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Uszodaépítés: nyomozást indított a rendőrség
Évek óta várja Szekszárd la-
kossága, hogy megépüljön 
az új uszoda. Nemrég azon-
ban a rendőrség nyomozást 
indított a beruházás kapcsán.

Babos Attila

Nagy vagyoni hátrányt okozó 
hűtlen kezelés gyanúja miatt 
rendelt el nyomozást ismeretlen 
tettes ellen a rendőrség a három 
éve épülő, de még csak félkész 
állapotban lévő szekszárdi uszo-
da ügyében - írta a héten a Nép-
szava. Ez derült ki Pintér Sándor 
belügyminiszter válaszából, amit 
Harangozó Tamásnak adott. Az 
MSZP parlamenti frakcióveze-
tő-helyettese elmondta, hogy a 
feljelentést Bomba Gábor tette 
tavaly ősszel, de azóta sem ka-
pott információt. Ő ezért fordult 
Pintér Sándorhoz.

Úgy vélte, sokatmondó, hogy 
a rendőrség befogadta az ügyet, 
s bár ismeretlen tettes ellen ren-
delték el a nyomozást, szerinte 
könnyen beazonosítható az a 
szekszárdi fideszes kör, amely 

felelősséggel tartozik a beruhá-
zásért.

Bomba lapunknak azt mondta, 
a Modern Városok Programból 
kapott támogatás kapcsán úgy is 
dönthet a kormány, hogy vissza 
kell fizetni a kapott, teljes össze-
get, vagyis azt a részt is, amit Szek-
szárd már elköltött a határidőből 
kicsúszó beruházásra. Azt reméli, 
kapnak haladékot a kormánytól, 
de erről még nincs hír, kéri tehát 
a térség országgyűlési képviselői-
nek és Szekszárd polgármesteré-
nek lobbitevékenységét.

Az uszodaépítésre Szekszárd 
2018-ban szerződött az Aquap-
lus Kft.-vel, amely 2019 őszére 
vállalta a megépítést.

Bomba Gábor elmondta, 
szakértői vizsgálatok hibákat is 
feltártak, s felrótta, hogy Szek-
szárd azért nem élhet kötbér-
követeléssel, mert Ács Rezső 
saját hatáskörben módosította 
a határidőket.

Lapunk hetekkel ezelőtt írt az 
uszoda ügyében Ács Rezsőnek, a 
feljelentés hírére a héten újra, de 
nem kaptunk választ.

Elfogadva
Előző számunk lapzár-
tája után, február utolsó 
péntekén tartott sajtó-
tájékoztatót Ács Rezső. 
Szekszárd polgármesteré-
nek szavait nem hallgat-
hattuk élőben, mert nem 
engedélyezte a Szekszárdi 
Vasárnap meghívását a 
sajtótájékoztatóra. A Tol-
nai Népújság cikke szerint 
bejelentette, hogy az első 
tervezett verzióhoz képest 
kis változtatásokkal, de 
elkészült Szekszárd idei 
költségvetése. A büdzsét a 
közgyűlés helyett és jogán 
ő fogadta el. A polgármes-
ter szerint egyensúlyban 
lévő, biztonsági költségve-
tést fogadott el, 18 milliár-
dos főösszeggel. Remélte, 
hogy később módosíthat-
ják, mert gyarapodik majd 
a város pénze. (ba)

Talán később
Ács Rezső polgármester 
a gazdaság újraindítását 
segítő önkormányza-
ti tanácsnokságra kérte 
fel Illés Tamást. Az ÉSZ 
képviselője azt mondta, 
számára és a frakciója 
számára kiemelten fon-
tos, hogy a szekszárdi 
vállalkozók minél kisebb 
veszteséggel éljék túl a 
járványveszély időszakát. 
A jelenleg fennálló rend-
kívüli jogrend és az eddig 
elszenvedett kormányzati 
megvonások miatt a szek-
szárdiak az alázatos mun-
kát és az eredményeket 
várják tőlük. Ugyanakkor 
nyitott minden egyezte-
tésre, tárgyalásra, tudása 
legjavát adva a szekszárdi-
ak érdekében. Pozíciókról, 
kinevezésekről szerinte a 
rendkívüli jogrend végén 
érdemes dönteni, a bizott-
ságok és a közgyűlés felha-

talmazásával. (ba)
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Pályázat helyett hosszabbítás a Kölyökmenzával
Nemrég írtunk arról, hogy nem 
írta ki Szekszárd a menzapályá-
zatot. Annak ellenére sem, hogy 
tavaly ősszel a gazdasági bizott-
ság a kiírás mellett döntött. 
Nem sokkal a bizottsági döntést 
követően különleges jogrend lé-
pett érvénybe, így a bizottságok 
és a közgyűlés helyett a polgár-
mesternek, Ács Rezsőnek volt 
joga és lehetősége a menzapá-
lyázat kiírásáról gondoskodni, 
a bizottság döntését végrehajta-
ni. A közgyűlésben többségben 
lévő ÉSZ képviselői szerint ez 
lett volna az egyedüli megoldás.

Az őszi döntés óta eltelt több 
hónap nem volt elegendő idő 
azonban a pályázat kiírására 
a polgármesternek, így egyér-
telmű volt, hogy a pályázatot 
határidőre nem tudja lebonyo-
lítani az önkormányzat. Magy-
arán vagy hosszabbítania kell 

a jelenlegi szolgáltatóval, a Kö-
lyökmenzával, vagy az önkor-
mányzat saját cégének, a koráb-
bi szolgáltatónak visszaadni a 
szolgáltatást. Az önkormányzat 
cége kész lett volna visszavenni 
a szolgáltatást, de a polgármes-
ter a szerződés meghosszabbítá-
sát írta inkább alá. 

Tehát vagy kicsúszott az idő-
ből, avagy eleve nem akarta vég-
rehajtani a bizottság döntését, 
és éppenhogy arra készült, amit 
a héten Szekszárd honlapján 
egy rövid hírben bejelentettek. 
Hogy Ács jóváhagyta az önkor-
mányzat és a helyi intézményi 
közétkeztetést ellátó Kölyök-
menza Kft. közötti közétkez-
tetési feladatellátási szerződés 
2021. június 30-ig történő meg-
hosszabbítását.

Mint írják a város honlapján, 
a 2016-ban kötött szerződés, 

– mely alapján a Kölyökmen-
za Kft. öt éven keresztül ellátja 
a közétkeztetést a szekszárdi 
önkormányzat fenntartásában 
lévő intézményekben – március 
15-én lejár.

A polgármester által jóváha-
gyott hír arról nem szól, mi-
lyen előzmények után történt 
mindez, azt emelik ki, hogy így 
folyamatos marad az érintett 
intézmények, iskolák, szociális 
otthonok ellátása.

Ács Rezsőt több hete is kér-
deztük már a menzáról, ezen a 
héten ismét küldtünk neki kér-
dést, de választ nem kaptunk. 
Arra a kérdésünkre sem, hogy 
ha öt éve nem tűnt logikusnak 
a számára, hogy a tanév közben 
nem a legjobb szolgáltatót válta-
ni, akkor ez most miért lehetett 
szempont. 

 Babos A.
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A 22-es
csapdája 

Megtörtént, amire számítani 
lehetett. A kormány döntött 
a lezárásról, a korlátozó in-
tézkedések szigorításáról.

Sokan számítottunk erre, 
egyesek alig várták, mások 
rettegtek tőle. Megint mások 
pedig olyan idegesek lettek 
már a szigorítások lehető-
ségének hírére is, mintha 
egyszer kihagyták volna az 
állandó lottószámok feladá-
sát, vesztükre.

A felháborodás, a szomo-
rúság, a félelem és az öröm 
is indokolt sajnos. Éppen egy 
éve határozza meg a vírus az 
életünket, azt hiszem, sokkal 
jobban, mint korábban bár-
mikor is, vagy legalábbis na-
gyon hosszú ideje bármi.

A dilemma ugyanaz, mint 
már korábban is: korlá-
tozzunk, zárjunk be szinte 
mindent az emberélet vé-
delmében, vagy gondoljunk 
a járulékos veszteségekre is, 
arra, hogy veszélyeztetjük 
ezzel a vállalkozások egy ré-
szének jövőjét, akár létét is.

Ez klasszikusan a 22-es 
csapdája, nem lehet igazán 
jó döntést hozni, csak jobbat 
vagy kevésbé rosszat.

Ugyanakkor meg az emberi 
életnél még sincs semmi, ami 
fontosabb és értékesebb lenne.

És igaz, a vállalkozások-
nak nem először kell kibírni-
uk, szorítani a nadrágszíjon, 
az embereknek pedig várni 
újabb heteket, akár hóna-
pokat, hogy annak reménye 
felcsillanhasson, hogy visz-
szakapják valamikor a régi 
életüket.

A kulcs azonban mégiscsak 
az, hogy egyeseknek megma-

rad-e az életük, vagy sem.

VÉLEMÉNY

A HÉT TÉMÁJA

Covid: Több hét lezárás a járvány miatt
A koronavírus-járvány har-
madik hulláma és a növekvő 
napi megbetegedések miatt 
több korlátozó, védelmi in-
tézkedés szigorítását rendel-
te el a kormány. Bezárnak az 
óvodák, az általános iskolák, 
két hétre pedig a legtöbb üz-
let is.

Babos Attila

„Nemcsak azért kell most 
zárnunk, hogy megvédjük az 
emberek életét és egészségét, 
hanem azért is, hogy mielőbb 
nyithassunk” – mondta Gulyás 
Gergely Miniszterelnökséget 
vezető miniszter csütörtökön a 
kormányinfón.

Az élelmiszerboltok, drogé-
riák, gyógyszertárak és üzem-
anyagtöltő állomások kivé-
telével valamennyi üzletet, a 
szolgáltatást nyújtó üzleteket, 
valamint az igazolt sportolók 
által eddig igénybe vett szaba-
didős létesítményeket is be kell 
zárni két hétre a kormány dön-
tése értelmében.

Az operatív törzs javaslatára 
elrendelt szigorítások érintik az 
óvodákat, az általános iskolákat 
is. Azokat hosszabb időre, hét-
főtől, március 8-ától április 7-ig 
kell zárva tartani.

A múlt tavaszi után ismét 
elrendelt részleges lezárásra a 
járványadatok drasztikus emel-
kedése miatt van szükség. A 
kormányzati kommunikációban 
rendre kiemelték, hogy a ha-
zánkban jóváhagyott „keleti” ol-
tóanyagok használata miatt Ma-
gyarországon magas az egy főre 

jutó beoltott személyek száma. A 
magas halálozási és megbetegedé-
si adatok csökkentését most csak 
a lezárással, a korlátozó intézkedé-
sek szigorításával lehet biztosítani.

Szimbolikus, hogy az újabb 
szigorítást éppen azon a napon, 
március 4-én (csütörtökön) kö-
zölték, amikor pont egy éves 
volt a Covid-járvány Magyar-
országon. Orbán Viktor mi-
niszterelnök tavaly éppen ezen 
a napon jelentette be, hogy már 
hazánkban is van igazolt korona-
vírus-fertőzött, két külföldi diák.

Példaértékű összefogás a háziorvosi oltópontért
A Babits Mihály Kulturális 
Központ ideális hely lehet el-
sőként a tervezett, majd akár 
a tömeges oltások beadásá-
nak helyszínére is; erre a kö-
zös megállapodásra jutottak a 
megyei Kormányhivatal által 
a napokban összehívott egyez-
tetésen a Népegészségügyi 
Főosztály, a szekszárdi házi-
orvosok, gyermekorvosok és 
fogorvosok képviselői, a szek-
szárdi Védőnői Szolgálat és a 
kulturális központ vezetői.

Utóbbi azonnal megkezdte a 
felkészülést, az orvosi és egész-
ségügyi szakmai és technikai el-
várásokhoz igazodva kialakítot-
ta az oltóhelyeket. A védőnőkkel 
összefogva egy napon belül elin-
dították az intézményen belül a 
telefonos behívó rendszert (call 
centert), és már a múlt hét vé-
gén átvették a háziorvosok te-

hermentesítését. A március 3-i 
központi oltópont elindításáig a 
háziorvosi rendelőkbe irányítot-
ták a pácienseket, azt követően 
szinte valamennyi háziorvosi 
körzetből a Babitsban kialakított 
központi oltóhelyre.

Kedden sajtótájékoztatón dr. 
Omacht Erika és dr. Papp Zol-
tán kollegiális vezetők külön 
kiemelték, hogy az intézmény 
példás hozzáállása és gyors 
segítsége nagyban hozzájárult 
a központi oltások beindítá-
sához annak érdekében, hogy 
a szekszárdi lakosság minél 
nagyobb arányú átoltottsága 
megtörténjen.

Berlinger Attila, az intéz-
ményt működtető Szekszárdi 
Közművelődési Nkft. vezetője 
elmondta, szinte valamennyi 
munkatársuk részt vesz a házi-
orvosok és a védőnők szakmai 

munkájának segítésében, az 
oltópont indulását megelőző 
napon késő estig folyt az ol-
tóhelyek átalakítása, padlózat 
cseréje, s szinte a teljes ad-
minisztrációs tevékenységet 
átvállalták a háziorvosok és 
egészségügyi szakdolgozók te-
hermentesítése érdekében.

Közterületfelügyelők segí-
tik a házba történő bejutást, 
az iratok ellenőrzését, és a 
Vagyonkezelő munkatársai 
is csatlakoztak már a számos 
adminisztrációs, regisztrációs 
feladat elvégzéséhez.

A példaértékű összefogás 
híre országszerte terjed, Óbu-
da város önkormányzata is 
hívta már a Babits vezetőit, 
hogy segítsék tanácsaikkal és 
ötleteikkel az ott kialakítandó 
oltópont létrehozását.

 SZV

Az egy főre jutó oltások száma magas és emelkedni is fog, de a Az egy főre jutó oltások száma magas és emelkedni is fog, de a 
magas halálozási adatok megfékezéséhez a lezárások elenged- magas halálozási adatok megfékezéséhez a lezárások elenged- 
hetetlenek a kormány szerint.hetetlenek a kormány szerint.
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REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

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

(ERGONOM)
Rendelési idő:

szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

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

(06101)

Szekszárd belvárosbanSzekszárd belvárosban
üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ
2021. március 2021. március 

hónaptól.hónaptól.

ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–776206–30/555–7762

(06105)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06095)

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(06097)

(06099) (06107)

(06104)

KISGÉPSZERELŐTKISGÉPSZERELŐT keresünk 
(fűnyíró, fűkasza, fűrész, traktor)
szekszárdiszekszárdi munkahelyre,
azonnali kezdéssel.
(Szakirányú végzettség
nem feltétel.)
Telefon: 06-30/162–20–02Telefon: 06-30/162–20–02 (06108)
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Bemutatjuk a kincseket
Szekszárdi Értéktár

Folytatódik nagy sikerű mű-
sorunk, a Szekszárdi Értéktár! 
A régi Vármegyeházáról és 
a romkertről szóló összeál-
lításunk már megtekinthető 
Facebook-oldalunkon és You-
Tube-csatornánkon, ahol a ko-
rábbi epizódokat is megtalálják.

Következő epizód:
Március 11.: A kiindulópont - 
Babits Mihály szülőháza

A Szekszárdi Értéktár című 
műsorunkban a helyi értéktárba 
felvett neves irodalmi személye-

ket, épületeket, képzőművészeti 
alkotásokat ismertetjük meg a 
közönséggel. Célunk, hogy fel-
hívjuk a figyelmet arra, milyen 
értékek vesznek körül minket. 
A műsor készítése során több 
intézménnyel – például a mú-
zeum, a megyei könyvtár, civil 
szervezetek – is együttműkö-
dünk. A Szekszárdi Értéktár 
minden csütörtökön, este hat 
órától jelentkezik új adással.

A műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk!

FOTÓ: GEMENCZRT.HU

Megérkezett az első fekete gólya 
a Gemenci erdőbe a héten. A 
fokozottan védett madár a be-
kamerázott fészekben landolt 
kedden,  március 2-án reggel. A 
Gemenc Zrt. finanszírozásával 
a Duna-Dráva Nemzeti Park, 
valamint a Magyar Madártani 
és Természetvédelmi Egyesü-
let együttműködésével létrejött 
projektnek köszönhetően im-
már 9. éve folytatódhat a tudo-
mányos megfigyelés.

 Az Afrikából érkezett fekete 
gólya a fészek elfoglalása után 
közel fél óráig rendezgette és ta-
karította azt, majd feltehetőleg 
élelem után nézve elrepült. 2013 
óta ebben a fészekben összesen 
31 tojást raktak a madarak. A 
kirepült fiókák száma 13 volt.

 A webkamerás megfigyelés 
nemcsak a szakembereknek 
nyújt fontos információkat, 
hanem az erdőgazdaság és az 
együttműködő partnerek se-
gítségével a természetvédelmi 
szemléletformálásban is sokat 
segít, olvasható a Gemenc Zrt. 
közleményében. Idén a cég 
weboldalán (www.gemenczrt.
hu), valamint az erdőgazdaság 
Ökoturisztikai Központjának 
Facebook-oldalán rendszeresen 
hírt fog adni a fészekben zajló 
mindennapokról. A webkame-
rákat megfigyelő érdeklődők, 
szakemberek és tudósok csak 
szemlélői a költésnek, melybe 
semmiképp nem célja beavat-
kozni a Gemenc Zrt.-nek.

Hazánkban – jelenlegi isme-
reteink szerint – mintegy 380-

420 pár fekete gólya fészkel, 
közülük kb. 40 pár Gemenc-
ben. Az itteni populáció a világ 
legnagyobb egyedsűrűségű fe-
kete gólya állománya. A fekete 
gólyák fészküket a háborítat-
lan, természetes vagy termé-
szetszerű erdőrészekbe építik. 
A leggyakrabban előforduló 
fészektartó fa a 80–100 évesnél 
idősebb kocsányos tölgy.

Gemencben az elmúlt évtize-
dekben nem változott a fészkelő 
párok száma. Ez azt jelzi, hogy az 
élőhely megfelel a faj igényeinek.

A Gemenc Zrt. által kezelt te-
rületeken a felelős erdőgazdálko-
dás eredményeként az elmúlt 25 
évben meghatszorozódott az öreg 
erdők száma a 100 évnél idősebb 
erdőállományok területének te-
kintetében. Az erdőgazdaság a 
foglalt fészkek köré vont védőzó-
nák kijelölésével, az erdészeti 
tevékenységek időszakos átszer-
vezésével, a turista túraútvonalak 
áthelyezésével segíti a madarak 
által igényelt zavarásmentességet 
a költési időszakban.

A fekete gólyapárok terület-
hűsége változó. Fő táplálékuk 
az apró hal, béka, rovar. Az első 
fiókák május elején jönnek a vi-
lágra. A kirepülés akár már jú-
lius közepén megkezdődhet, de 
zömmel augusztus 10-e körül 
zajlik. Ezt követően néhány he-
tet még a fészkelőhely közelében 
tartózkodnak, majd útra kelnek. 
A fekete gólyák két fő vonulási 
útvonala közül az egyik a Gibral-
tári-szoroson, a másik a Boszpo-
ruszon vezet át.  SZV

MegérkezettMegérkezett
az elsőaz első
fekete gólyafekete gólya
GemencreGemencre
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Az Év Képviselőjévé választották
Kővári László 1946-ban szüle-
tett Szekszárdon. Özvegy, egy lá-
nya, egy fia és egy unokája van. 

A Csapó Dániel Mezőgaz-
dasági Technikumban érettsé-
gizett (1965), aztán Gödöllőn, 
az Agrártudományi Egyete-
men agrármérnöki diplomát 
(1970), majd ugyanott válla-
latgazdálkodási szakmérnöki 
diplomát szerzett (1976). Fel-
sőfokú mezőgazdasági szakta-
nácsadó 1993 óta.

Dolgozni a Garay János Tsz-
ben kezdett, 1973-tól a Tolna 
Megyei Állami Gazdaságok 
Szakszolgálati Állomása szak-
tanácsadója, majd igazgatóhe-
lyettese lett. Szekszárd falugaz-
dászának 1994-ben nevezték ki, 
s ugyanabban az évben indította 
mezőgazdasági vállalkozását. A 

Tolna Megyei Agrárkamara al-
elnöke volt 1995-1997-ig, majd 
2008-ig elnök, aztán ismét, máig 
alelnökként erősíti a szervezetet. 
Önkormányzati képviselőként 
1994 óta dolgozik. Civil szerve-
zetek és állampolgárok szavaza-
tai alapján 2011-ben az Év Kép-
viselőjévé választották. Tagja az 
Alisca Borrendnek, a Rotary 
Clubnak, és 1999-től presbitere 
a szekszárdi református gyüle-
kezetnek.

Több tanulmányúton vett 
részt Ausztriában, Dániában, 
Franciaországban, Németor-
szágban, Angliában, Portugá-
liában és Írországban, amelye-
ken tapasztalatokat szerzett a 
szőlészet-borászatok és a farm-
gazdaságok működéséről.

Anyai ágon alsóvárosi, apai ágon felsővárosi
Önkormányzati képviselő, kamarai alelnök és református presbiter

Ismert közéleti személyiség 
és ismert agrárvállalkozó a 75 
éves Kővári László. Ott volt a 
kárpótlási földárveréseknél, 
az agrárkamara alapításánál 
és a Rotary Club indításánál 
is. Képviselőként 1994 óta 
dolgozik. 

Wessely Gábor

A szekszárdi közélet ismert 
alakja a most 75 éves Kővári 
László. Önkormányzati kép-
viselő, agrárkamarai alelnök 
(egy időben elnöke volt a me-
gyei szervezetnek), a helyi Ro-
tary Club alapító tagja (elnöke 
is volt), a református egyház 
presbitere, s nem utolsó sorban 
családi gazdaságot működtető, 
gabonával, szőlővel foglalkozó 
agrárvállalkozó. Tősgyökeres 
szekszárdi, anyai ágon alsóvá-
rosi református, apai ágon fel-
sővárosi katolikus felmenőkkel 
rendelkezik. Szegről-végről a fél 
várossal rokonságban áll.

Pár éve még felült a traktor-
ra, s maga művelte földjeinek 
egy részét, ma már a kora mi-
att ezt nem vállalhatja. Viszont 
nyüzsög, szervez, ügyeket intéz, 
a másokét is, erre állt rá: 27 éve 
helyi önkormányzati képviselő.

A mezőgazdaságban zajló 
változások koordinálásába még 
korábban bekapcsolódott mint 
agrármérnök és szaktanácsadó. 
A földrendező bizottság elnöke-
ként vett részt a kárpótlás lebo-
nyolításában. Szekszárdon négy 
földárverés volt a kilencvenes 
évek elején. Az első falugazdász 
is ő volt a megyeszékhelyen.

‒ A téeszes idők után nehe-
zen hitték el az emberek, hogy 
tényleg önállósodhatnak – em-
lékszik vissza. – Természetesen 
nem úgy akartam másokat agi-
tálni a földszerzésre, hogy én 
nem csinálom. A két bátyámmal 
együtt szántókhoz jutottunk, de 
már 1972 ót volt egy kis szőlőm 
présházzal, amit aztán két alka-
lommal is sikerült bővíteni, s 
most két hektárt gondozunk a 
fiammal. Hosszú ideig magát a 

termést értékesítettük, de nem-
rég létesítettünk egy feldolgo-
zót, s ráálltunk a folyó bor ké-
szítésére. A következő lépés a 
palackozás lesz. Komolyan fog-
lalkozom ezzel, nemcsak hobbi 

szinten. Az Alisca Borrendnek 
is tagja vagyok 1996 óta. 

Az önkormányzati munka több 
bonyodalommal járt, mint az ag-
rárvállalkozás. Keresztény-kon-
zervatív pártok jelöltjeként 

szerzett mandátumot minden 
ciklusban 1994 óta. Bizottsági 
elnök is volt, általában gazdasági, 
mezőgazdasági, pénzügyi kér-
dések döntés-előkészítésén dol-
gozva. Nyitott volt a környezet-
védelem iránt is. (Szekszárd már 
2009-ben belépett a klímabarát te-
lepülések szövetségébe.) Jelenleg a 
Szociális, Egészségügyi, Környe-
zeti és Fenntarthatósági Bizottság 
tagja, amit nem tart valami nagy 
falatnak a korábbi feladataihoz 
viszonyítva.

‒ Változtak a politikai erőviszo-
nyok az önkormányzatban – vá-
zolja a helyzetet –, kisebbségbe 
került a Fidesz-KDNP frakció a 
legutóbbi választáskor, és senkit 
nem érdekeltek az én tapaszta-
lataim, kapcsolatrendszereim a 
bizottsági helyek, elnöki pozíciók 
elosztásakor. Bevallom, ezt nagy 
pofonnak éreztem. De menni 
kell tovább, megtalálja az ember 
a maga tennivalóit, ha akarja. A 
közért dolgozni sok helyen lehet. 
A Rotary Clubban számos jóté-
konysági, adományozási prog-
ramot szervezünk, presbiterként 
– a 15 fős presbitérium tagjaként 
– segítem a lelkipásztor munkáját, 
részt veszek a szakképzésben is, 
vizsgáztatva az aranykalászos tan-
folyamokon, és persze ott a család: 
a fiam, a lányom, az unokám.

Azt is sokan tudják Kővári 
Lászlóról, hogy egy érdekes hob-
binak hódol: városi és megyei 
meteorológiai adatokat gyűjt, 
rögzít, értékel. Idestova harminc 
éve foglalkozik ezzel, 1993-tól.

‒ Sokan kérdezik, hogy mire 
jó ez – mondja –; szerintem 
egyfajta támpontot adhat. A 
statisztikai adatokon alapuló 
időjárás-előrejelzés megbíz-
hatósága kérdéses. Viszont a 
megfigyelés és az abból való 
következtetések levonása, a 
tendenciák felvázolása fontos 
dolog. Egyre szélsőségesebb az 
időjárás, nagyok a hőmérsék-
let-ingadozások, mindezt nyo-
mon követni, prognosztizálni, 
hogy minek, milyen hatása lesz 
a növénytermesztésre, ez már 
nem hobbi, hanem szakma.  

Kővári László
1972 óta foglalkozik
szőlőtermesztéssel
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TÁMASZ ALAPÍTVÁNY
DÉL-DUNÁNTÚLI

REGIONÁLIS
DISZPÉCSERSZOLGÁLAT

72/233–169
Hajléktalan embereket segítő szolgálat

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

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

60
89

)

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

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(06096)

(06098)

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

telefonon: 06–20/210–8961

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

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

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

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

„A”
1.350,- Ft

Pulykaragu leves Lebbencsleves Sajtkrémleves
fűszeres krutonnal

Lengyeles
árpagyöngyleves

Vegyes
gyümölcsleves Csontleves tésztával 400,-

Meggyes-mákos
nudli, vaníliaöntet

Zöldborsófőzelék,
rántott csirkecombfilé

Hentes tokány,
párolt rizs

Paprikás burgonya,
friss káposztasaláta

Borzas szelet, fűszeres 
tejföl, hagymás tört 

burgonya
Csirkecombfilé rántva,

sonkás rizs,
savanyúság

1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Pulykaragu leves Lebbencsleves Sajtkrémleves
fűszeres krutonnal

Lengyeles
árpagyöngyleves

Vegyes
gyümölcsleves 

Szezámmagos
karfiolrózsák,
franciasaláta

Fűszeres-hagymás
csirkemáj, párolt rizs,

savanyúság

Currys sült
csirkeszárny,

babos tésztasaláta

Csirkehússal
rakott brokkoli

Pásztortarhonya,
savanyúság

Cigánypecsenye,
kemencés burgonya,

savanyúság
1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Csirkemell ropogós 
bundában, csiperkés 

jázmin rizs, friss saláta

Csirkemell ropogós 
bundában, csiperkés 

jázmin rizs, friss saláta

Csirkemell ropogós 
bundában, csiperkés 

jázmin rizs, friss saláta

Csirkemell ropogós 
bundában, csiperkés 

jázmin rizs, friss saláta

Csirkemell ropogós 
bundában, csiperkés 

jázmin rizs, friss saláta

Csülökpörkölt,
sós burgonya,

savanyúság
1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Céklával-füstölt sajttal
sült pulykamell,
párolt barna rizs

Céklával-füstölt sajttal
sült pulykamell,
párolt barna rizs

Céklával-füstölt sajttal
sült pulykamell,
párolt barna rizs

Céklával-füstölt sajttal
sült pulykamell,
párolt barna rizs

Céklával-füstölt sajttal
sült pulykamell,
párolt barna rizs

Mákos guba,
vanília sodó 750,-

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(06087)

(06100)

(06088)
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Aki valaha is építkezett, vagy 
„csak” belevágott egy felújí-
tásba, tudja, milyen sokré-
tű, embert próbáló időszak 
ez. Pláne, ha mindezt állami 
és pénzintézeti támogatás 
igénybevételével kellett meg-
valósítani. Ez a 3+3 milliós új 
támogatásnál sincs másként.

Vöröss Endre

Két hete írtunk az új, az idei év-
től elérhető otthonfelújítási kor-
mányzati támogatásról. A 3+3 
milliós program fontos dologban 
különbözik a korábbi szocpol/
csok támogatásoktól: az új állami 
hozzájárulás nem von maga után 
elidegenítési tilalmat. Vagyis azt 
a házat vagy lakást, amelyre fel-
használtuk a támogatást, el lehet 
adni, akár rögtön a felújítás után 
is. Korábban tíz évre kötötte rög-
höz támogatottjait az állam.

Van persze, ami nem válto-
zott. Az új program elbírálását 
bonyolító államkincstár hon-
lapján a gyakran ismételt kér-
dések (GYIK) oldal terjedelme 
(21 oldal!) is előrevetítette, hogy 
óriási adminisztrációs feladattal 
jár az igénylés.

Számos kérelem és melléklet 
kitöltése szükséges. Aztán min-
den egyes vállalkozóval (fővál-
lalkozó esetén csak vele!), aki 
beszámláz nekünk, szerződni 
kell, azok másolatát a számlák-
hoz csatolni kell. A MÁK-kal az 
utolsó számla beérkezését köve-
tő 60 napon belül kell szerződni.

És hol van akkor még az a 
mester, aki el is végzi a szakipa-
ri munkát?

Arról nem szólva, ha nincs 
(elég) önerőnk, és szükségünk 

lesz otthonfelújítási kölcsönre is, 
hisz az újabb adminisztrációs fo-
lyamatot jelent. Meg kell jegyez-
ni: az állami támogatás nem, a 
kölcsön viszont ingatlanra be-
jegyzett önálló zálogjogot, illetve 
elidegenítési és terhelési tilalmat 
von maga után a felvett összeg 
erejéig. Maximum 6 millió forint 
kölcsön igényelhető, a futamidő 
tíz év. Emellett, ha a támogatás 
összege a hitelhez mérten 0–25% 
között van, akkor a hitelhez nem 
vehető igénybe kamattámogatás.

Szóval pénzhez jutni nem 
egyszerű, de megérheti a bele-
fektetett nem kevés energiát, ha 
arra gondolunk, mi mindenre 
fordítható a támogatás, általa 
mennyivel lesz szebb lakásunk, 
házunk.

Ha már eldöntöttük, mit sze-
retnénk, keresni kell mesterem-
bereket.

Megkérdeztünk egy szekszár-
di vállalkozást, milyen munkát 
vállalnak, nőtt-e az elmúlt he-

tekben megrendelésállomá-
nyuk. Horváth Zoltán, az Exp-
ressz Gyorsszerviz ügyvezetője 
hangsúlyozta: minden érdek-
lődő alaposan tanulmányozza 
át az igénybevétel feltételeit. 
Sokan hívják ugyanis telefo-
non, számlát szeretnének, de ez 
a támogatás nem így működik. 
A cél, hogy a lakhatásra szol-
gáló magyarországi épületek 
komfortosabbak legyenek, de 
minden szabályos keretek közt 
történjen.

Horváthék fő profilja a vi-
zesblokkos helyiségek korsze-
rűsítése. Ugyanakkor ma már 
a legtöbb vállalkozás vállal akár 
teljes felújítást is. Horváthék is 
így dolgoznak, alvállalkozó be-
vonásával más szakipari mun-
kát is vállalnak. Ilyen esetben a 
megbízó egy céggel szerződik, 
amely generálkivitelezője lesz a 
lakásfelújításnak.

Számolnunk kell azonban az-
zal, hogy a szakemberek, szak-

cégek vállalási ideje megnő, 
akár jelentősen is megnőhet a 
korábbiakhoz képest. Az állami 
támogatás hírére Horváthéknál 
is megélénkült az érdeklődés, 
sorra keresik őket Szekszárdról 
és vonzáskörzetéből.

„Már látom, a tavaszunk és a 
nyarunk nagyon zsúfolt lesz” – 
említette.

A vállalkozó feltételekről 
is szólt, például az anyag- és 
munkaköltség fele-fele arányú 
megosztásáról. A több évtize-
de a szakmában dolgozó Hor-
váth Zoltán szerint ez kevéssé 
életszerű. Tudvalevő, hogy az 
anyagbeszerzés mindig több 
pénzbe került, mint a munka-
díj.

Ugyanakkor az emberek ér-
deklődését felkeltette a lehető-
ség. Több ügyfele egyébként is 
tervezte a felújítást, az állami 
támogatás hírére pedig úgy vág 
bele, hogy megpróbálja csök-
kenteni általa kiadásait.
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3+3 milliós otthonfelújítás: 3+3 milliós otthonfelújítás: 
érdemes tervezniérdemes tervezni

Fele-fele, illetve...
Legalább 6 milliós beruházás 
esetén lehet lehívni a maximá-
lis, 3 milliós állami támogatást. 
A 3 milliós támogatás felét, ma-
ximum 1,5 millió forintot mun-
kadíjra, a másik felét, maximum 
1,5 milliót anyagköltségre lehet 
felhasználni. Akkor is megkap-
juk a maximális 3 milliós támo-
gatást, ha a munkadíj nem ha-
ladja meg, de eléri a 1,5 millió 

forintot, ha mellette az anyag-
költség eléri vagy meghaladja a 
4,5 milliót. A fele-fele arány a 3 
milliós támogatásra vonatkozik 
ugyanis. Magyarán a munkadí-
jat akár 100%-ban is fizethetjük 
a támogatásból, ha cserébe vál-
laljuk az anyagköltség oldalon, 
hogy a 1,5 millión felül legalább 
3 millió forint önerőt saját pénz-
ből vagy hitelből fizetünk.

Utólagos finanszírozás
Évek óta tervezett korszerűsítést 
valósítana meg a Felsővárosban 
lakó Turgonyi Gábor. Földszin-
tes családi házukat szeretné 
hőszivattyús hűtő-fűtőrend-
szerűvé alakítani, szellőztetési 
rendszerrel kiegészítve. Az álla-
mi támogatás nélkül nem vágna 
bele. Úgy látja, ez a konstrukció 
még csak kialakulófélben van. 
Gáborék aggasztónak tartják, 

hogy a rendszer utólagos fi-
nanszírozású. Nem a bekerülési 
költség miatt, mert az legalább 
kalkulálható, hanem a kérelem 
elfogadása miatt. Fontos figyelni 
minden apró részletre, feltételre. 
Ha ugyanis elutasították a ké-
relmet, a rendelet szerint nincs 
lehetőség jogorvoslatra. Habár 
hiánypótlásra is van lehetőség, 
30 napig újabb kérelmet lehet 
benyújtani 2022 végéig.
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Február 28-ai rejtvényünk megfejtése: Alisca, Pannonia, Sárköz.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kispál József. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
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EVANGÉLIUM

A test temploma
(Nagyböjt III. vasárnapja – Jn 2,13–25)

„Negyvenhat esztendeig épült 
ez a templom, és te három nap 
alatt fölépíted azt?” – kérdezik a 
zsidók az Üdvözítőtől a húsvéti 
előkészület idején. „Ő azonban 
saját testének templomáról be-
szélt.”. (vö. 20–21)

Mi, katolikusok, a nagyböjti 
időt Hamvazószerdától Nagy-
csütörtök estig, a szentmise kez-
detéig tartjuk, amikor is kezdetét 
veszi a Szent Háromnap. Ez ösz-
szesen 46 nap, ha utánaszámo-
lunk a naptárban, és ezen belül, 
illetve ennek a végén 3 nap alatt 
felépíti az Úr „a test templomát”. 
Ha Krisztusban meghalunk, 
Krisztus feltámaszt minket, ré-

szesülhetünk az Ő feltámadásá-
ban. „Három nap alatt” építette 
fel Jézus testének szent templo-
mát, hisz a Megváltó szenvedése 
Nagycsütörtök estén kezdődött, 
a Getszemáni-kertben. 

A mi testünk temploma azon-
ban nem tiszta, ha vétkezünk. 
Kérjük meg az Úr Jézust, hogy 
tisztítson meg minket. Engedjük 
magunkat meggyógyítani, még 
akár feddés által is. Kérjük, hogy 
formáljon át minket, alakítson 
át minket, hogy a Mennyei Atyá-
nak kedve teljék bennünk is, mint 
Krisztus követőiben, s hogy betölt-
sön minket a Szentlélek. Kérjük, 
hogy ismerje fel a világ bennünk 

az Úr Jézus követőit, járjunk Isten 
útjain, s esedezve kérjük, hogy 
mentse meg az Úr a lelkeket.

Azonban ne csak búslakod-
junk, mint akinek nincs reménye, 
hanem örvendezzünk is, hisz az 
Úr megváltott minket, „az övéi 
vagyunk, az ő népe s az ő lege-
lőjének nyája.” (100, 3) Aki pedig 
természetfeletti módon örvende-
zik, az nem csüggedhet: erre is 
emlékezünk, amikor Nagyböjt 6 
vasárnapján nem böjtölünk, ha-
nem mértéktartó módon, keresz-
tényi szellemben örvendezünk. 
Így lesz tehát a 46 napból negy-
ven napos böjti időszak.

Vasárnapokon az Úr feltáma-
dására emlékezünk. Ahogy Ne-
hemiás könyvében olvassuk: „Ez 
a nap az Úrnak, a ti Isteneteknek 
van szentelve. Ne szomorkodjatok 

hát és ne sírjatok!” Mert amikor 
a törvény szavait meghallotta, az 
egész nép sírt.” (8,9) Számunkra 
ez a nap már a vasárnap, a feltá-
madás napja. A Nagyböjtben si-
ratjuk bűneinket és elhatározzuk, 
hogy többé nem bántjuk meg bű-
nös életünkkel az Urat, böjtölünk, 
de vasárnap a keresztény ember 
nem böjtöl, hanem különöskép-
pen gondol húsvét szent örömére, 
a feltámadásra, a mennyei örök 
boldogságra, amely hasonlít a 
menyegzőhöz. Kövessük Jézus ta-
nítását egész életünkben, így azt a 
tanítást is, amit a Hegyi beszéd-
ben mondott (vö. Máté 5. fejeze-
te), s hallgassunk Máriára, aki 
ma is azt üzeni nekünk, mint a 
kánai menyegzőn: „Tegyetek meg 
mindent, amit csak Jézus mond!” 
(vö. Jn 2,5) Fekete Zoltán káplán

MOZAIK

Irodalmi
pályázat

A Szabad Magyar Sajtó 
Napjáig, március 15-éig 
hosszabbítja meg Szek-
szárd és Én elnevezésű iro-
dalmi pályázatát a Szekszár-
di Vasárnap. A 14–30 éves 
szekszárdi lakosok számára 
kiírt pályázatra az írásos al-
kotásokat eredetileg febru-
ár 28-a éjfélig vártuk, az új 
határidő 2021. március 15. 
éjfél. A pályázatban műfaji 
megkötés nélkül, kizárólag 
géppel írt pályamunkákat 
várunk, legfeljebb 3000 le-
ütés terjedelemig. A 14–18 
és a 18–30 éves korosztályt 
mindkét korcsoportban ér-
tékes tárgynyereményekkel 
díjazzuk. A legjobb írásokat 
a Szekszárdi Vasárnap ha-
sábjain közöljük. Személyes 
hangvételű írásműveket vá-
runk, amelyekben a szerzők 
Szekszárddal kapcsolatos 
viszonyukat, élményeiket 
jelenítik meg. A pályázato-
kat a szekvas@gmail.com 
címre várjuk.
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Csak tanulni ment el Szekszárdról
Tinédzser kora óta túrázik 
a most 31 éves Farkas Pé-
ter. Korábban rendszeres 
résztvevője, mára főszerve-
zője lett a Bartina túrának. 
Az idei, másfél hónaposra 
nyújtott túra után olyan kép 
fogadta az erdőben, ami el-
lentétes azzal, amit ő és szer-
vezőtársai vallanak.

Babos Attila

„Szemét-ügy – Nem bántja a 
szemét a szemét?” – írta ki a 
napokban a Facebookra a Bar-
tina túra oldalán Farkas Péter 
szervező egy zsáknyi, az erdő-
ben összeszedett szemétről ké-
szült fotót is mellékelve. Mint 
írta, a Bartina túra 15 kilomé-
teres távján ennek többszörö-
se is összeszedhető lenne/lett 
volna, csalódott és nem érti a 
jelenséget.

– Felbosszantotta, ami történt?
– Nem tudom felfogni, mi-

ért jár az ilyen ember erdőbe. 
Tényleg nem érdekli az embe-
reket, milyen a környezetük?

– Mi történt?
– Sok „új” szeméttel talál-

koztunk, csokipapírral, sza-
loncukorpapírral, rengeteg 
zsebkendővel, PET-palackkal, 
csikkekkel, cigisdobozzal, sö-
rösdobozokkal. Nehéz beha-
tárolni ki és mikor hagyta ott 
őket, de több friss szemetet is 
felszedtünk. 

– Korábban nem volt ilyen?
– Nem ilyen mértékben, de 

tudni kell, hogy idén a jár-
vány miatt a túrát a hagyomá-
nyos formájában nem tudtuk 
megtartani. Az előző években 
limitálva is kétezer ember tú-
rázott négy különböző távon, 
de gyakorlatilag egyszerre. A 
túra előtt pedig gyűjtöttük a 
szemetet az erdőben. A járvány 
miatt idén másfél hónaposra 
nőtt a túra, egy meghatározott 
időszakban lehetett teljesíteni. 
Nem egymás mellett, egymás 
közelében túráztak vagy futot-

tak, hanem akár egyedül vagy 
kisebb csoportokban.

– Ez lehetett az oka?
– Az egyik biztosan. Egy ré-

sze vélhetően a túrázóktól jön, 
de egy másik része talán nem, 
mert tanyasi és városi szakaszok 
is vannak az útvonalakon. Pél-
dául a Bati-kereszt kilátóhoz, 
amit minden útvonal érint, so-
kan járnak, autóval is meg lehet 
állni. A Gemenci erdészet el-
képzelése, és jó irány, hogy nin-
csenek kitéve szemetesek, mert 
ha el tudtad hozni az élelmet, 
italt, a csomagolást is haza tu-
dod vinni. Ez viszont akkor mű-
ködik, ha valakik nem kezdik el 
a szemetelést. Most azonban a 
Covid-járvány miatt olyanok is 
kijárnak az erdőbe, – a mi tú-
ránkon is lehettek ilyenek – akik 
korábban nem igazán túráztak, 
hanem konditerembe jártak 
vagy moziba, másképpen töltöt-
ték el a szabadidejüket, s talán 
nem ismerik az erdő etikettjét.

– Mi az?
– Nemcsak lehetőségeink, 

kötelességeink is vannak. Nem 
viszek haza agancsot, nem do-
bom el a szemetet, nem han-

goskodom és így tovább. A 
bejegyzésre sokan és pozitívan 
reagáltak, mondván, ők is gyűj-
tötték a szemetet, és látták, mi 
van, illetve többen is hajlandók 
közösségi szemétszedésben 
részt venni. Hogy mikor, ho-
gyan, az később derül ki.

– Ön mikor kezdett túrázni?
– Az általános iskola végén, 

kb. 14 éves koromban. Kez-
detben helyi kerékpáros, majd 
gyalogtúrákra mentem  a Ge-
menc TSE csapatával, de részt 
vettem tájfutó versenyeken is. 
Aztán megszereztem az ifjúsági 
túravezetői vizsgát, csatlakoz-
tam az Ifjúsági Unió Szekszárd 
egyesülethez, elkezdtem a túra-
versenyzést és a teljesítménytú-
rázást.

– A Bartinára is ekkor kezdett 
járni?

– Igen, 8–10 éve pedig a szer-
vezésbe is belefolytam. Eleinte 
útjelzőszalagokat szedtem, sze-
metet gyűjtöttem, az elmúlt két 
évben lettem főszervező. A kör-
nyezetvédelem a szívügyem, 
a Bartinán is törekszünk erre, 
a kevesebb szeméttermelésre, 
például csomagolásmentes el-
látmányokkal.

– Miért túrázik, miért szervez?
– Szervezni a szemlélet-

formálás miatt szeretek, új 
és fontos dolgokat bevinni a 
köztudatba, sok embernek jó 
élményt adni. A Bartina eseté-
ben szép hagyományt viszünk 
tovább: ez volt a 22-ik túra. 22 
év alatt egyszer sem maradt el, 
ha más módon is, de ezért tar-
tottuk meg idén is.

Személyesen a kikapcsoló-
dás, egészségmegőrzés miatt, a 
társaságért, a feltöltődésért.

– Mi a kedvenc helye? Milyen 
távokat ajánl?

– A Haramia-forrás Sötét-
völgyben. A Bartina túra táv-
jai jó kiindulópontok. Hat-hét 
kilométer a ritkábban túrázók-
nak, idősebbeknek ajánlott, de 
akár kisgyerekkel is teljesít-

hető. A kihívást kedvelők és a 
sportosabbak 15–20 kilométert 
is vállalhatnak.

– Csak túrázással kapcsol ki?
– Figyelek a testedzésre, TRX-

ezem, saját testsúlyos tréninge-
ket végzek, kerékpározom. Van 
egy tanyánk, ott is kertészke-
dem, ami szintén kikapcsol. A 
barátaimmal összejárunk, tár-
sasjátékozunk, a legtöbbjüket a 
túrázásból ismerem.

– Amikor hívtam, a kertben 
ásott, veteményt készített a 
tanyán. Nem ez a jellemző a 
fiatalokra. Másban is kilóg a 
sorból? Videójátékok, mozi, 
féktelen bulik?

– Ezek nem is vonzottak, 
tévénk sincs a párommal. A 
munka becsülete, a kert, a sző-
lő szeretete szülői, nagyszü-
lői minta. A menyasszonyom 
Veszprémben nőtt fel, ő is ezt 
látta otthon.

– Azt mondta, gépészmérnök-
ként végzett Budapesten a Mű-
szaki Egyetemen. A szakmájá-
ban dolgozik?

– Dolgoztam itt, Szekszár-
don, az autóiparban, de ma 
már mással foglalkozom. Vál-
lalkozó vagyok, könyvszobro-
kat készítek, könyvek lapjaiból 
különböző formákat, felira-
tokat ajándéknak családi ün-
nepekre. Mellette lézervágott 
ajándéktárgyakat.

– Soha nem vágyott el Szek-
szárdról?

– Soha, tősgyökeres szekszár-
di vagyok, itt nőttem fel. Nem 
vágytam el sem Budapestre, 
sem külföldre. Jobban szeretem a 
kisvárosi hangulatot, azt, hogy itt 
van a tanyánk, de 10 perc múl-
va otthon tudok lenni. Együtt 
élünk a menyasszonyommal, ő 
Turányik Júlia, a Babits Mihály 
Kulturális Központban dolgo-
zik művelődésszervezőként. Ha 
nem lett volna a járvány, már 
megtartottuk volna az esküvőn-
ket. Öt éve vagyunk együtt, a 
gyerekvállalás is tervben van.
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KSC: Bronzérem stabil, javuló játékkal a Magyar Kupában
Amit az idei Magyar Kupából 
ki lehetett hozni, azt kihoz-
ta a KSC Szekszárd: a Sopron 
Basket kivételével a negyed-
döntőtől a bronzmeccsig 
mindkét ellenfelét legyőzte, 
a TFSE-MTK és a PEAC-Pécs 
csapatát is – utóbbiakat zsinór- 
ban harmadszor a szezonban.

Bálint György

Ahogy azt korábban is jeleztük, 
a végső győztes a jelenlegi, s 
akár az Euroliga megnyerésére 
is esélyes Soproni Basket legyő-
zésére a többi, dobogóesélyes 
magyar csapatnak nincs reális 
esélye, a szekszárdiaknak sincs.

A mostani elődöntőbeli, idei 
harmadik meccs is a korábbi-
akat tükrözte vissza: ha a Sop-
ron felturbózva kosárlabdázik 
4-szer tíz percen át hazai ellen-
fele ellen, akkor is ráver egy hú-
szast, ha az önmagához viszo-
nyítva jól kosárlabdázik.

A KSC ismét megmutatta: 
fegyelmezett, következetes, vál-
tott védekezéssel el lehet érni, 
hogy 75 pontnál ne legyen 

többje a zöld-sárgáknak. Az vi-
szont a Győr, a Diósgyőr, vagy a 
mindenkire veszélyes budapesti 
csapatoknál is kérdés: ki tud 60 
pont fölött dobni ellenük, hisz a 
valamire való dobóhelyzetért is 
meg kell küzdeni. Egyben lehet 
bízni: ők is „emberből” vannak.

Ilyen helyzetben felértékelőd-
nek a dobogós vagy azutáni he-
lyezések. Így a szekszárdi csapat 
idei kupás bronzérme is. Ezért 
nagyot kellett játszani a PEAC 
ellen, hogy meglegyen a lehe-
tőség a bronzmeccsre. Öt nap 
leforgása alatt tíz tétmeccse volt 
a Djokics-csapatnak, s úgy jött 
a Pécs elleni meccs, hogy a már 
említett Sopron után mindösz-
sze egy napot tudtak pihenni a 
lányok. Szerencsére fizikálisan 
és mentálisan is topon volt a 
KSC. Ezt mutatta az is, hogy a 
kritikus pillanatban jó döntése-
ket hoztak, így nem volt elég a 
fordításhoz a baranyaiaknak az 
sem, hogy három játékosuk is 
extra dobóteljesítményt nyúj-
tott a triplavonalon túlról – tíz 
hárompontos esett a szekszárdi 
gyűrűbe.

Djokics Zseljkónak a szek-
szárdi klub honlapjának adott 
nyilatkozatából kiderült: a 
bronzmeccsen egy új, szintén 
agresszív, 8–10 méteren belüli 
védekezési szisztémát gyako-
roltak élesben.

Djokics Zseljko edzői pálya-
futása során először lett Magyar 
Kupában bronzérmes.

Theodorean Alexandra, a 
csapat kapitánya így örült: „Ha 
döntőben vagyunk és újra ve-
szítünk, szomorúak vagyunk, 
a harmadik ezüstöt nem tudtuk 
volna úgy értékelni, mint az 
első bronzot, amiért keményen 

megküzdöttünk, és jó hangulat-
ban meg is ünnepeltünk”.

A hétvégén véget ér az alapsza-
kasz az NB I-es női A csoportos 
bajnokságban, miközben köze-
leg az Európa Kupa törökországi 
nyolcaddöntője, francia ellenfe-
le ellen március 16-án játszik a 
Szekszárd. A várakozás bizserge-
tő érzésével telnek a napok, hi-
szen mire e sorok megjelennek, 
talán már a városban lesz a csa-
pattal edző, sztárigazolásnak szá-
mító amerikai játékos, DeWanna 
Bonner, Erica McCall testvére, 
akivel a szekszárdi csapat remél-
hetően tovább szárnyalhat.
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Svéd atlétákkal Kenyába készül Szemerei Levente
Szemerei Levente, a Szek-
szárdi Sportközpont 20 éves 
magyar válogatott középtáv-
futója megszerezte idei első 
bajnoki címét, mégpedig fe-
dett pályán, 3000 méteren.

Bálint György

Ez a siker a szabadtéri idényére 
is hatással lehet, de még jobban 
örül az időeredménynek, a 8 
perc 11 másodperc új egyéni 
csúcsa ezen a távon.

„Ez visszaigazolja, hogy hóna-
pok óta keményen dolgozunk, 
nagy távokon intenzíven edzünk. 
2200 métertől, amikor fokoztam 
a tempót, már senki sem tudott 
jönni velem” – jegyezte meg a 
főképpen a 3000 akadályra és tíz-
ezer méterre készülő versenyző. 
Szemerei az U23-as Európa-baj-

nokságon – ha meg lesz tartva – 
szeretne bizonyítani.

Ahhoz, hogy az említett 
versenyszámokban már idén 
faragni tudjon legjobb időered-
ményein, új egyéni csúcsokat 
állítson be, kezébe vette felké-
szülése irányítását az egyébként 
halkszavú atléta. Ha az Atlétikai 
Szövetség is  rábólint elképze-
lésére, akkor már e hó végén 
elutazik Kenyába, ahonnét öt 
hét múlva térne vissza Ma-
gyarországra.

Van egy svéd atléta 
ismerősöm, Enil 
Villande Laoli-
va, tőle tudom, 
hogy ők hama-
rosan Kenyá-
ban edzőtábo-
roznak. Mivel én 
is gondolkodtam ha-

sonlón, megkérdeztem, van-e le-
hetőség velük tartani, s az edzője 
jelezte: nincs akadálya a részvé-
telemnek. A repülőjegyemet a 
klubom állja, a kint tartózkodás 
költségeire is van, lenne fedezet. 
És válogatott versenyzőként tá-
mogatásra számítok az országos 
szövetségtől is. Meggyőződésem, 

sokat nyomna a latba fejlő-
désem szempontjából, ha 
egy ilyen ritka levegőjű 
afrikai magaslati edző-
táborban készülhetnék a 

nyári hazai és nem-
zetközi verse-

nyekre. Szerinte 
egy korábbi 
erdélyi tartóz-
kodás is fon-
tos volt abban, 

hogy 2019-ben 
látványosan fej-

lődött több számban is, és a 
junior Európa-bajnokságon 
negyedik helyen ért célba 2000 
akadályon. Valamint hogy 
elnyerte a legjobb utánpót-
láskorú magyar atléta címet.

A svéd barát nem akárki, 20 
éves nagyszerű atléta, akinek a 
fő száma a 10 ezer méter, ame-
lyen már többször Európa-csúcs 
közelében futott, s aki a konti-
nentális ranglistán is az első öt-
hat közt van a számban.

„Nagyszerű lenne vele készül-
ni, egy remek versenyzőről van 
szó, aki 5000 méteren is már 
13.29-et tud, ami közel van az 
egykori kiváló szekszárdi kö-
zéptávfutó, példaképem, Csil-
lag Balázs által jegyzett felnőtt 
magyar csúcshoz. Ráadásul ő is 
örülne, számára is fontos lenne, 
ha együtt tudnánk készülni.
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Mert ez műanyag…
Mert ez műanyag… zengte 
néhány évtizede egy célratörő 
reklám. Ez volt a sláger – a fém, 
fa, üveg, kerámia, papír elavult. 
Legyen minden műanyag!

És lett! Építkezés, csomagolás, 
gyerekjáték – mind műanyag. A 
hulladék 80 százaléka – mind 
műanyag. Az illegálisan lerakott 
hulladéké is.

Aztán az elmúlt évtizedben 
születtek a megdöbbentő képek: 
műanyag zacskóban fuldokló 
madarakról, műanyag hulla-
dékkal teli bálna-gyomorról – 
vagy éppen néhány hete, a Tisza 
árhulláma által a Kárpát-me-
dencébe ömlő műanyag hulla-
dékhalomról. Felháborodott, 
vagy éppen aggódó beírások 
különböző közösségi oldalakra 
a szekszárdi domboldalakat be-
hálózó löszszurdikokba bedo-
bált szeméthegyekről.

A keletkező hulladékok ösz-
szegyűjtéséért, ártalmatlanítá-
sáért, esetleg újrafelhasználásá-
ért már mindenki fizet – akár 
használta, akár nem. Fizetett 
a szelektív gyűjtés kialakításá-
ért (ha kialakult és működött), 
fizetett a lerakásért. Fizetett a 
környezet elszennyeződésével.

A világ egyik legnagyobb üz-
lete a palackozott víz árusítása 
főként azokban az országokban, 
ahol a leggyakrabban ellenőr-
zött „élelmiszer” a vezetékes 

ivóvíz. Az 1000-szer olyan drá-
ga, de század annyit ellenőrzött 
palackos víz a menő és a nyerő. 
Amely árának kétharmada a fo-
gyasztás után használhatatlan 
és eldobandó műanyag palack. 
Persze a PET-palack (polietilén) 
szelektíven újrahasznosítható, 
például műanyag szál készíthető 
belőle. Ezzel valóra is válhatott 
az olcsó divatipar műanyag tö-
meggyártása – műanyag ruha, 
cipő – és gyerekjáték.

Tündéri, színes, hajlékony, ru-
galmas ruhák, cipők, használati 
tárgyak, ételtartó dobozok és gye-
rekjátékok. Azt egyetlen reklám, 
vásárlói tájékoztató sem tartal-
mazza, hogy a PVC műanyagáruk 
(műanyag padló, bútorhuzat, 
lambéria stb.) lágyságát, rugal-
masságát okozó anyagok az ún. 
ftalátok. És hogy a ftalátok szüle-
tési rendellenességet okozhatnak, 
roncsolják a májat, a vesét, a tüdőt 
és gátolják a szaporodást. Emiatt 
1999-ben az Európai Unióban 
a ftalátok hat fajtájának haszná-
latát betiltották a gyerekjátékok 
gyártásánál és a kozmetikumok-
ban. Ennek ellenére még mindig 
megtalálható számos lágyított 
műanyagból készült termékben, 
nem az Európai Unióban előállí-
tott gyermekjátékban is.

A polisztirolból készült ter-
mékek (műgyanták, hungaro-
cell, szigetelők, csomagolók) is 

károsíthatják az emberi egészsé-
get, mivel a vele érintkező élel-
miszerbe sztirol kerülhet. Ezt 
az anyagot a WHO nemzetközi 
rákkutató intézete lehetséges 
rákkeltő anyagként tartja szá-
mon, ami a hormonháztartást is 
módosíthatja, a termékenységet 
is befolyásolhatja.

A polikarbonát anyagú ter-
mékekből biszfenol A (BpA) 
oldódhat ki. A BpA rengeteg 
használati eszközben megtalál-
ható: szemüveglencsék, digitá-
lis médiahordozók, elektromos 
eszközök, háztartási eszközök, 
sport és ipari védőfelszerelések, 
autóalkatrészek, polikarbonát 
étel- és italtárolók. A kioldó-
dás veszélyét növeli a magas 
hőmérséklet, az erősen savas 
vagy lúgos közeg, a hosszú ide-
ig tartó tárolás, az erős igény-
bevétel (mosogatás, súrolás). 
Tudományos kutatások alapján 
a biszfenol a rákos megbetege-
dések (prosztata- és mellrák), 
cukorbetegség, pajzsmirigyza-
var, szívbetegség, asztma, hor-
monális zavar, elhízás, meddő-
ség kiváltója lehet. Az EU 2011 
júniusától betiltotta a veszélyes 
BpA-t tartalmazó műanyag cu-
misüvegek forgalmazását.

A műanyag termékek anyagi 
minőségét kis háromszögben 
feltüntetett számmal jelzik 1-től 
7-ig. Ezek közül a 2-es, 4-es és 
5-ös számmal jelölt csomagolá-
sok viszonylag ártatlanok a kü-
lönböző egészségügyi értékelé-
sek szerint. Azonban a fogyasztó 
jellemzően a megvásárolt termé-

ket figyeli, nem a csomagolást. 
Emiatt nem árt néhány egész-
ségvédő szabályt betartani a 
műanyagok használatakor.

Sok miden áll vagy bukik 
rajtunk, fogyasztókon. Helyes 
döntés eredményeképp a fel-
használt műanyagok meny-
nyisége csökken, a műanyag 
hulladékok nem károsítják a 
környezetet, nem károsodik a 
jövő generációjának egészsége.

A helyes döntést ideje meg-
hozni! Gaál Zoltánné (Teca)

 kuratóriumi tag,
 Zöldtárs Alapítvány

Meghívó – online borkóstolóra
Tisztelt borkedvelők!
Egy ideig még nem tudunk 
személyesen találkozni, viszont 
nem szeretnénk, hogy a „Bo-
rokról könnyedén a Pincében” 
rendezvénysorozat elmaradjon.

Ugyan most személyes talál-
kozóra nincs lehetőség a pin-
cében, de a Microsoft Teams 
alkalmazás segítségével szeret-
nénk mindenkit egy kötetlen, jó 
hangulatú online kóstolóra in-
vitálni. Az virtuális borkóstoló 
témája a Zweigelt fajta lesz.

A kialakult helyzet következté-
ben fontos a borok beszerzése 
ezen a héten. Várjuk Önt egész 
hétvégén az üzletünkben az 
alábbi nyitvatartás szerint: pén-
tek 10:00–19:00; szombat 08:00–
19:00; vasárnap 08:00–17:00.

Ugyan a kóstoló csomagra nem 
vonatkozik, de péntektől minden 
termékünkre 10% kedvezményt, 
biztosítunk. Érdemes lesz bevá-
sárolni nálunk a lezárások előtt.

Az esemény időpontja: 2021. 
március 11. (csütörtök) 18:00.

Az online kóstolón a kö-
vetkező tételeket mutatjuk 
be: Sebestyén Csaba és Csil-
la – Indigó 2020, Pálinkás 
Pince – Spontán Zweigelt 
2019, Toronyi Pince – Zwe-
igelt 2016, Fekete Borpin-
ce – Zweigelt válogatás 2015.

A négyes Zweigelt borcsoma-
got kedvezményes áron 8.700,- 
forintért vásárolhatják meg a 
Garay Élménypincében a ren-
dezvény hetén.

A borokat bemutatja Molnár 
András, a Garay Élménypince 
üzletvezetője illetve számítani 
lehet a borászok részvételére is.

Az online kóstoló nyílt, min-
denki számára elérhető. Nincs 
borvásárláshoz kötve. Ameny-
nyiben szeretne részt venni a 
kóstolón a Microsoft Teams al-
kalmazáson keresztül, akkor a 
csatlakozáshoz szükséges linket 
megtalálják a kóstoló közeledtével 
a Facebook-eseményen: Borokról 
könnyedén a Pincében – Zwei-
gelt kóstoló (Online), vagy kérés-
re elküldjük a kóstoló előtti órák-
ban e-mailben. Ezzel kapcsolatos 
kérésüket jelezzék a marketing@
garaypince.hu e-mail címen.

Várunk minden kedves érdek-
lődőt! Jó borokat, jó egészséget!

•  A legbiztosabb a műanya-
gok kerülése. Bevásárlásnál 
textil szatyor vagy kosár 
használata. A pékárut és a 
zöldséget is lehet külön kis 
vászontáskába helyezni. Az 
ételek tárolására jó az üveg 
és a kerámia. Mázatlan cse-
répedények évszázadokon 
keresztül kiválóan alkalma-
sak voltak a zöldségek hosszú 
ideig való „csomagolására”.

•  Palackos víz helyett sa-
ját kulacs: mindig frissen 
tölthető csapvízzel. Poli-
karbonát alapú kulacs-
ba nem javasolt forró ital.

•  Műanyag dobozban, 2-es, 
4-es, 5-ös jelölésűben sem 
javasolt ételt melegíteni.

•  A műanyag szelektív gyűj-
tés melletti legminimálisabb 
használata. Rendszerességgel 
és tudatossággal csökkenthető 
a műanyaghasználat.
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Fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
polgarmester@szekszard.hu

•  Dr. Gábor Ferenc jegyző
Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alap-
ján: 06–74/504–103.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Móra Viktória képviselő
Tel.: 06–70/602–6525, 
e-mail: moravicky76@gmail.com

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

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

MOZAIK – KULTÚRA

Weisz Béla karikatúrája

Tájékoztató
2021. március 13-án szomba-
ton, és 2021. március 27-én 
szombaton rendkívüli előre-
hozott zöldhulladék gyűjtést 
és szállítást végez társaságunk.

A kihelyezett zöldhulladékot 
vagy kötegelve (a köteg mérete: 
50 cm átmérőjű és 1 méter hosz-
szú), vagy lebomló zöld zsákban 
van lehetőségünk elszállítani. A 
zsákok átvehetők az Epreskert 
utca 9. szám alatt 2021. márci-
us 1-től az eredeti nyitva tartási 
időben: hétfő–szerda 08:00–
15:00; csütörtök 08:00–19:00; 
pénteken 08:00–12:00 óráig.

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, 
hogy a SZMJV Önkormányzata 
által, zöld területtel rendelkező 
szekszárdi ingatlantulajdonosok 
számára ingyenesen biztosít havi 
5 db lebomló zöld zsákot márci-
us 15-ig, az év többi hónapjában a 
tárgyhó 10-ig van mód az érintet-
teknek az adott hónapra átvenni. 
A rendkívüli zöldhulladék szállí-
tási időpontokon kívül a Damja-
nich utcai hulladékudvar nyitva-
tartási idejében van lehetőség a 
zöld hulladék leadására. Az éves 
hulladékszállítási naptárunkról a 
honlapunkon tájékozódhatnak.

 ALISCA Terra

Feljegyzések
szökőévben

Megjelent Wessely Gábor új 
könyve, Feljegyzések szökőév-
ben címmel. A szerző a 2020-
as esztendő magán- és közéleti 
történéseit rögzítette, itt-ott 
versikéket, prózamorzsákat is 
közreadva. A kötet illusztráció-
it Szatmári Juhos László készí-
tette. Bemutatói – több telepü-
lésen – a járvány elmúlta után 
lesznek.  L. P. A kötet címlapja

Simon Erika író
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A püspök és az író
A Budapesten élő, de szekszárdi 
gyökerekkel rendelkező írónak, 
Simon Erikának már jó né-
hány interjúkötete megjelent. 
Köztük két olyan, melyben a 
beszélgetőpartner a szekszárdi 
gyökerekkel rendelkező püs-
pök, Bíró László volt. Most a 
szerző, a főpap lelkipásztori 
írásaiból ad közre válogatást. A 
megjelenés a napokban várható. 
Könyvbemutatót természetesen 
Szekszárdon is tartanak majd a 
járvány elmúltával.
 ‒ Wy –



2021. március 7.16 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

csavarok, anyák, alátétek, 
szegek, szegecsek, tiplik,

dübelek, épület- és
bútorvasalatok,

zárak, lakatok, kilincsek, 
bútorfogantyúk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • tel.: 74/413–004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • tel.: 74/512–454
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • tel.: 74/540–780 (06091)

Mi a webjogsi?Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű 
szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz ve-
zető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a 
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legna-
gyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosít-
ja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!

Balog István oktató (06103)

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

(06093)

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

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

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

GYORSSZERVIZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás-
elhárítás!

(06095)

(06085)

HIRDETÉS

(06090) (06086)


