a
miskolciakkal. Szomorúak vagyunk, mert az elmúlt három
bajnokságban mindig döntőt
játszottunk a Magyar Kupában,
amit egyszer el is hódítottunk,
és a nemzetközi porondon a
Sopron mögött a mi csapatunk
nyújtotta a legjobb teljesítményt
– fogalmazott Szabó Gergő. Az
ügyvezető elnök hozzátette, a
klub dolgozik azon, hogy szabadkártyával ott lehessen az
Euroligában. Ha nem jön össze,
akkor elfogadják, hogy az Európa Kupában kell indulniuk, s
azon lesznek, hogy ott a lehető
legtovább jussanak.
SZV
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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.
Tel.: 06–20/942–7848 E-mail:
matepetersandor@gmail.com
• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202, e-mail:
kovaril@tolna.net
•M
 óra Viktória képviselő
Tel.: 06–70/602–6525, e-mail:
moravicky76@gmail.com
• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–20/980–4967, e-mail:
gbomba70@gmail.com
• Zaják Rita képviselő
Tel.: 06–30/370–8930, e-mail:
zajak.rita@gmail.com,szekof@
szekszard.hu

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA

NÉVNAP–TÁR

Május 10. (vasárnap) – Ármin, Pálma, Míra

Május 10.
(vasárnap)

derült
max. 28o , min. 11o

Ármin: latin eredetű; jelentése: hadi férfi.
Pálma: magyar eredetű; jelentése: a növény maga.
Míra: latin eredetű; jelentése: csodálatos.

Május 11.
(hétfő)

erősen felhős | szeles nap
max. 29o , min. 13o

Május 11. (hétfő) – Ferenc

Május 12.
(kedd)

zápor | hidegfront erős széllel
max. 16o , min. 7o

Május 13.
(szerda)

gyengén felhős | magas UV-B
sugárzás
max. 18o , min. 5o

Május 14.
(csütörtök)

közepesen felhős
max. 22o , min. 8o

Május 15.
(péntek)

közepesen felhős
max. 25o , min. 10o

Május 15. (péntek) – Zsófia, Szonja

Május 16.
(szombat)

közepesen felhős
max. 28o , min. 13o

Május 16. (szombat) – Mózes, Botond

Forrás: idokep.hu/szekszard

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

Ferenc: francia-latin eredetű; jelentése: francia.

Május 12. (kedd) – Pongrác, Gyöngy
Pongrác: latin eredetű; jelentése: minden + erő, hatalom.
Gyöngy: magyar eredetű; jelentése: gyöngy.

Május 13. (szerda) – Szervác, Imola
Szervác: latin eredetű; jelentése: megszabadított.
Imola: ismeretlen eredetű; jelentése: mocsár, hínár, vizes terület.

Május 14. (csütörtök) – Bonifác, Gyöngyi

Bonifác: latin eredetű; jelentése: a jó sors embere; jótevő.
Gyöngyi: magyar eredetű Gyöngy női név -i képzős alakja, egyben a Gyöngyvér becézett alakja.
Zsófia: görög eredetű; jelentése: bölcsesség.
Szonja: a Zsófia orosz becézőjének németes formája.
Mózes: héber eredetű; jelentése: vízből kihúzott.
Botond: magyar eredetű; jelentése: buzogányos harcos.

Kiadja: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata • felelős kiadó: Ács Rezső polgármester • főszerkesztő: Fekete László
• a szerkesztőség munkatársai: 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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Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

TISZA CIPŐBOLT

GYORSSZERVÍZ!

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13.
Telefon: +36–74/510–134

Szolgáltatásaink:

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

36 évesek lettünk

Születésnapi
cipővásár
a Tisza Cipőboltban!
Május 11–12-én
a teljes
árukészletünkre

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

(05242)

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2020/2021-es tanévben:

15% kedvezmény
biztosítunk.

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

(05251)

•

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0101 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL VAGY
NÉMET)

•

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL)

A 4 évfolyamos képzésre – korlátozott számban – még tudunk fogadni
jelentkezőket következő tanévre.
Iskolánkban nem csupán a továbbhaladáshoz szükséges teljesítménynek tulajdonítunk nagy szerepet, hanem legalább ennyire
fontosnak tartjuk az egymásra ﬁgyelést, az érzelmi intelligenciát, a
közösség élményét.

(05250)

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben;
nézze meg honlapunkat!
Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73. • Telefon/fax: +36–74/440–571
E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu
Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

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

(05253)

