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Újabb értékek az Szekszárdi Értéktárban
Hogyan függ össze a keleti ajtós csiga, Csuhaj Tünde és a Csapó középiskola parkja?

Kutny Gábor

– Egy esztendővel ezelőtt tettem 
javaslatot arra, hogy bővítsük 
azoknak a körét, akiknek kikér-
jük a véleményét arról, hogy mi-
lyen értékeket terjesszünk fel a 
szekszárdi értéktárba – mondja a 
kilenctagú testület vezetője, Csö-
tönyi László. 

– Sajnos a járvány meghiúsítot-
ta az elképzelésinket. Most, hogy 
újra lehet személyesen találkozni, 
szeretném újra felmelegíteni ezt a 
folyamatot. 

– Számos olyan civil és szak-
mai szervezet, iskola működik 
a városban – elég csak az Egyed 
Antal Honismereti Egyesület-
re, vagy a főiskolára gondolni 
–, akik a segítségünkre lehetnek 
abban, hogy valóban az értékek 
védelmére tudjunk koncentrál-
ni. Azt kell mondanom, aktív e 
tekintetben a város lakossága, és 
szinte folyamatosan érkeznek a 
felterjesztések, ötletek arra vo-
natkozóan, kik, mik kerüljenek 
a listára. 

– Több kategóriában is van le-
hetőség erre a rangot adó címre 
ajánlásokat tenni. Így került a 
legutóbbi döntés eredményeként 
a kulturális örökség kategóriában 
a települési értéktárba Csuhaj 
Tünde tojásdíszítő iparművészeti 
munkássága. Egyben javasoljuk 
a Tolna megyei Értéktárba való 
felvételét is. Az ő munkássága 
egy olyan kincs, amely nemcsak 
a városban, hanem a megyében is 
megismerésre érdemes. 

Ugyancsak felvettük Kis Pál 
István írói és filmes munkássá-
gának irodalmi és borkulturális 
hagyományokat őrző, gyarapító 

részét, és az előzőekhez hasonló-
an, ebben az esetben is javasoljuk, 
megyei értékké nyilvánítását.

Sipos Márton úszó munkássá-
gát sport kategóriában soroltuk a 
városi értékek közé. 

Sokan szeretik a Sötétvölgyi 
parkerdőt, ezért a természeti kör-
nyezet kategóriában helyet kapott 
a város értékei között, mint ahogy 
a Csapó Dániel Szakközépiskola 
csodálatos parkja is ebbe a kate-
góriába kapott besorolást. 

És van egy, talán a szekszárdiak 
által kevésbé tudott érdekesség, 
egy állatka, amely a környeze-
tünkben él: ez a keleti ajtós csiga. 
A pici lény a Sötétvölgyi erdőben 
él, és Európában is összesen alig 
egy-két helyen található meg.  Így 
aztán valóban egyfajta kuriózum, 
fogalmazzunk így, az ő szekszár-
disága. Egyébként védett állatról 
van szó, amely jelentős értéket 
képvisel. 

Hangsúlyozom, hogy ha bárki 
szeretné, hogy valamilyen helyi 
érték bekerüljön a szekszárdi ér-
téktárba, akkor tegyen javaslatot 
nyugodtan, a bizottság rendsze-
resen megvizsgálja az ajánlásokat, 
és dönt azok sorsáról – emelte ki 
Csötönyi László. 

TÓTH 
RÓBERT

Felhőtlenül 

Végre minden csak arról 
szól, hogy mivel töltjük a 

nyarat. Vagy éppen mivel tölt-
jük tele a poharat e tikkasztó 
forróságban, mígnem a hegy 
mögé bukik a nap, teret en-
gedve az éjszaka mit sem érő 
erőfeszítéseinek.

A nyár ilyen. A természet – 
bármerre is tekintünk – 

elemében van. A szőlő kúszik, 
amerre bír; poloska helyett 
szúnyoginvázió és tücsökkon-
cert. A kutya is csak lomhán 
jár, aztán árnyékba sederedik.

Két pohár fröccs után a 
harmadik is lecsorog. Ki 

számolja egyáltalán? 

Ájtatosnak lenni nyáron 
amúgy sem ér, inkább 

engedjük el magunkat! Álcá-
zott valóság a fegyelmezett-
ség – tűrjük fel nyugodtan az 
ingujjat! Átvészeltünk egy pi-
szok nehéz időszakot, miután 
végre kijár a jó idő. 

Csupán egy dologra kell 
igazán figyelnünk: nem 

mindegy, hogy a lazítás vagy 
a léhaság napernyője alá 
bújunk. Csak egy kis odafi-
gyelés kell, hogy a nyár min-
denki számára ugyanolyan 
derűs maradjon. 

Itt az idő, hogy az oly’ várt 
évszak megannyi örömét 

üdvözöljük. Indulhatunk 
máris a vízpartra, a teraszra, 
vagy a pince hűsébe. Immár 
csak a jóindulatú javaslat 
marad, ha megengedik:

Óbort muslincástul, diny-
nyét magostul, nyári pil-

lanataikat pedig felhőtlenül, 
avagy a napsütéssel együtt 

tessék élvezni!

JEGYZET

Négy új értékkel gazdago-
dott a szekszárdi értékek 
tára. A bizottság munkájá-
ban egyre nagyobb szere-
pet kapnak a civil szerve-
zetek – mondja Csötönyi 
László, a Szekszárdi Értéktár 
Bizottság elnöke. 
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Sokkal tapasztaltabbak lettünk

Kutny Gábor

– Ez a legutóbbi hullám sokkal nagyobb 
odafigyelést és erőfeszítést kívánt tőlünk, 
mint az előzőek. Több beteget és nagyobb 
érintettséget tapasztaltunk. És az oltások 
megérkeztével egy újabb feladatot kaptunk, 
hiszen a kórház oltópont is volt egyben. 

– Miben látja a különbséget az első és az 
utolsó járványhullám között?

– Akkor, az elején, senki nem tudta 
pontosan, mire kell felkészülnünk. Ma 
már ezt pontosan tudjuk. Az elején kisebb 
volt a leterheltség. Ez a mostani időszak-
ról nem mondható el, de a megszerzett ta-
pasztalatok birtokában a megnövekedett 
betegszámot is tudtuk kezelni.

– Mekkora szerepe volt az oltások meg-
érkezésének abban, hogy mára egy sza-
badabb életet élhetünk?

– Nagy. Valamikor újév környékén ér-
kezett az első adag vakcina, és utána egy 
feszített oltási programot bonyolított az 
ország és ebbena háziorvosok mellett mi, 
mármint a Balassa János kórház is részt 
vettünk. A legfrissebb számok azt mutat-
ják, hogy 5,5 millió ember már túl van az 
első oltáson. Két gyakorlati tapasztalatom 
van. Az egyik saját munkatársaim köré-
ben van, akiknek csaknem 80 százaléka 
felvette az oltást. Nagyon örömteli, hogy 
alig volt olyan kollégám, aki a kórházban 
betegedett meg, legtöbben a kórház falain 
kívül kapták el a fertőzést.  

– Az egészségügyi dolgozókat követő-
en az idősotthonokban élők kapták meg 
az oltás. Azok az idősek, akik ezt köve-
tően kórházba kerültek, javarészt nem 
covid miatt kerültek hozzánk. Ebből kö-
vetkeztetek arra, hogy
a lakosság átoltottsá-
gának kell, hogy pozi-
tív hatása legyen.

– Mennyire voltak tü-
relmesek Önökkel az 
emberek?

– A lehetőségek-
hez képest min-
denképpen. Lát-
ni kell, hogy 
ez egy rend-
kívüli helyzet 
mindenkinek, 
nemcsak az 
egészségügy-
nek. Aki eljött 
a kórházba, 
látta, hogy a 
munkatársaim 
védőfelszerelés-
ben dolgoznak, 
nem mindennapi-
ak a körülmények 
egy járványkór-
házban. Így aztán 
a várakozók is em-
patikusabbak voltak 
a dolgozókkal, ami 
sok esetben segítette 
az előrehaladást, pél-
dául az oltások eseté-
ben. Mi megközelítően 
60 ezer injekciót adtunk 
be ebben a fél évben. 
De a látogatási tilalom 
is nagyon szigorú 
volt. Megpróbál-
tunk normális 
kommunikációt 

fenntartani a betegek után érdeklődők-
kel, hiszen természetes, hogy izgulnak a 
szeretteikért. Tehát a legnagyobb kihívást 
valóban a kommunikáció okozta, de in-
formációs vonalat és email tájékoztatást 
működtettünk, igyekeztünk kezelni ezt a 
problémát.

– Túlvagyunk a járványhullámon, önök 
pedig lassan ismét koncentrálhatnak 
majd a gyógyítás egyéb területeire. Hol 

tart a visszarendeződési folyamat?
– A vége felé. Néhány nap és a 
kórház gyakorlatilag úgy tud 

majd működni, mint béke-
időben. Ami nem jelenti 
azt, hogy nem tarjuk szára-
zon a puskaport, tehát fel 

vagyunk készülve arra, 
ha újra járványhelyzetet 

kell kezelnünk. Akkor az 
eddigi tapasztalatok alap-
ján már gyorsan át tudjuk 
alakítani az ellátási rend-
szert. Most azonban már 

arra koncentrálunk, hogy 
behozzuk a lemaradásunkat, 
és úgy számolunk, hogy ezt 
hetek alatt el is fogjuk tudni 
érni. Ami azt jelenti, hogy 

ha valakinek olyan beavatko-
zásra kellett eddig várnia, amit 

a vírushelyzet okozott, akkor vagy 
mi vesszük fel vele napokon belül 
a kapcsolatot, vagy keresse ő a ke-
zelőorvosát. Az előző hullám után 
is azt tudtuk mondani, hogy mire 
beköszöntött az ősz, már minden 
restanciánkat letudtuk. Azt gon-
dolom, ez most sem lesz másként, 
sőt azt remélem, ezt a célt hama-
rabb el tudjuk érni. Azt gondo-
lom, mindenki beletanult ennek 
a járványnak a hogyanjába, ami 
azért pozitívum, mert ha mégis-

csak lesz újabb hullám, már sokkal 
hatékonyabban fogjuk tudni kezelni 

a helyzetet.

Lecsengőben van a koronaví-
rus-járvány harmadik hulláma. A 
szekszárdi Balassa János Kórház 
azon dolgozik, hogy minél előbb 
visszaálljanak a normál működés-
re és behozzák a vírus elleni harc 
okozta lemaradásokat. Dr. Németh 
Csaba főigazgató úgy látja, nagyon 
sokat tanultak ebben a félévben a 
védekezésről, a szervezésről, így 
ha netán újra a coviddal kell szem-
benézni, könnyebben megbirkóz-
nak majd a kihívásokkal.
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Spirit
Egészség
Centrum

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3. 
e-mail: info@spirit-center.hu 

Bejelentkezés: 06–74/501–080 • H.– P.: 08:00–21:00

verőérbetegség vizsgálata, kezelése
visszérbetegség vizsgálata, kezelése

szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése

Rendelés: péntekenként

Dr. Sínay László PhdDr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

Dr. Borsós IlonaDr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos

Dr. Ember ÁgostonDr. Ember Ágoston
általános sebészet, proctológia

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS

EMLŐ ULTRAHANG

Has, kismedence, nyaki, 
lágyrész, pajzsmirigy, carotis,

ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,

sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő 

10:00–14:00 óráig

verőérbetegség
vizsgálata, kezelése

visszérbetegség
vizsgálata, kezelése

Rendelés:
páros hét kedd

Dr. Mezővári AnnaDr. Mezővári Anna
érsebész főorvos

Dr. Szabó Attila EndreDr. Szabó Attila Endre
urológus főorvos

Dr. Szabó-Nemes    JuditDr. Szabó-Nemes    Judit
gyermek tüdőgyógyász

Rendelés:
páratlan hét

csütörtök

allergológia
kivizsgálás,

bőrteszt és vérvétel

Rendelés:
kéthetente
csütörtök

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész, klinikai főorvos

VÉRVÉTEL (kedd, csütörtök)
07:30 – 11:00 óráig

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész, 

pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata

Rendelés:
minden második hétfőn

plasztikai műtétek, botox, 
ajakfeltöltés, anyajegylevétel

Rendelés: keddenként

SARS-CoV-2 IgG
• Általános állapotfelmérés

• Daganatszűrések
• Diabetes csomagok

• Pajzsmirigy csomagok
• Prosztataszűrés

• Allergia csomagok
• Kismamáknak cukorterhelés

Corden hivatalos partner (06453) (06433)

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

(06439)

(06443)
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Június 19-én a Művészetek Házában ünnepé-
lyesen is megnyitotta kapuit a Munkácsy Mi-
hály-díjas festőművész, Baky Péter kiállítása.

A ma már Balatonkenesén élő alkotó képeit ko-
rábbi munkahelyén tekintethetik meg az érdek-
lődők, hiszen Baky Péter egészen nyugdíjba vo-
nulásáig igazgatóként vezette a Művészetek Házát. 
A Visszatekintés című kiállítás a magyar képzőművészetben évtizedek óta meghatározó szerepet betöltő 
alkotó életművének keresztmetszetét, az életről és az emberről megfogalmazott képeit tárja a látogató elé.

– Ez a kiállítás a világ ábrázolásának és bemutatásának egyik módja, de 
egyúttal a megértésé és a vizsgálaté is – hangsúlyozta a tárlatot megnyitó N. 
Kovács Zita művészettörténész, aki hozzátette, Baky Péter minden alkotása 
egy személyes nézőpontot mutat be a valóságról.

A kiállítást szeptem-
ber 5-ig lehet megte-
kinteni a Művésze-
tek Házában hétfő 
kivételével naponta 
10:00 órától 17:00 
óráig.

FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓ: KISS ALBERT

FOTÓK: KISS ALBERT

Bartók Ferenc
Szülőföld

Megtöltöm a demizsont
Jó szekszárdi borral,
Viszem a jó hírét e szép
MAGYAR honban.
Teszek tarisznyámba
Babitsot, Garayt,
Zenét melyet
Liszt Ferenc ebben
A városban írt.

Viszek képeket is
Mit Cseh Gábor
Festett, és ha
Megszomjazom,
Akkor iszom egyet.
E borról eszembe jut a
Szép Gemenci erdő,
A kisvasút,
A vén Duna,
A sok tanya és szőlő.

Jó lesz hazatérni,
S megpihenni rajta,
Mert ez a szép föld
A szekszárdiak
ÉDES SZÜLŐANYJA.

Vörös István
Van-e valami szekszárdon kívül?
Más idők telnek-e egyáltalán,
mert a miénk, úgy tántorog, 
mint egy részeg ember.
„Minek isztok annyit? Minek az a sok 
kadarka, rizling, kékfrankos, siller,
bikavér és merlot, miért 
a törköly, a portói, a pálinka?
„Azt mondod, ezzel az időnek 
ártunk?” Tőle akarjátok 
megkérdezni, van-e Isten? 
Nem tudja Takler, Vida,
nem tudja Heimann, Márkvárt, nem 
tudja Komjáthi, Vesztergombi, 
Posta, nem tudja Sebestyén, Merfelsz, 
nem tudja Eszterbauer, Dúzsi, 
nem tudja Prantner, Gál. 
De tudják a borok. A hordók 
fája nyög a vasabroncsok alatt.
Az üvegek valamit suttognak. Összekoccan
két egymástól távol álló pohár.
Tudja az utolsó csepp bor.

Jankovics Zoltán: Száz szó Szekszárd
„Végül is ketten maradnak Isten és a bor”

„Volt, van és leszen Szegszárdnak
Míg le nem dől Bartina,
Mellyel honját felköszöntse,
Egy pohárka jó bora.”  Garay János

Garay János – Sebestyén Pincészet Iván-völgyi Bikavér
Babits Mihály – Tringa Cabernet Sauvignon
Mészöly Miklós –  Heimann&Fiai Porkoláb-völgy 

Kadarka
Baka István – ifj. Márkvárt János Ezerötös Cuvée
Csengey Dénes –  Németh János Pincészet Deviant 

Syrah
Lázár Ervin – Pósta Borház Amfórás Kadarka
Gacsályi József –Vesztergombi József Vicarius Cuvée
Kis Pál István –  Dúzsi Tamás családi borászata  

Görögszó Cuvée
Dicső Zsolt –  Sárosdi Pince Rizlingszilváni- 

Chardonnay, két fehér kisfröccs

Száz szónak is egy a vége, szekszárdi bor!
Egészségetekre!

VisszatekintésVisszatekintés

Megnyílt Baky Péter kiállításaMegnyílt Baky Péter kiállítása

Írókat, költőket kértünk fel, hogy írjanak 100 
szót Szekszárdról és a borról. Ezek közül az 
írások közül közlünk újabb kettőt.

Hit élet hozatal
Bartók Ferenc tizenöt éves kora 
óta ír verseket. Eddig körülbelül 
hatszáz költeménye született. Al-
kotásait Kis Pál István költőnek 
mutatta meg, tőle kérve útmuta-
tást. Verseit többnyire rendezvé-
nyeken olvassák föl. Anyák napi 
fohász című műve Amerikába is 
eljutott. Vallja: „Mintha a Jóisten 
azzal jutalmazna, hogy verseket 
írhatok.” Hit élet hozatal című vá-
logatott verseit tartalmazó kötete 
megvásárolható a Béla Király téri 
újságos pavilonban.  adzs

100 szót Szekszárdról
és a borról

Vörös István Füst Milán-díjas, József Attila-díjas 
költő, író, irodalomtörténész

Jankovics Zoltán Mészöly Miklós Emlékplakettes 
költő, mail art művész, szerkesztő
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2  Forrás: TMÖL. Szekszárd város levéltára V./74/a Kjkv. 1926. október 9. Romsics István: Bethlen István miniszterelnöksége Rubicon 1996.

Gróf Bethlen István a 20. századi ma-
gyar politika egyik legjelentősebb s a 
konzervatív-nacionalista magyar poli-
tikai gondolkodás utolsó nagy alakja 
volt. 

Szekszárd díszpolgárai: 4/2. rész
Gróf Bethlen István (1874–1946)

Dr. Dobos Gyula

Bethlen István 1920-ban tagja volt a magyar 
békedelegációnak. A Simonyi-Semadam 
kormány lemondása után létrehozta az egy-
séges kormányzó pártot. A Teleki-kormány 
bukását követően, 1921. április 14-én minisz-
terelnök lett. Egységes igényként jelentkezett 
a rövid ideig működő kormányok helyett a 
stabil és kiegyensúlyozott adminisztráció. 
Ennek létrehozását a bel- és külföldön egy-
aránt jól ismert politikustól, Bethlen gróftól 
remélték.

Bethlen jól tudta, hogy a tartós politikai 
konszolidáció feltétele a gazdasági konszo-
lidáció. Ezért már 1922-től egyik legfőbb 
törekvése volt, hogy a háború, a Monarchia 
felbomlása, a forradalmak és a trianoni dik-
tátum miatt válságba került magyar gazda-
ságot talpra állítsa. Az állapotot jól mutatja, 
hogy a mezőgazdasági termelés 1920-ban 
a háború előtti szint 50–60 százaléka, a 
gyáripari termelés pedig 35–40 százaléka 
körül mozgott.

Az önerőre támaszkodó deflációs, szaná-
lási politika kudarca után, Franciaország és 
az utódállamok ellenállását leküzdve nép-
szövetségi kölcsönökkel és adóemelésekkel 
valósította meg az ország gazdasági konszo-
lidálódását. A fellendülés eredményeként az 
ipari termelés 1924 és 1929 között több mint 
70 százalékkal emelkedett, és 1929-ben, a 
gazdasági világválság előestéjén már 12 szá-
zalékkal múlta felül az utolsó békeév, 1913 
termelési szintjét. 

A gazdaság fellendülése és az életkörülmé-
nyek javulása nagymértékben visszahatott a 
politikai életre, és a húszas évek második 
felére jellemző kiegyensúlyozott kormány-
zásnak az alapjait és feltételeit teremtette 
meg. Az eredmények biztosították az átfogó 
szociál- és kultúrpolitika, valamint aktívabb 
külpolitika kialakításához a jobb feltételeket. 
Megtörtént a társadalombiztosítás újjászer-
vezése, szélesítették a kötelező betegség- és 
balesetbiztosítottak körét, majd 1928-ban 
bevezették a kötelező öregségi, rokkantsági, 

özvegységi és árvasági biztosítást. E rendelé-
kezések a városi munkásrétegeket érintették, 
de a mezőgazdasági munkavállalókra nem 
terjedtek ki. 

A kultúrpolitika legnagyobb eredménye a 
népiskolai hálózat fejlesztése volt. Ekkor köl-
töztették a kolozsvári egyetemet Szegedre, a 
pozsonyit Pécsre, kiterjesztették az ösztön-
díj-rendszert, kialakították külföldön a Col-
legium Hungaricumok hálózatát. „A magyar 
hazát ma elsősorban nem a kard, hanem a kul-
túra tarthatja meg és teheti ismét naggyá” – 
hangoztatta Bethlen kultuszminisztere, gróf 
Klebelsberg Kunó.

Jelentős eredménynek számított, hogy az 
ország kilépett a gazdasági, külpolitikai el-
szigeteltségből, amikor szerződések születtek 
Olaszországgal, Ausztriával, majd Németor-
szággal. 

A konszolidációs folyamat eredményeiből 
Tolna megye és székhelye is részesült. Nem 
véletlen, hogy 1926. október 9-én a megye-
székhely képviselőtestülete gróf Bethlen Ist-
ván miniszterelnököt Szekszárd város dísz-
polgárává választotta.

Az ország fejlődési folyamatát törte de-
rékba az 1929–1933 közötti gazdasági vi-
lágválság. 

A hatására megjelenő életszínvonal-csök-
kenés elsősorban az ipari munkásságot és 
a parasztságot radikalizálta. Megromlott a 
viszony Bethlen és a kormányzó között is, 

aki korábban szabad kezet adott miniszter-
elnökének. 1931 elején Horthy saját poli-
tikai javaslatokkal állt elő, amelyek között 
a statárium bevezetése, a baloldali lapok 
betiltása és az MSZDP elleni hathatós fel-
lépés is szerepeltek. Az államcsőd elkerü-
lésére 1931. augusztus elején Franciaország 
5 millió fontos gyorssegélyt bocsátott Ma-
gyarország rendelkezésére. Gróf Bethlen 
István 1931. augusztus 24-én lemondott, de 
továbbra is jelentős szerepet játszott a kor-
mányzó egyik tanácsadójaként. 1935-ben, 
Gömbös Gyula miniszterelnökkel támadt 
ellentéte miatt kilépett az Egységes Pártból 
és ellenzékbe vonult.

Az 1939-es választások után Horthy a fel-
sőház örökös tagjává nevezte ki. 1928–1945-
ig az MTA tagja. 1943–44-ben egyik veze-
tője volt az angolszász orientációs politikai 
áramlatnak. Szerepet játszott a különböző 
különbéke-kísérletekben. 

1944 őszétől a szovjetek házi őrizetben 
tartották, majd elhurcolták. Moszkvában egy 
rabkórházban halt meg 1946. október 5-én. 
Nem hazai földben nyugszik, a Kerepesi te-
metőben szimbolikus síremléke van. 

Főbb művei: A Mezőség és az erdélyi 
magyarság (Marosvásárhely, 1907); A ma-
gyar birtokpolitika jeladatai Erdélyben (Bp., 
1913); Beszédei és írásai (I–II, Budapest, 
1933); Angliai előadásai (Budapest, 1933). 
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Az utolsó előtti Bethlen-kormány
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PROGRAMOK

ProgramajánlóProgramajánló
Babits Mihály Kulturális Központ

KoncertKoncert 
2021. július 01. (csütörtök) 19:00 – Művészetek Háza
Drahos Béla Liszt Ferenc-díjas karmester, fuvolaművész, habilitált 
egyetemi tanár Bajic Ágnes zongoraművésszel közösen ad koncertet, 
amelyen a zeneirodalom leghíresebb darabjait hallhatja majd a közön-
ség. A koncerten fuvolán közreműködik Nagy Melinda. 

Jegyárak: 2500 Ft., nyugdíjas/diák: 2000 Ft. Jegyek kaphatók jegy-
pénztárunkban és a jegy.hu oldalon.

SzínházSzínház
2021. július 03. (szombat) 11:00 – Színházterem
Kicsi Gesztenye Klub: Olly és a Fogorvos A hazánkban is hatalmas 
sikerrel futó ismeretterjesztő zenés mesejáték egy felvonásos színpadi 
showja varázslatos hangulattal, karokat és lábakat rögvest megmoz-
gató dalokkal vár mindenkit, ahol a nevetés garantált! Jegyárak: 3.990 
Ft, 3.490 Ft, 2.990 Ft.

KultUdvarKultUdvar  Nyári programok a Vármegyeháza udvarán
2021. július 04. (vasárnap) 19:00 
Bereczki Zoltán koncertje Magyarország egyik legsikeresebb éneke-
se is színpadra lép programsorozatunkon. Jegyek kaphatók a Babits 
Mihály Kulturális Központ jegypénztárában, valamint a www.jegy.hu 
oldalon. Esőhelyszín a Babits Mihály Kulturális Központ Rendezvény-
terme. Jegyár: 3.000 Ft.

A KultUdvarban számtalan koncerttel, színházzal, valamint a labdarú-
gó Európa-bajnokság mérkőzéseivel várjuk önöket! Patinás helyszín, 
fröccsterasz és rengeteg program!

Programok
Illyés Gyula Megyei Könyvtár
2021 nyár  www.igyuk.hu

Előzetes regisztráció szükséges!

Electric Soul
Együttes 
– Tolna

2021.07.15.

Medinai Tramburazenekar

2021.07.01.

Táj és természet
Oroszi Viktor
2021.06.30.
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HIRDETÉS

Műanyag
ajtó-ablak

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari 

függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

(06444)

FFOGORVOSI MAGÁNRENDELÉSOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

Dr. Schárer LászlóDr. Schárer László
Fogpótlás!Fogpótlás!

Kedd, szerda, péntek:Kedd, szerda, péntek:
14:30 – 17:30 óráig14:30 – 17:30 óráig

7100 Szekszárd, Jókai u. 22.
Telefon: 06-30-93-63-569(0

64
45

)

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/414–212
web: www.diaketkeztetes.net

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 
e-mailben:

rendeles@diaketkeztetes.net
telefonon: 06–20/210–8961

Az ételek elvitelre, vagy házhozszállítással
is kérhetők. Az ételeket saját dobozaink-
ban tudjuk biztosítani, a csomagolás díja
50,- Ft/doboz. A kiszállítás díja 1.450,- Ft

felett ingyenes, alatta +250,- Ft.

Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!
(06440)

MENÜ Június 28. Június 29. Június 30. Július 1. Július 2.

„A”
1350 Ft

Hamis halászlé Tavaszi
zöldségleves

Zellerkrém-
leves

Daragaluska 
leves

Tavaszi
zöldségleves

Túrós csusza,
szalonna pörc 

és/vagy
porcukor

Tejfölös
burgonya-

főzelék,
sertéspörkölt

Rántott
csirkecomb-
filé, rizibizi, 
savanyúság

Vadas
pulykaragu
burgonya-

krokett

Bolognai 
spagetti,

trappista sajt

„B”
1350 Ft

Hamis halászlé Tavaszi
zöldségleves

Zellerkrém-
leves

Daragaluska 
leves

Tavaszi
zöldségleves

Csülök Pékné 
módra,

savanyúság

Rántott
csirkeszárny,

párolt rizs,
friss saláta

Country karaj,
petrezselymes

burgonya

Cigány-
pecsenye,

tepsis
burgonya,

savanyúság

Rántott 
csirkemell,
csiperkés 

jázminrizs,
savanyúság

Napi
ajánlat
1250 Ft

Falusi rántott 
szelet,

fűszeres héjas
burgonya,

savanyúság

Falusi rántott 
szelet,

fűszeres héjas
burgonya,

savanyúság

Falusi rántott 
szelet,

fűszeres héjas
burgonya,

savanyúság

Falusi rántott 
szelet,

fűszeres héjas
burgonya,

savanyúság

Falusi rántott 
szelet,

fűszeres héjas
burgonya,

savanyúság

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Olívás
csirkesaláta,
mozzarella 
golyókkal

Olívás
csirkesaláta,
mozzarella 
golyókkal

Olívás
csirkesaláta,
mozzarella 
golyókkal

Olívás
csirkesaláta,
mozzarella 
golyókkal

Olívás
csirkesaláta,
mozzarella 
golyókkal

(06449)

(06442)

A szekszárdi TOLNATEJ Zrt. 
munkatársat keres KAZÁNFŰTŐ

munkakörbe.

• kazánkezelő (2–12 t/h között) vagy kazángépész végzettség,
•  több műszakos munkavégzés.

•  kazánkezelői tapasztalat,
•  kompresszorkezelő vagy hűtőgépkezelő, illetve nyomástartó edény 

gépész szakképesítés.

• jól tervezhető, kiszámítható műszakbeosztás
• hosszú távú, stabil munkalehetőség
• versenyképes jövedelem
• vidékieknek munkába járás költségtérítése 
• munka- és védőruha biztosítása.
Jelentkezni lehet a munka@tolnatej.hu e-mail címen önéletrajz

benyújtásával, vagy a +36–30/277–8933 telefonszámon.

ELVÁRÁSOK:

ELŐNYT JELENT:

AMIT KÍNÁLUNK:

(06454)
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Újbor fesztivál 
Két szekszárdi pincészet a Top 10-ben

A vírushelyzet miatt már tavaly 
és az idén is rendre elmaradtak 
a helyi, a regionális borverse-
nyek országszerte. A legnagyob-
bak közül is csak a Vinagorát 
rendezték meg tavaly. Az idén 
remélhetőleg újra lesznek bor-
versenyek. 

Az Újbor és a Sajtfesztivál a 
Dicenty Dezső Kertbarát Kör 
elnöke, Ferenc Vilmos ötlete 
alapján jött létre 18 évvel ez-
előtt. A tavalyi fesztivál ugyan 
elmaradt, ám azt az elmúlt na-
pokban bepótolták.

Az új borok, vagyis a 2020-
as évjárat országos mustrájára 
tizennyolc borvidék képvisele-
tében száz pincészet háromszáz 
mintával nevezett. A kitűnő 
évjáratot visszatükrözi, hogy 
a szakmai tekintélyekből álló 
zsűri ötven bort minősített 
aranyérmesnek. Ezen belül is 
kijelölték a Top 15-öt, amely-
be két szekszárdi pincészet is 
bekerült.  A negyedik legjobb, 
legértékesebb újbor a Bodri 
Pincészet Sauvignon Blanka 
névre keresztelt fehérbora lett, 
a Prantner Pince rozéja szintén 
befért a Top 10-be.

A versenyt az idén a nagyré-
dei Kovácsik Pincészet Sauvig-
non Blancja nyerte. Egyébként 
hat rozé bor is bekerült a leg-
jobb 15 közé. Most is kiválasz-
totta a zsűri a határon túlról 
érkezett mintákból a legjobbat. 
Idén Kárpát-medence legjobb-
jának egy Horvátországban 
termelt bor bizonyult, a kiváló 
Chardonnay elkészítője Csúza 
településről érkezett, a Kováts 
Pincészet képviseletében.

Az immáron 17. Újbor Fesz-
tivál ünnepélyes eredményhir-
detését július 17-én, Győrben 
rendezik meg.  B. Gy.
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SZEKSZÁRDIBOREGYETEM
MEGHÍVÓ – 2020. július 14. (szerda) 18:00

Bemutatkozik a Schieber Pincészet
Házigazda: dr. Schieber-Horváth Anita

Helyszín: Schieber Pincészet új borászati üzeme, 
Szekszárd, Baranya-völgy, GPS 46°20’20.9”N 18°39’41.0”E

Részvételi díj: 6.000,- Ft/fő

A jelenlegi szabályozásoknak megfelelően a rendezvény 
oltási igazolvánnyal vagy koronavírus elleni védőoltást 

igazoló mobilalkalmazással látogatható. 

További információk: 74/673–709, 30/3400–736

 Jegyek kaphatók 2021. július 12-ig elővételben 
a Szekszárd Borvidék honlapján (szekszardibor.com)

keresztül, bankkártyás fizetéssel. 
  A kóstolón kizárólag nyomtatott vagy mobileszközön 
felmutatott érvényes belépőjeggyel tudsz részt venni. 

A szabad jegyeket a helyszínen értékesítjük. 

Meghívó

A rendezvény során az egészséges életmódhoz kapcsolódóan előadá-
sokon vehetnek részt, egészséges ételek elkészítéséről, gyógynövény 
termékekről és étrendkiegészítőkről szerezhetnek információkat. To-
vábbá új, pályázati forrásból megvásárolt sporteszközöket – evező-
pad, elliptikus tréner, szobakerékpár, lépcsőző gépek – próbálhatnak ki. 

Az előadások végén az egészséges életmód jegyében ételkóstolóval 
és megvendégeléssel várjuk a résztvevőket, valamint jó minőségű 
ruhákból, szemüvegekből és szemüvegtokokból válogathatnak. 

A program nyitott! Mindenkit várunk szeretettel! 
Kovács Lászlóné elnök

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete
Egészségnapot tart 2021. június 28-án, hétfőn 10:00 órától 

Szekszárdon a Hunyadi u. 4. szám alatti nagyteremben. 

Kérünk szépen minden érdeklődőt, hogy védettségi igazolványát 
és személyazonosító igazolványát feltétlenül hozza magával.  

Szájmaszkot tudunk biztosítani, ha szükséges!

Programok a vakáció idejére
A Garay János Általános Iskola 
többek között informatikai tá-
bort, a Dienes suli nyelvi tábort, 
a Szekszárdi Sportközpont pedig 
természetesen különböző szaká-
gi táborokat kínál az érdeklődő, 
vakációzó fiataloknak. A sport-
központban jelenleg is zajlik a 
Telesport nyári tábor. A jelen-
legi heti turnuson túl további 
hat alkalomra lehet jelentkezni. 
Több sportágat is kipróbálhat-
nak a gyerekek: úszás, lovaglás, 
röplabda, a nagyobbaknak pe-
dig a kalandpark sem maradhat 
el. Emellett várhatóan lesz majd 
E-sport tábor is a sportközpont-
ban, szintén napközis jelleggel. 

A sportközpontba a táborokon 
túl várják a vízitorna szerelmeseit. 
Takács-Steiner Anita gyógytor-
nász minden héten kedden és csü-
törtökön 10:00 órától tart tornát a 
vízben. Emellett várják azokat is, 
akik szeretnének megtanulni úsz-
ni, hiszen van oktatás a sportköz-
pontban. A felújított teniszpályá-
kon pedig nemcsak a felnőttek, de 
a gyerekek is hódolhatnak ennek 
a sportnak. Mindezekről bővebb 
információ a sportközpont hon-
lapján érhető el. 

A Babits Mihály Kulturális Köz-
pont is kínál táborozási lehetősé-
get. Erről az intézmény honlapján 
tájékozódhat a kedves Olvasó.  szj

FOTÓ: KISS ALBERT

Újra használhatókÚjra használhatók
a pályáka pályák

Szinte eltűnt a teniszsport a városi sportközpontból a közelmúltban. 
De nem végleg. A központ új vezetőjének első és egyben legfontosabb 
intézkedése a lepusztult pályák felújítása, üzembe helyezése volt. Már 
három pályát használni tudnak a tenisz kedvelői, további két pálya pedig 
úgy lett kialakítva, hogy azokon a lábteniszezni is lehessen.  (bgy)
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EVANGÉLIUM

Készség – Készültség – Felkészültség

Vigyázz, kész, rajt! Kitört a nyár, zaj-
lik a foci-Eb, lassan elkezdődik a tokiói 
olimpia is. Nemcsak a sportolók, de a 
sportrajongók is készenlétben állnak. 
Pál apostol a Bibliában egy helyen a 
versenypályán futó atlétához hason-
lítja Jézus követőinek és tanítványai-
nak életét: „Tegyünk le minden ránk 
nehezedő terhet, és a bennünket meg-
környékező bűnt, és állhatatossággal 
fussuk meg az előttünk levő pályát!” 
Mindnyájan versenyzők vagyunk, 
akik lelki pályán futunk. De nem ab-
ban az értelemben, mintha egymás 

ellen küzdenénk és harcolnánk. Ne le-
gyünk egymás farkasai és versenytár-
sai! Nem a másik felett kell győzelmet 
szereznünk, hanem önmagunk lelki 
elakadásain. A saját kísértéseinken, 
bűneinken kell győznünk, és biztosak 
lehetünk abban, hogy Isten ereje és 
Lelke által ez lehetséges is.

Péter apostol arra biztat, hogy le-
gyünk készek. Ez egyszerre jelent kész-
séget, készültséget és felkészültséget. 
Ismerős szavak ezek a sport világából. 
Három nagyon hasonló, de igen eltérő 
jelentésű kifejezés a gazdag magyar 
nyelvben. Az élő reménység, az élő hit 
és a cselekvő szeretet embereinek kell 
lennünk. Az első felhívása az Igének, 
hogy legyünk ebben a reménységben 
és hitben készségesek minden ember 

felé válogatás nélkül ezen a nyáron is. 
A második útmutatás, hogy álljunk ké-
szültségben, vagyis álljunk a rajtvona-
lon minden pillanatban a szeretetben 
szólni, cselekedni és így nézni a másik 
emberre. Ne a rosszra legyünk készek, 
hanem a jóra. Ez persze nem megy 
könnyen. Ezért harmadik gyakorlat-
ként ehhez előre és rendszeresen edze-
ni, készülni kell, ahogy a versenyzők is 
teszik. Legyünk lelki edzésben, éljünk 
ezen a nyáron is az ige és a lelki olvas-
mányok elmélyült forgatásával, hallga-
tásával, épüljünk a gyülekezet közössé-
gében és a közösség által is! Használjuk 
ki a nyári időket, hogy ne csak fizikai-
lag, de lelkileg és szellemileg is Krisztus 
megújult munkásai lehessünk, akik 
készségesek, készültségben állnak és fel-
készültek! Vigyázz, kész, rajt!

 Dr. Khaled László
 metodista lelkész

„Legyetek készen mindenkor szá-
mot adni mindenkinek, aki szá-
mon kéri tőletek a bennetek élő 
reménységet!”  (1Péter 3,15)

Június 20-ai rejtvényünk megfejtése: A nyári napéjegyenlőség, A csillagászati nyár kezdete.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kocsis Andrásné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését július 1-jén (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Álláshirdetés
SZMJV Polg. Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályáza-
tot hirdet a Polgármesteri Hi-
vatal Hatósági és Koordinációs 
Igazgatóság Anyakönyvi Osz-
tályán adminisztrátor mun-
kakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás 
a www.szekszard.hu honlapon, 
a Polgármesteri Hivatal/Felhí-
vások, aktualitások menüpont-
ban tekinthető meg.

Értesítés
A Tolna Megyei Vöröskereszt 
HASZNÁLTRUHA ADO-
MÁNYOZÁST tart.

Helye: Szekszárd, Dózsa 
György u. 1.

Ideje: 2021. június 28. (hét-
fő) 08:00–10:00 óra között.

Rossz idő esetén a követ-
kező hétfőn. 2021. évi tagdíj 
befizetésére is lehetőség van.

Szeretettel várjuk tagjainkat 
és minden rászorulót.

Megjelenéskor a maszk és a 
kesztyű használata minden-
kinek kötelező.

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06438)

ZAMÁRDI felsőn,
csendes környezetben,

vízparthoz közeli (150 m), 
7 személy elhelyezésére 

alkalmas ikernyaraló 
júliusban KIADÓ!

Érdeklődni:
30/2789–817.

(0
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Helyreállítottuk a demokratikus működés kereteit
a közgyűlésben

Interjú Ács Rezső polgármesterrel

Önkormányzati Sajtóiroda

– A polgármester hogy élte meg ezt az idő-
szakot?

– Különösen nehéz volt, hiszen az önkor-
mányzatiság eddigi történetében hasonlóval 
nem találkoztunk, ahogy a koronavírus-jár-
vány is olyan helyzet elé állított minket, ami 
új megoldásokat követelt. A szekszárdiak jól 
vették az akadályt, és úgy érzem, a hivatal is 
megtett minden tőle elvárhatót, sőt talán töb-
bet is. Veszteségeink természetesen vannak, 
de összességében úgy érzem, meg tudtuk vé-
deni magunkat és a várost.

– A veszélyérzet lazulásával a polgármeste-
rek felhatalmazása politikai felhangokat is 
kiváltott. Ezt sikerült kezelni?

– A települések irányítását, az ezzel kap-
csolatos döntések meghozatalát a jogalkotó a 
polgármesterek kötelességévé tette, ezt a pol-
gármesterek nem kérték, hanem feladatként 
kapták. Június 15-től ennek vége, és az önkor-
mányzatok működése is végre visszatérhet a 
régi kerékvágásba. Tekintettel arra, hogy visz-
szatér a régi munka a bizottságokba és a köz-
gyűlésen, egyik utolsó döntésemmel vissza-
állítottam a korábban megfelezett képviselői 
tiszteletdíjakat a csökkentés előtti szintre. A 
közgyűlésre elkészítettünk egy tájékoztatót is 
a veszélyhelyzet idején született döntésekről.  

– A november óta tartó „második és harma-
dik veszélyhelyzet” eddig eltelt időszakában a 
polgármester a bizottságok és a közgyűlés ha-
táskörében összesen 782 határozatot, döntést 
hozott. Hangsúlyozom, hogy a polgármesterek 
döntéseik meghozatalánál nem voltak kötve 
előzetes vélemények kikéréséhez, ezt sem jog-
szabály, sem más helyi rendelet nem írta elő. 
Ennek ellenére a gyakorlat az volt, hogy a dön-
tések előtt lehetőség szerint minél több esetben 
mondjanak véleményt a frakciók vagy a bizott-
ságok. Csak a közgyűlési döntések (259 db) ese-

tében az Éljen Szekszárd frakció 71 alkalommal 
nem élt a véleménynyilvánítási lehetőségével, 
az ügyek mintegy harmadában tehát magára 
hagyva ezzel a polgármestert a döntéshozatal 
kényszerével. Zaják Rita képviselő asszony vi-
szont elfogadta a tanácsnoki kinevezést, ezzel 
segítve munkámat. Az ÉSZ elutasította a segít-
séget, amikor a gazdaság újraindításával kap-
csolatban kértem Illés Tamás képviselő úr aktív 
közreműködését a város gazdasági szereplőinek 
megsegítésében. Ennek ellenére olyan jelentős 
ügyekben sikerült döntéseket hozni, amelyek-
kel Szekszárd az országban is egyedülálló mó-
don tudott tenni a koronavírus-járvány megfé-
kezéséért. Ilyen volt a Babits Mihály Kulturális 
Központban működő városi oltópont létreho-
zása, az iparűzési és az építményadó csökken-
tése, illetve a mikro-, kis- és középvállalkozások 
újraindításának támogatása, amelyre ezúton is 
szeretném felhívni a figyelmet. A pályázati fel-
hívás elérhető a szekszard.hu honlapon, július 
végéig várjuk az igényeket.

– Ígérték a projektek felgyorsítását is a jár-
ványhelyzet ideje alatt.

– Rendkívül fontos volt, hogy ezen a terü-
leten előrelépjünk. A hivatal átszervezése le-
hetőséget adott, hogy felgyorsítsuk a munkát. 
Ennek megfelelően befejeződött a Baka István 
Általános Iskola és az ügyeleti központ felújí-
tása, elindult a Sió turisztikai fejlesztésének 
kivitelezése, mára befejeződött a 8000 szek-
szárdi ivóvízellátásának biztonságát javító re-
konstrukciós program. Elindult többek között 
a városrehabilitációs pályázat kivitelezése, il-
letve a Zöld Város program tervezése. Ezen 
kívül számos projektnél érdemi előrehaladást 
tudott elérni a hivatal. A napokban az ipari 
parkos pályázatunknál adtuk át a munkate-
rületet a kivitelezőknek, valamint egymilliárd 
forint összegben újabb pályázati csomagot ké-

szítettünk elő a PIP Kft.-hez, amelynek elnye-
résére, azt gondolom, jó esélyünk van.

– Az egyik utolsó döntése volt az SZMSZ mó-
dosítása és ezzel a bizottságok átalakítása. 
Ezt mi indokolta?

– A struktúra nem változott, csak a személyi 
összetétel, de az indok egyszerű: helyre kellett 
állítani a demokráciát és költséghatékonyabbá, 
gyorsabbá kellett tenni a döntéshozatalt. Az 
Éljen Szekszárd úgy csinál, mintha az egész 
város rájuk szavazott volna 2019-ben, holott 
ez nem volt igaz. Ha a polgármester-válasz-
tás eredményét is ide vesszük, akkor a Fidesz 
több szavazatot kapott, mint az ő jelöltjeik, de 
ha csak a képviselőkre leadott voksokat vizs-
gáljuk, akkor is közel 50–50%-os eredmény 
jön ki, néhány szavazatos ÉSZ többlettel. Ez 
az arány viszont nem köszönt vissza az Éljen 
Szekszárd által felállított bizottságok össze-
tételében, és így a város felének az akarata 
nem volt képviselve a bizottsági munkában. 
A jobboldal például egyenesen ki volt zárva 
a legtöbb hatáskörrel felruházott Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság munkájából, tehát 
még csak nem is láthattuk, hogy mi folyik ott. 
Ezt a helyzetet kellett rendezni azután, hogy az 
ÉSZ-frakció létszáma csökkent, így már nem 
egyértelmű a közgyűlési többségük. Március-
ban egyébként világossá tettem a sajtó előtt is, 
hogy ezen változtatni fogunk, megkerestem 
a frakciókat, de az Éljen Szekszárd most sem 
tett javaslatot. Végül az a döntés született, hogy 
a bizottságok száma megmarad, de kevesebb 
taggal működnek majd. 35 helyett 25 fő kap 
tiszteletdíjat, ez a város költségvetését is kímé-
li, sőt az új külsős tagok közül már volt, aki 
jelezte, hogy nem tart igényt a juttatásra. Az 
öt bizottságból háromban az ÉSZ adja az elnö-
köt, kettőben a Fidesz. Ez véleményem szerint 
tükrözi a választások eredményét, és mindene-
kelőtt demokratikus, hiszen minden oldalnak 
van rálátása a bizottsági munkára.

– Mi várható nyáron?
– Biztosan lesznek közgyűlések, hiszen az élet 

nem áll meg, döntéseket kell hozni, ez meg is fog 
történni. Szomorúan látom, hogy az Éljen Szek-
szárd frakció elbizonytalanodott. Mi továbbra is 
számítunk a munkájukra, különösen akkor, ha 
torzsalkodás helyett végre a város érdekében 
végzendő munkában valóban össze tudunk 
fogni. Számítottam volna Bomba Gábor frakci-
óvezető úr megjelenésére a közgyűlésen, de ez 
nem történt meg. Remélem a későbbiekben ő is 
segíti részvételével az érdemi munkát. 

Magyarország Kormánya a 478/2020. 
(XI.3.), majd a 27/2021. (I.29.) kormány-
rendeletekkel hirdette ki a veszélyhely-
zetet. Ez az önkormányzat működésé-
ben azt jelentette, hogy a közgyűlések 
és a bizottságok ebben az időszakban 
nem ülésezhettek, egy újabb jogsza-
bálynak köszönhetően azonban június 
15-től lehetőség van arra, hogy ismét a 
választott testületek hozzák meg a leg-
fontosabb döntéseket.
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Az Éljen Szekszárd frakció látvá-
nyos módon jelentette be július 
22-én, az ő kérésükre összehívott 
közgyűlés kezdetekor, hogy tör-
vénysértőnek tartja az eljárást. Ezt 
követően az ÉSZ-frakció hat tagja 
– Bomba Gábor frakcióvezető nem 
volt jelen – kivonult a közgyűlési 
teremből, mielőtt a 15 fős testület 
ülése elkezdődött.
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Hirdetmény
településrendezési eszközök módosításának partnerségi egyeztetéséről

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata részlegesen 
módosítani kívánja a településrendezési eszközeit, miszerint 
Szekszárdon, a Keselyűsi út déli oldalán fekvő 0254/7. hrsz. 
alatti, korábban beépítésre nem szánt mezőgazdasági területet 
beépítésre szánt gazdasági övezetbe, valamint erdőterületbe 
kívánja átsorolni. 

E tárgyban ezúton hívjuk fel partnerségi egyeztetésre a la-
kosságot, a partnereket.

A vészhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, telepü-
lésrendezési, településképi, építésügyi és örökségvédelmi, 
valamint közigazgatási hatósági eljárási szabályok eltérő al-
kalmazásáról szóló 546/2020.(XII.2.) Korm. rendelet 2. § (1) 
bekezdése alapján jelen partnerségi egyeztetés elektronikus 
úton történik. 

Az egyeztetési dokumentáció megtekinthető a www.szek-
szard.hu honlapon.

Az egyeztetés keretében a 2021. június 28-tól 2021. július 13-
ig várjuk észrevételeiket, javaslataikat – indoklással kiegészítve 
– az alábbi e-mail címre: foepitesz@szekszard.hu. 

Kérjük, hogy a véleményezés során teljes nevüket és lakcí-
müket szíveskedjenek megadni, ennek hiányában véleményük 
figyelembevétele nem áll módunkban. A név megadásával az 
adatkezeléshez szükséges hozzájárulást megadottnak tekint-
jük. (A nevet kizárólag tárgyi véleményezéssel összefüggésben 
kezeljük.) 

Együttműködésüket köszönjük!
 Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata

Összehívatták a közgyűlést, hogy legyen honnan kivonulniuk?

Önkormányzati Sajtóiroda

Dr. Gábor Ferenc jegyző a kérdésre válaszol-
va közölte, hogy a közgyűlés összehívása a 
rendkívüli közgyűlésre vonatkozó szabályok 
szerint helyesen történt, miután az ÉSZ kép-
viselői 2021. június 8-án levélben indítvá-
nyozták, hogy a polgármester hívja össze a 
közgyűlést. Ilyen esetben a polgármester 15 
napon belül köteles összehívni a képviselő-
ket, és csak rendkívüli ülést hívhat össze. A 
meghívókat az érintettek, szintén a szabályok 
szerint, 24 órával korábban megkapták.

Az Éljen Szekszárd frakció 22 napirendi 
pontot javasolt tárgyalni az ülésen, ezek közül 
nyolc esetben már vagy döntés született ko-
rábban, vagy bizottsági hatáskörben döntenek 
róluk (civil szervezetek támogatási kérelmei), 
ezért a többség egyhangú döntéssel levette 
azokat a napirendről. További nyolc esetben 
azért nem sikerült tárgyalni az ÉSZ által ja-
vasolt napirendi pontokat, mert a javaslatuk 
ellenére a képviselők írásos előterjesztést nem 

juttattak el a hivatalhoz, így nem születhetett 
döntés több intézményi beszámoló mellett 
például az SZMSZ módosításáról, a Szek-
szárdi Vasárnap jövőjéről, vagy a városi zöld-
felületek karbantartásáról, aminek határideje 
június 30-a.

Az SZMSZ felülvizsgálatáról a jövőben 
Zaják Rita képviselő asszony koordinálásával 
egyeztetés kezdődik.

A maradék hat napirendet megtárgyalta a 
közgyűlés, így elfogadták a polgármester tá-
jékoztatóját a veszélyhelyzet alatt hozott dön-
téseiről, illetve a jegyző tájékoztatóit a beszer-
zésekről, a szállítói szerződésekről és a hivatal 
átszervezéséből eredő megtakarításokról.

Az Éljen Szekszárd képviselői által meg-
fogalmazott napirendeken kívül még olyan 
ügyek kerülhettek volna terítékre, mint az 
uszoda bizottság beszámolója, vagy az ön-
kormányzati cégek, intézmények átvilágítása, 
amiről jelentés ugyan még nem érkezett a 
tulajdonos önkormányzathoz, de a teljesítést 

már aláírták, és a tízmilliós 
kifizetések is megtörténtek.

A képviselők döntöttek arról 
is, hogy bár idén megrendezik 
a Szekszárdi Szüreti Napokat, 
de nem az eddig megszokott 
módon. A Máté Péter vezette 
Pénzügyi Bizottság módosító 
javaslatait elfogadta a közgyű-
lés, így a Nyitott Pincék elne-
vezésű rendezvény biztosan 
megtartható lesz szeptember 
harmadik hétvégéjén, a szer-
vező Babits Mihály Kulturális 
Központ igazgatójának pedig 
július közepéig kell kidolgoz-
nia, hogy a Garay Pince – Béla 

király tér – Vármegyeháza helyszíneket mi-
képp lehet bevonni a rendezvénybe.
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GYKSE: éltetői
a Szekszárd – Bonyhád – Paks

együttműködésnek
Az U16-os csapat után az U18 
is eljutott az elit bajnokságig eb-
ben a nehézségekkel teli évben a 
Szekszárdi Gyermek Kosárlabda 
SE figyelemre méltó utánpót-
lásnevelő munkájának gyü-
mölcseként. Nagymúltú, olykor 
akadémiai hátterű nagyvárosi 
csapatokkal szemben is fénye-
sen bizonyított a Juhász Gábor 
keze alatt pallérozódó fiúcsapat. 
Győzelem a székesfehérvári Al-
bacomp és a pécsi Rátgéber Aka-
démia ellen,  a középszakaszban 
pedig a Nagykőrös skalpját is be-
gyűjtötte a csapat. Jó volt tapasz-
talni a klub edzőinek, akik eddig 
foglalkoztak a játékosokkal, hogy  
semmiben nincsenek lemaradva 
a nagy kluboktól!... Mivel alap-
vetően egy nevelőklubról van 
szó, okkal lehet büszke a klubala-
pító Mandulás Zoltán arra, hogy 
tudnak, tudtak újabb játékosokat 
felfelé adni, akik már a bonyhádi 
és a paksi csapatot erősítik az NB 
I/B-s, illetve az NB I-es U20-as, 
valamint a felnőtt bajnokságok-
ban is!

– Heimann Gergő az U20-as 
paksi Atomerőmű SE-ben és a 
Bonyhádi KSE NB I/B-s felnőtt 
csapatában is helytállt, és már a 
felnőtt bajnokságban is jelentős-
nek nevezhető játékperceket ka-
pott a 17 éves játékos. Ugyanezt 
az utat járta be Sebestyén Tamás 

is – mondta a csapatával, a játé-
kosok hozzáállásával maximáli-
san elégedett vezetőedző, Juhász 
Gábor.  Feltétlenül megemlíten-
dő ezzel kapcsolatosan, hogy a 
bonyhádi U20-as együttesbe 
már most több játékost is ad 
GYKSE. Pajor Dávid, aki már 
a nagy Atomerőmű SE-ben is 
bemutatkozhatott, a napokban 
pedig szerződést kapott, náluk, 
Szekszárdon sajátította el az ala-
pokat.

A Szekszárd-Bonyhád-Paks 
relációban létrejött férfi kosa-
ras együttműködésben nagyon 
aktív a szekszárdi nevelőklub, 
élvezve annak előnyét, hogy az 
ASE nagyban hozzájárul a do-
logi kiadásokhoz, hiszen csak a 
tagdíjakból és a társasági adó-
ból tud működni a Mandulás 
Zoltán által bő tíz évvel ezelőtt 
a szekszárdi férfi kosárlabda 
megmentésére alapított klub. 
Amelynél annak ellenére, hogy 
a legjobbak mindig elkerülnek 
tőlük, most is optimisták. Okkal, 
mert széles a piramis, az edzők 
hozzáértően lelkesek, a szülők 
is mögéjük álltak, így az alsóbb 
korosztályokból, amelyeknek a 
munkáját, az edzőként is műkö-
dő elnök, Mandulás Zoltán fogja 
össze, úgy tűnik, jönnek fel újabb 
ígéretes játékosok mind az U12-
ből, mind az U14-ből.   B. Gy.

Nyerni tudott az OB-n

Sikerélményekkel tértek haza Deb-
recenből az utánpótlás országos 
időfutam-bajnokságról a Szek-
szárdi Szabadidős Kerékpáros SE 
versenyzői. A tizenkét éves Tulok 
Darida Simon a kezdők között üs-
tökösként berobbanva megnyerte 
az U13-as kategóriában a hat ki-
lométeres távon, kifogástalan asz-
falton, sík terepen zajló versenyt. 
Egy másik szekszárdi kerékpáros 
palánta, a mindössze 11 éves Már-
marosi Marcel ugyanebben a ver-
senyszámban ötödik lett.

Korábban már beszámoltunk a 
szekszárdi kerékpáros családról, 
Mármarosiékról, ahol mind a négy 
gyerek (egy lány és három fiú) már 
a kerékpársport bűvöletében él. 
Közülük a legidősebb, a tizenkét 
éves Alexa amolyan sportági min-
denevőként a mountain bike-tól a 
terepkerékpáron (cyclecross) át az 
országúti szakágig szinte minden 
versenyen, ahol eddig elindult, 
legtöbbször nyert, vagy éppen a 

dobogón végzett. Ezúttal az idő-
futam magyar bajnokságon ezen 
szakág legjelentősebb versenyén 
U13-ban a második helyet szerez-
te meg. Tekintettel arra, hogy egy 
korábbi edzésen egy baleset utáni 
sérülés következtében Alexa több 
hetet is kihagyott, mondhatjuk: ez-
úttal is hozta önmagát  a szekszárdi 
tehetség.

A legrangosabb kategóriába so-
rolható U19-ben és a felnőttben 
remekül szerepeltek a Szekszárdról 
elszármazott kerékpárosok: U9-
ben a holland csapathoz szerző-
dött Mészáros Bence, a Szekszárdi 
Kerépáros SE egykori versenyzője, 
neveltje magyar időfutambajnok 
lett, míg az elitben Istlstekker Zsolt, 
szintén a Szekszárdi Kerékpáros SE 
egykori versenyzője, immáron egy 
osztrák-magyar vegyes csapat, az 
Epronex Cycling Team színeiben 
egy másodperccel lemaradva a 
győztestől második lett a felnőtt 
mezőnyben.  B. Gy.

Stílszerűen a strandon zárta az 
Atomerőmű KSC Szekszárd jövő 
évi csapatának magyar magja az 
idei szezont. Mint az már ismert 
a játékoskeret kész a következő 
idényre. Két komoly erősítésnek 
tűnő légiós már aláírt Szekszárdra: 
az egyik a szerb-bosnyák Nikola 
Milics, aki spanyol Salamancától 
érkezik, a másik az amerikai Aary 
Ellenberg, aki az irányító poszton 
játszik. A KSC-t választotta a 19 
éves Mányoky Réka. Erica McCall 
és KSC vezetése között zajlanak a 
tárgyalások, reméljük eredmény-
nyel. Ugyan is a klub szeretnék 
megtartani a játékost. B. Gy.FO
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Szezonzárás a strandonSzezonzárás a strandon

Kedves
szekszárdi
olvasóink!

Lapunk az elmúlt években 
megszokott módon nyári 
szünetet tart augusztus végig.

Minden szekszárdi polgár-
nak és családjának kellemes 
nyári időtöltést, nyaralást, 
pihenést kívánunk.

 A szerkesztőség 
 munkatársai
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Lakossági tájékoztató
földi szúnyoggyérítésről
Értesítjük a la-
kosságot, hogy 
Szekszárd terü-
letén földi szú-
nyoggyérítést 
végeznek 2021. június 28-án a 
napnyugta utáni órákban. 

Rossz idő esetén a védekezés-
re 2021. június 29–30. napján, 
ugyanebben az időben kerül sor.

Az alkalmazott készítmény: 
Deltasect Plus 1,2 ULV szúnyo-
girtó szer. A készítmény a kijut-
tatott csekély mennyiségben (0,6 
liter/hektár) kizárólag az érzéke-
nyebb rovarokat pusztítja el, me-
legvérű állatokra, emberre nem 
veszélyes, hatóanyaga néhány óra 
alatt lebomlik.
A javasolt intézkedések:

A szabadban tárolt gyermek-
játékokat, élelmiszereket, evő-
eszközöket, a szabadban szárított 
ruhákat a kezelés napján javasolt 
összegyűjteni vagy letakarni. A 
kezelés idejére és az azt követő 1 
órában javasolt az ablakokat, ajtó-
kat zárva tartani és a külső leve-
gőt bejuttató mesterséges szellőz-
tető berendezéseket kikapcsolni. 
A kezelt területen termő zöldsé-
geket, gyümölcsöket fogyasztás 
vagy feldolgozás előtt ajánlott 
megmosni. A kezelést végző gép-
kocsi közvetlen közelében tartóz-
kodni nem szabad. 

A szabadban, fedetlenül tá-
rolt vízgyűjtő edényekben, a 
különböző tárgyakban megülő 
esővízben akár egy hét alatt is ki-
fejlődhetnek a szúnyoglárvák. A 
szúnyogirtó kezelés kiegészítése-
ként ajánlott, hogy az ingatlantu-
lajdonosok szüntessék meg, rend-
szeresen ürítsék vagy takarják le 
az épületek körüli kisebb pangó 
vízgyülemeket.

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 beje-
lentkezés alapján: 06–74/504–103.

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

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

• 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

Határidőben befejeződött
a vízvezeték csere program

Június 18-án el-
kezdődött és 23-án 
sikeresen befejező-
dött az „Ivóvízve-
zetékek cseréje a 
szekszárdi utcák-
ban” címet viselő 
projekt műszaki 
átadása. 

Egy sikeres 
pályázatnak kö-
szönhetően volt 
lehetősége az ön-
kormányzatnak 
136 millió forintból 
kicserélni az elhasználódott, régi 
és sokszor meghibásodó ivóvíz-
vezetékeket a Mérey, a Babits, az 
Előhegy és az Akácfa utcákban. 
A beruházás nagyságrendileg 
nyolcezer ember ivóvíz-ellátását 
tette biztonságosabbá. A projek-
tet az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium - a Víziközművek 
Állami Rekonstrukciós Alapjá-
ból támogatta.

A munkaterületeket március 
26-án adták át a kivitelezőknek. 
A paksi székhelyű Bau-Team 
Kft.-nek és a szekszárdi Alisca 
Bau Zrt.-nek 90 napjuk volt, 
hogy elvégezzék a munkát. A 
négy érintett utcában több ezer 
méter vezetéket cseréltek újak-
ra, így mára ezeken keresztül jut 
el az ivóvíz a lakásokba – mond-
ta Gyurkovics János alpolgár-
mester a sajtó képviselői előtt. 

A kötelező vízminőség ellenőr-
zések megtörténtek, ezek alap-
ján a szakemberek mindenhol 
rendben találtak mindent.

Gyurkovics János hangsú-
lyozta, a legrosszabb állapotban 
lévő utcákat választották ki a 
cserére, ahol a leggyakrabban 
történtek csőtörések. Azzal 
kapcsolatban viszont sajnálatát 
fejezte ki, hogy a pályázat nem 
adott lehetőséget a munkála-
tokkal érintett utcák teljes szé-
lességű aszfaltozására.

A munkálatok alaposan fel-
forgatták a város közlekedését, 
ami nagyfokú türelmet igényelt 
a városlakóktól. Mára minden 
lezárt utca megnyílt a személy-
gépkocsi forgalom előtt és az 
autóbusz közlekedés is visszaállt 
a régi rendbe.

 Önkormányzati Sajtóiroda

FOTÓ: KISS ALBERT

Felhívás
Tisztelt Lakosság! Ismét igénybe vehető a Dr. Szé-
chenyi István Egészségközpont Meri-Dim V1-0 ás 
számítógépes rendszerével a teljes körű INGYE-
NES egészségügyi állapotfelmérés.

Vizsgált területek: tüdő, vastagbél, szív-
burok, anyagcsere, szívizom, vékony-
bél, lép, máj, gyomor, húgyhólyag, vese.

Időpont: június 30. (szerda) 09:00–13:00 
óráig. Helyszín: Mentálhigiénés Műhely kon-
zultációs szoba (Babits Mihály Kulturális Köz-
pont). Bejárat a 160-as felől, közvetlenül a térről!

VIZSGÁLATI EREDMÉNYÉT A HELYSZÍNEN KIÉR-
TÉKELJÜK. Az állapotfelmérés referenciaként szol-
gál, nem helyettesíti az orvosi vizsgálatot, kezelést 
és nem állít fel diagnózist!

ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES: Kis 
István/Meri-Dim szakértő és okleveles Vitamin 
Tanácsadó.

Információ: 06–30/997–1735, 06–70/335–3984.

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a járványügyi ren-
delkezéseknek megfelelően a helyszínenmaszk 
használata kötelező és egyszerre a helyiségben 1 
fő veheti igénybe a mérést.
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HIRDETÉS

(06435)

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 (06441)

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!

(06437)

(06450)

Szekszárd belvárosbanSzekszárd belvárosban
üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ
2021. március 2021. március 

hónaptól.hónaptól.

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

(06447)

700 m700 m22-es-es
RAKTÁRHELYISÉGRAKTÁRHELYISÉG

SzekszárdonSzekszárdon
bérbe adó.bérbe adó.

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

(06448)

Német tábor a Szent József Német tábor a Szent József 
Katolikus Iskolában!Katolikus Iskolában!

Szerezz sok-sok élményt
németül!

Szeretettel várjuk a leendő nagycsopor-
tos ovisokat nyári táborunkba.

Ha szeretsz énekelni, játszani, alkotni, 
táncolni akkor itt a helyed köztünk.

Helyszín: Garay tér 9. 
A tábor időpontja: augusztus 25–26–27., 08:00–12:00 óráig.

Jelentkezni június 30-ig június 30-ig a 74/311–421-es 74/311–421-es telefonszámon lehet,
vagy személyesen az iskolában 

Bozzay IzabellaBozzay Izabella és Brunner GábornéBrunner Gáborné tanító néniknél.
SZENT JÓZSEF ISKOLAKÖZPONT

7100 Szekszárd, Garay tér 9. • Tel.: 74/311–421
E-mail: igazgato.sztjozsef@tolna.net,

www.szentjozsefiskolakozpont.hu (06452)


