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Hamarosan birtokba vehetjük a Generációk parkját
A befejezéshez közeledik az
Alisca és a Barátság utca közötti füves területen a modern, minden igényt kielégítő
közpark építése.

A projekttel kapcsolatos legfontosabb döntést, mely szerint
épüljön meg a minden igényt
kielégítő közpark, konszenzussal hozta meg a közgyűlést
alkotó két frakció. Az önkormányzati ciklusban a város
tervezett beruházásai közül a
közösségi tér rekordgyorsaságú idő alatt készülhet el – csak
a Dienes iskola rekortán pályája előzte meg –, hiszen május
elején vette át a munkaterületet a szekszárdi T-Build Kft. A
cégnek a szerződés aláírásától
számítva hat hónap áll a rendelkezésére, hogy befejezze
az építkezést. A 139 millió
forint uniós pályázati forrásból – melyhez 8,6 millió forint
önkormányzati önerő társult – megvalósuló beruházás
gazdagítja a város szabadidős
lehetőségeit, közösségi életét.
A több mint 3 ezer négyzetméteres területen szabadtéri,
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kisebb részben fedett, több
funkciós játszóteret, valamint
kulturált közösségi teret építenek. A park leglátványosabb
eleme egy több mint hat méter magas csúszdatorony lesz.
Ehhez csatlakozik egy olyan
interaktív, internetszolgáltatással működő, érintőfelülettel
rendelkező eszköz, amely applikációk segítségével számos
iskolai, oktatási feladatot tud
megjeleníteni.
– Az önkormányzat a helyszínen több alkalommal tartott
lakossági fórumot, amelyeken
meghallgatták a környéken

élők javaslatait, ötleteit, és ezeket beépítették a tervekbe – nyilatkozta lapunknak Máté Péter,
a Fidesz frakcióvezetője. – A
játékok kiválasztásában katalógusok segítségével szintén részt
vett a lakosság. A Szekszárdi
Helyi Közösség Helyi Akciócsoport (HACS) révén helyi
vállalkozók, civilek tettek javaslatot a helyszínre és a különböző
elemekre. A lakóknak voltak aggályai amiatt, hogy a környéken
várhatóan megnő majd a gépjárműforgalom, ezért 26 parkolót is kialakítanak a közparknál
az árok lefedésével.

A parkról zajló egyeztetések
során többször szóba került,
hogy az építkezés mellett megoldást kellene találni a Barátság
utca mögötti dombról lefolyó
vízre. A parkolót építő Kész Kft.
és a vízmű szakemberei több tíz
méter hosszan, a csövek kiváltásával megoldották a vízelvezetést is, ezzel pont került a dilemma végére.
Tamás István, a T-Build Kft.
ügyvezetője az építkezésről elmondta, az ütemterv szerint
haladnak. Az eső kicsit megakasztotta az építkezést, de már
csak néhány kisebb munkálat
van hátra, így tartani tudják az
október végi határidőt.
– Jó volt a zöldfelület is, a
többség azonban úgy döntött, hogy épüljön meg a park,
amelynek a gyerekek biztosan
örülnek majd. A parkolóhelyek
számának növelését azonban
orvosolni kell – jegyezte meg
megkeresésünkre Zaják Rita,
ÉSZ-es önkormányzati képviselő. Hozzátette, a Generációk
parkján és az épülő új orvosi
rendelőn kívül a jövőben nem
támogat egyetlen olyan beruházást sem, ami a zöldfelület
csökkentésével jár.

Támogatás a művészeti együtteseknek és a civileknek
Döntés született a szekszárdi
kiemelkedő művészeti együttesek éves támogatásáról, illetve a civil keret felosztásáról a közgyűlés Kultúra, Civil
Szervezetek, Városmarketing
Bizottságának (KCV) múlt
heti, rendkívüli ülésén.
Farkas Melinda
A bizottság az előző évinél jóval több pénzt osztott szét a
művészeti együttesek és a civil
szervezetek között. Csötönyi
László (ÉSZ), a testület elnöke
lapunknak elmondta, a kiemelt
művészeti egyesületek között
szétosztott 5,7 millió forintot
7 millióra emelték, ezzel is

jelezve a kultúra és a művészetek iránti elkötelezettségüket. Összesen 17 kiemelkedő
színvonalú munkát végző csoportnak szavaztak meg támogatást, a legnagyobb összeget,
egymillió forintot a Bartina
Néptáncegyüttes kapta. A tavalyival egyenértékű hozzájárulást két egyesület kapott, a
többiek az előző évhez képest
többet. A legkisebb támogatás
250 ezer forint volt. Csötönyi
kiemelte, hogy több együttes is
jubilál idén, ezt igyekeztek figyelembe venni a döntésnél. A
második legnagyobb összeget,
félmilió forintot a Szekszárdi
Madrigálkórus kapta. A fennmaradó 500 ezer forint tarta-

lékba került, illetve a bizottság
teljesítette belőle a Tücsök Zenés Színpad Egyesület hamarosan megjelenő lemezének
a finanszírozására benyújtott
támogatási kérelmét.
A civil keret elosztása már
nehezebben ment, hiszen a 7,5
millió összegre 44 szekszárdi
szervezet adott be pályázatot
közel 21 millió értékben. (Tavaly egyébként 4,69 millió forintot kaptak összesen az akkori
pályázók.) Két pályázatot kizárt
a bizottság (egy magánszemélyt,
illetve egy olyan pályázót, aki
sporttal kapcsolatos tevékenységre pályázott, őt átirányították az érintett szakbizottsághoz), így 42 csoport részesült

támogatásban 50 ezer és 500
ezer forint között. Csötönyi lapunknak elmondta, volt néhány
szervezet, amelyik indokolatlanul sok pénzt kért, akadt, aki
az előző évi támogatás sokszorosára nyújtott be pályázatot.
A legtöbbet, 500 ezer forintot
egyébként egy új pályázó, a
Szekszárdi Kutyamenhelyt működtető Tolna Megyei Állat- és
Természetvédő Alapítványnak
ítélte meg a bizottság, Fiáth
Szilviáék áldozatos munkáját
talán minden szekszárdi ismeri – közölte az elnök. Döntött a
kulturális testület arról is, hogy
tartaléka terhére támogatja a
Szekszárdi Mentálhigiénés Műhely tevékenységét.

3

2020. november 1.

Még egyeztetnek a lőteres honvédelmi sportközpontról
Egy hét kihagyás után ülésezett ismét a közgyűlés Gazdasági és Városfejlesztési Bizottsága (GVB).

Egy hónapja megjött a
figyelmeztető levél

Két héttel ezelőtti ülésén a GVB
arról döntött, hogy jegyzői állásfoglalást kér arról, a beszerzési
eljárások kapcsán kinek a feladata a teljesítésigazolások és a kísérőlevelek jóváhagyása, mivel az
utóbbi hetekben a polgármester
az összes ilyen dokumentumot
a testületnek küldte meg, jelentősen lassítva ezzel az ügymenetet. A bizottság a jegyzői tájékoztatás alapján megállapította,
hogy az önkormányzat gazdasági szabályzata tartalmazza a
teljesítésigazolás kötelező rendjét. Ez alapján a polgármester,
az alpolgármester, a jegyző és a
nevesített köztisztviselő igazolja
a kiadások teljesítésének jogosságát. Bomba Gábor elnök (Éljen
Szekszárd) elmondta, a testület
hatáskörét jogszabályok, és nem
a polgármester egyéni, szóbeli
közlései állapítják meg. A beszerzési eljárásokkal kapcsolatos
dokumentumok, nyilatkozatok,
levelek aláírása tehát nem a GVB
hatásköre, vagyis a polgármester
felelőssége, hogy az iratok határidőben legyenek benyújtva.
Napirenden volt a 2021. évi
folyószámlahitel-szerződés is,
amellyel kapcsolatban elhangzott, a hitel nélkül nem működőképes az önkormányzat. Bomba
Gábor javaslatára a testület év
végéig minden héten tervet kér
a pénzállomány változásáról.
Szociális tűzifát idén 168 jogosult kap. A bizottság tagjai azzal a feltétellel javasolták a szerződés megkötését a szállítóval,
hogy az ajánlattevő az akadályt
jelentő címek esetében – ahova
a darus autó nem fér be –, illetve
az időszakosan nehezen megközelíthető helyeken a kiszállítást
és a lerakodást köteles teljesíteni, ehhez kisebb járművet is
igénybe vehet. A rászorulóknak
december 15-ig kalodában szállítják ki a tűzifát.
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Az Erkel Ferenc utcai ingatlan területrendezése című
napirendi pontnál rendhagyó
módon három lakó és a közös képviselő is csatlakozott az
üléshez. Az ügy előzményéről
annyit érdemes tudni, hogy egy
társasház szeretne kettéválni,
ennek kapcsán a grémium tagjai szembesültek azzal, hogy az
épület részben önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlanon
található. A GVB egy korábbi
ülésén felhívta a hivatalt, tárja
fel az ügy előzményeit, és az ingatlan forgalmi értékbecslését
végezze el. Az elfogadott határozati javaslat alapján az épület
és a körülötte levő járdaterület
a társasházé lesz, a többi területrész viszont az önkormányzat
tulajdonába kerül.
Központi forrásból 16 honvédelmi sportközpont épülhet az országban. A szekszárdi
központ építéséhez szükséges
terület kijelölése kapcsán elhangzott, három éve húzódó
ügyről van szó, tíz helyszínt
vizsgáltak eddig. Bomba Gábor
szerint az önkormányzat a vásártér átadásával „ajándéktelket” biztosítana a beruházáshoz.
Ezért felhívták a polgármesteri
hivatalt, hogy egy bizottsági
tag bevonásával a beruházási
ügynökség, a Városfejlesztési és
Üzemeltetési Osztály és a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. képviselőjével folytassanak egyeztetést a helyszínről, valamint
arról, a városnak milyen előnye

származna a beruházásból. A
kormányhatározat szerint az
objektumnak önálló telket kell
biztosítani, így mindenképpen
szükséges lesz a településrendezési terv módosítása.
Az új orvosi rendelő kapcsán a 184 milliós pályázat újranyitására vonatkozó kérelem
benyújtását kérte korábban a
testület Ács Rezső polgármestertől, a határidő október 14-e
volt. Bomba Gábor megjegyezte, mivel a kormányzati hozzájárulásról a támogatási szerződés
még nem köttetett meg, annak
időpontja ismeretlen, csak feltételes közbeszerzési eljárást
lehet kiírni. A tervezés akkor
indul, amikor benyújtják a pályázatot, addig azonban ki lehet
választani a tervezőt, ezzel időt
nyer az önkormányzat. Az eredetileg a Szabó Dezső és Béri
Balogh Ádám utcába tervezett
épület komplett adaptációja
nem lehetséges az új helyszínre,
ezért a Csopak utcába újra kell
terveztetni a rendelőt.
Döntött a bizottság arról,
hogy az önkormányzat pályázatot nyújt be az illegális hulladéklerakók felszámolására.
A hulladékkupacok megszüntetésére 28 millió forint forrás
igényelhető. Támogatták a Szociális, Egészségügyi, Környezeti
és Fenntarthatósági Bizottság
(SZEKÖF) határozatát is, 2,5
millió forint értékben osztanak
majd karácsonyi csomagokat az
erre jogosult szervezetek.

Az ülésen elhangzott az
is, hogy Ács Rezső polgármester szeptember 29-én
levelet kapott a Pénzügyminisztériumtól, amelyben a 2014–2020-as ciklus
TOP-os projektjeinek késedelmes megvalósítására
hívták fel a figyelmét. A
TOP-ban érintett 22 megyei jogú város átlagos
pénzügyi előrehaladása
meghaladja a 45 százalékot, Szekszárd azonban az
eredményes forrásfelhasználást tekintve az utolsó
helyen áll (13,96%). A levél
tartalmazza azt is, hogy a
projektek már az első három előkészítési mérföldkő
során késedelembe estek,
vagyis már az előző városvezetés idején jelentős
csúszásba kerültek. Ács
Rezső október 26-án, hétfőn tartott hétértékelőjén
viszont arról beszélt, a
csúszás legfőbb oka, hogy
a közgyűlésben többségben
lévő Éljen Szekszárd frakció tagjai döntésképtelenek.
A héten téma volt a
Baka iskola felújítása is. A
polgármester hétfőn ismét
azt mondta, hogy egyelőre
nem írja alá a szerződést
az iskola felújítását végző
kivitelezővel, szakhatósági állásfoglalást kért arról,
hogy a gyerekek egészségének veszélyeztetése nélkül
el lehet-e kezdeni a munkát
az őszi szünetben. Bomba
Gábor azonban nyilvánosságra hozta a kivitelező által valamennyi szekszárdi
képviselőhöz eljuttatott, a
Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi
Főosztályának október 21én kelt levelét, melyben leírták, hogy a felújítás őszi szünetben való megkezdésének
járványügyi szempontból
nincs akadálya.
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Hamarosan változik
az online bankkártyás fizetés
Az OTP Bank ügyfelei november 2-ától vásárolhatnak
bankkártyájukkal az interneten

Az OTP Bank november 2-án bevezeti az erős ügyfél-hitelesítést az internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyására.
Ezt követően azoknál az ügyfeleknél, akik már megadták azonosítás céljából mobiltelefonszámunkat a banknak, előfordulhat, hogy több
lépésben kell megerősíteniük, hogy valóban ők az internetes vásárláshoz használt betéti- vagy hitelkártya birtokosai. Az OTP Bank arra kéri
ügyfeleit, hogy akik még nem adták meg érvényes mobiltelefonszámukat a banki azonosításhoz, tegyék meg azt időben, mert
az Európai Unió előírásainak megfelelően 2021. január 1-től csak így tudnak európai kereskedőtől bankkártyával vásárolni az interneten.
• Hamarosan új szinte lép az OTP Banknál az internetes bankkártyás vásárlás, mivel az erős ügyfél-hitelesítés1 keretében
a bankkártya-birtokosoknak több lépésben kell majd igazolniuk, hogy valóban ők az internetes vásárláshoz használni kívánt
kártya birtokosai. A változtatás a kártyabirtokosok adatainak védelmét szolgálja és visszaélések számának csökkentését célozza.
Már november 2-ától találkozhatnak többlépcsős azonosítással azok az ügyfelek, akiknek be van állítva az OTP Bank Internetes biztonsági kód
szolgáltatása, tehát internetes betéti- vagy hitelkártyás vásárláskor egy SMS-ben kapott kóddal hagyják jóvá a fizetést. Találkozhatnak többlépcsős
azonosítással azok az ügyfelek is, akik az OTPdirekt internetes szolgáltatásba való belépéshez adták meg mobiltelefonszámukat. A változás
2021. január 1-jétől azonban már minden bankkártya-birtokost érinteni fog, mivel ekkortól az Európai Unión belüli internetes kereskedőknek és
szolgáltatóknak kötelező lesz erős ügyfél-hitelesítést alkalmazniuk a bankkártyás vásárlásoknál. Azoknak az ügyfeleknek tehát, akik még nem adták
meg mobiltelefonszámukat a banknak, vagy nem jelezték, hogy változott a korábban megadotthoz képest, lépniük kell, ha jövőre is szeretnének az
interneten vásárolni bankkártyájukkal.
Hogyan készüljenek fel a változásra az OTP Bank ügyfelei?
• Azoknak az ügyfeleknek, akiknek nincs beállítva a mobiltelefonszámuk a banki azonosításhoz, első lépésként meg kell adniuk azt,
és regisztrálniuk kell az internetes biztonsági kód szolgáltatásra bármelyik OTP Bank fiókban személyesen2.
• Akiknek már be van állítva a mobiltelefonszáma, de még nem regisztrált az internetes biztonsági kód szolgáltatásra, ezt megteheti
az OTP SmartBank mobilalkalmazásban, vagy OTPdirekt internetes szolgáltatáson keresztül, vagy bármelyik OTP Bank fiókban2
• Azoknak is érdemes ellenőrizniük, hogy az érvények mobiltelefonszámuk van-e rögzítve, akik korábban már megadták elérhetőségüket
a banknak. A mobiltelefonszámot az ügyfelek ellenőrizhetik az OTP SmartBank mobilalkalmazásban,
az OTPdirekt internetes szolgáltatásban, az OTPdirekt telefonos ügyintézői szolgáltatásban, vagy a legközelebbi OTP bankfiókban2.
• Akinek már van internetes biztonsági kód szolgáltatása és használja az OTP SmartBank alkalmazást, november elején
a legújabb verzióra érdemes frissítenie azt.
Hogyan azonosíthatják magunkat az OTP Bank ügyfelei internetes vásárláskor?
Az OTP Bank ügyfeleinek kétféle lehetőségük lesz az internetes bankkártyás vásárlásaik többlépcsős jóváhagyására. A legkényelmesebb megoldás,
ha az OTP SmartBank mobiltelefonos alkalmazást használják. Így vásárláskor a bankkártya-adatok szokásos megadása után egy felugró értesítést
kapnak a mobiltelefonjukra, amire rákattintva belépnek az alkalmazásba, majd az alkalmazáson belül egy jóváhagyással – például valamelyik
biometrikus azonosítójuk megadásával – engedélyezhetik a vásárlást. Azoknak az ügyfeleknek,
akik még nem töltötték le az alkalmazást, fontos tudniuk, hogy használatához OTPdirekt szerződést kell kötniük.
Az internetes bankkártyás vásárlások jóváhagyására a mobiltelefonos alkalmazáson kívül az SMS-ben kapott internetes biztonsági
kódot is használhatják az ügyfelek, amihez november 2-ától már az úgynevezett Telekódot is meg kell adniuk. Fontos azonban,
hogy az alapértelmezett Telekódot meg kell változtatni ahhoz, hogy internetes vásárlások jóváhagyásához használható legyen.
A Telekód megváltoztatására az ügyfeleknek az OTP SmartBank mobiltelefonos alkalmazásban, OTPdirekt internetes szolgáltatáson vagy telefonon
keresztül, illetve az OTP Bank fiókjaiban van lehetőségük. Azok az ügyfelek, akik nem regisztrált felhasználói az OTP SmartBank alkalmazásnak,
kizárólag internetes biztonsági kóddal és Telekóddal tudják majd jóváhagyni az internetes bankkártyás vásárlásaikat.
Az OTP Bank ügyfelei a www.otpmindennap.hu/kartyabiztonsag oldalon részletesebben is tájékozódhatnak teendőikről.
1
Az erős ügyfél-hitelesítést (Strong Customer Authentication, SCA) az Európai Unió pénzforgalmi szolgáltatásokról szóló 2015-ben elfogadott – 2015/2366-os gyakran PSD2-ként
hivatkozott – irányelvét írja elő. Célja, hogy még inkább visszaszorítsa az e-kereskedelemhez köthető csalások számát. A módosítás lényege, hogy 2021. január 1-től a hitelintézeteknek
három, a kártyabirtokosra vonatkozó adattípusból kettőt ellenőrizniük kell az internetes vásárlásoknál. A három adattípus:
- információ, amit csak a kártyabirtokos ismerhet, például egy jelszó vagy számsor;
- egy eszköz, amellyel a kártyabirtokos rendelkezik, például egy mobiltelefon;
- a kártyabirtokos valamelyik biometrikus azonosítója, például ujjlenyomata.
2
A társkártya-birtokosok csak az OTP bankfiókjaiban bizonyosodhatnak meg arról, hogy az érvényes mobiltelefonszámukat adták-e meg a banknak, és ott frissíthetik is az adatot.
Az üzleti- betéti kártyákhoz a szerződő fél – társaság, egyesület, alapítvány, önkormányzat, egyéni vállalkozó stb. – képviselő a számlavezető bankfiókban ellenőrizhetik a megadott
mobiltelefonszámokat, valamint kérhetik az internetes biztonsági kód beállításait.

(05729)

VASÁRNAP 5
SZEKSZÁRDI

2020. november 1.

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/314–580
web: www.diaketkeztetes.net

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00
e-mailben:
rendeles@diaketkeztetes.net
telefonon: 06–20/210–8961

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY

A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft.
7100 Szekszárd, Alkony u. 1. (tel.: +36–74/511–755) értesíti az érintett
hozzátartozókat, hogy az általa üzemeltetett temetőkben:

◆ Alsónána – köztemető
temető
◆ Alsónyék – köztemető
◆ Szedres – köztemető
◆ Alsónyék – református temető ◆ Szekszárd – Alsóvárosi köztemető
◆ Bátaszék, Garay utca – köztemető ◆ Szekszárd – Újvárosi köztemető
◆ Hőgyész, katolikus temető
◆ Szekszárd – Szőlőhegyi
◆ Mözs, Temető utca – katolikus
köztemető
temető
◆ Tolna, Hajós utca – katolikus
◆ Mözs, Temető utca – református
temető
az 1995-év előtt betemetett sírok;
a 2010-év előtt megváltott urnahelyek;
az 1960-év előtt megváltott sírboltok használati ideje lejárt.
Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újraváltása érdekében a Temetőgondnokságot (Szekszárd, Alkony u. 1.) felkeresni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a temetési hely feletti rendelkezési
jog megszűnését vonja maga után. (145/1999. (X.1.) kormányrendelet 18§
(5.)) A lejárt használati idejű temetési helyek ezen hirdetmény megjelenését követően 2 hónap múlva, de legkésőbb 2021. március 31-ét követően
felszámolásra kerülhetnek. Ezen hirdetményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 19§ (3) bekezdésének rendelkezései alapján jelentettük meg.

„A”
1350 Ft

„B”
1350 Ft

Napi
ajánlat
1250 Ft

November 2.

November 3.

November 4.

November 5.

November 6.

Hamis
halászlé

Vegyes
gyümölcsleves

Karfiolleves

Zellerkrémleves

Tejfölös
gombaleves

Túrós tészta
cukorral
és/vagy
szalonna
pörccel

Zöldbabfőzelék,
sertéspörkölt

Tengeri halfilé
lenmagvas
bundában,
párolt rizs,
tartármártás

Zöldségescsirkés
bulgur

Búbos
csirkecombfilé,
petrezselymes
burgonya,
savanyúság

Hamis
halászlé

Vegyes
gyümölcsleves

Karfiolleves

Zellerkrémleves

Tejfölös
gombaleves

Mézes-chilis
sült oldalas,
tepsis
burgonya,
savanyúság

Torinói
jércemell,
kukoricás rizs

Hentes
tokány,
tészta

Rántott
csirkemell,
pirított
burgonya,
savanyúság

Csülökpörkölt,
galuska,
savanyúság

Csirkecombfilé Csirkecombfilé Csirkecombfilé Csirkecombfilé Csirkecombfilé
burgonyás
burgonyás
burgonyás
burgonyás
burgonyás
bundában,
bundában,
bundában,
bundában,
bundában,
steak
steak
steak
steak
steak
burgonya,
burgonya,
burgonya,
burgonya,
burgonya,
coleslaw saláta coleslaw saláta coleslaw saláta coleslaw saláta coleslaw saláta

Fitness Édesburgonya Édesburgonya Édesburgonya Édesburgonya Édesburgonya
csirkehússal
csirkehússal
csirkehússal
csirkehússal
ajánlat csirkehússal
1450 Ft csőben sütve csőben sütve csőben sütve csőben sütve csőben sütve

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Szekszárdi Nyomda Kft. keres

A Szekszárdi Nyomda Kft.

TERMELŐ ÜZEMÉBE

VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ

MUNKAVÁLLALÓKAT

munkatársat keres.

Feladatok:

• Elektromos gépjavítási, gépkarbantartási munkák végzése
• Esetleges elektromos-mechanikus gépi meghibásodások
szakszerű javítása
• Elektromos hibafeltárás- hibaelhárítás

két műszakos munkarendbe.
Feladat: – gépek kézi kiszolgálása,
– fel- és lepakolás,
– gépkezelés

Elvárások:

• Szakirányú elektromos szakmunkás végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Elektromos rajzolvasás
• Kétműszakos munkarend vállalása

(ehhez a betanítást biztosítjuk).

Jelentkezés önéletrajzzal az
allas@szekszardinyomda.hu
e-mail címen vagy érdeklődni
a 06–74/411–422/112-es
melléken lehet.

(05725)

Második közzététel.
Panteon Kft. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu

(05738)

MENÜ

Az ételek elvitelre, vagy házhozszállítással
is kérhetők. A kiszállítás díja 1.350,- Ft
felett ingyenes, alatta +250,- Ft.
Az ételeket saját dobozainkban
tudjuk biztosítani, a csomagolás díja
50,- Ft/doboz.

(05711)

Jelentkezni:
schweitzer@szekszardinyomda.hu vagy a
titkarsag@szekszardinyomda.hu
e-mail címeken.
(05712)
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Mintegy 15 százalékos bevételkiesés érte a Szekszárdi
Vagyonkezelő Kft.-t a koronavírus-járvány miatt. Főként a
tavaszi ingyenes parkolás, a
bérleti díjakból adott kedvezmények, a lakásbérlők hátralékai és kevesebb táborozó
miatt folyt be kevesebb pénz,
ennek ellenére senkit nem
bocsátottak el, és a béreket
sem kellett csökkenteni.
Steiner Viktor
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
árbevétele a parkolási díjakból,
az önkormányzati lakások és
egyéb ingatlanok, üzlethelyiségek bérbeadásából, a sötétvölgyi, dombori és balatonszepezdi
gyermektábor működtetéséből,
vendégházak kiadásából, valamint a piaci és vásári árusítóhelyek után beszedett díjakból,
illetve a Garay Élménypince
üzemeltetéséből származik. A
COVID-19 vírus miatt kialakult helyzet ezen tevékenységek mindegyikét hátrányosan
érintette bevételi szempontból
– mondta el lapunknak Bartal
Zoltán, az önkormányzati tulajdonú társaság igazgatója.
A felsoroltak közül a fizetős
parkolók üzemeltetéséből származó bevételkiesés volt a legjelentősebb. Bartal Zoltán emlékeztetett, Szekszárdon április 1-től
egészen június 30-ig díjmentes
volt a parkolás a fizetős zónákban
is. A három hónapos ingyenes
időszak alatt 30–32 millió forint
bevételkiesés keletkezett, mely az
önkormányzat bevételeit is érintette, ugyanis a parkolási díjakból
befolyt összeget közvetlenül befizetik a város kasszájába.
A járványhelyzet kialakulását
követően, azzal összefüggésben
három üzlethelyiség bérlője –
közte például egy ruházati üzlet
tulajdonosa – mondta fel bérleti
szerződését a vagyonkezelővel.
Ám ezen a területen nem csak
a felmondott szerződések miatt
csökkentek a társaság bevételei,
ugyanis azon ingatlanok bérlői,
akik ezt kérvényezték, 20 százalék

FOTÓ: JANTNER

A vírus miatt jelentős bevételkiesés érte a vagyonkezelőt

kedvezményt kaphattak a bérleti
díjból. A kedvezmény nem járt
automatikusan: minden egyes
kérelem esetében megvizsgálták,
hogy olyan jellegű tevékenységről
van-e szó, amelyet a járványhelyzet hátrányosan érinthetett, és
azt is figyelembe vették, hogy a
vállalkozás hány fő szekszárdi,
illetve Szekszárd környéki munkavállalót foglalkoztat. A bérleti
szerződések felmondása és az
érvényesített kedvezmények miatt a társaságot mintegy 12 millió
forint bevételkiesés érte.
A vagyonkezelő közel 320
lakást adott bérbe a fenti időszakban, ezek egy része szociális
bérlakás. A pandémia közvetett
hatása az ingatlan-bérbeadásnak ezen területén is érezhető.
Ezen időszak alatt jelentősen,
mintegy 20 százalékkal nőtt a
nem, vagy késve fizetők száma.
Ennek következtében sajnos
lesznek olyan esetek is, amikor
a társaság kénytelen lesz pereskedés útján behajtani a tartozásokat. A jogi eljárás azonban

elhúzódhat, ami miatt a vagyonkezelő csak jóval később juthat
hozzá az adott a bérleti díjhoz.
Az igazgató elmondta, a fizetési
elmaradások miatt kénytelenek
voltak elhalasztani az idei évre
tervezett lakásfelújítások jelentős részét. Hozzátette, a bérlők
által felhalmozott hátralékok
miatti bevételkiesés, illetve a
felújítások elhalasztásával kapcsolatos kiadások összege nagyjából megegyezik.
Mint emlékezetes, az első hullám idején, márciustól május 9-ig
bezárt a szekszárdi piac, és vásárt
is csak május második felében
rendeztek újra. Így ebben az időszakban elmaradtak az árusító
helyekre vonatkozó engedélyek
kiadásából származó díjbevételek. Mivel a piacot és a vásárt
is fokozott forgalom jellemzi az
említett időszakban, így az engedélyek kiadásának elmaradása jelentősebb kiesést eredményezett,
mint amennyit jelentett volna az
év egy másik időszakában. Azóta már helyreállt a piaci és vásári

Rendes ülést tartott a közgyűlés
Lapzártánk után ért véget a szekszárdi közgyűlés októberi rendes
ülése. A képviselők szavaztak a
2020. évi költségvetésről szóló
rendelet újabb módosításáról.
A képviselő-testület meghallgatta dr. Marcsek Sándornak, a
Szekszárdi Rendőrkapitányság
vezetőjének beszámolóját. Több
napirendi pontban a Pénzügyminisztérium által elmarasztalt,
2014–2020-as ciklus TOP-os
projektjeinek költség-átcsoporto-

sításáról, és a támogatási szerződések módosításáról szavazott a
két frakció. Zárt ülésen többek
között a Szegzárdi Városvédők
által benyújtott fellebbezésről,
valamint az önkormányzati bérlakás igényre vonatkozó kérelem
elbírálásáról, illetve a „Szekszárd
Városért a művészet erejével”
elismerő cím adományozásáról
döntöttek. Lapunk következő
számában részletesen beszámolunk az ülésről. 
SZV

rend és az árusok is visszatértek –
jegyezte meg Bartal Zoltán.
A járványhelyzet miatt a szokásosnál később, csak júliustól
indulhattak az első táborok, és
a második hullám megjelenése miatt augusztus végén már
zárult a szokásosnál rövidebb
szezon. De nemcsak emiatt
csökkentek a táboroztatásból
származó bevételek a vagyonkezelőnél, hanem azért is, mert júliusban és augusztusban is csak
a férőhelyek számának felével
zajlott a táboroztatás, ami további bevételkiesést jelentett
a jelentősen megemelkedett
üzemeltetési költségek mellett,
amely a járványügyi előírások
által megkövetelt szigorú higiéniás szabályokból adódott.
A rendezvényteremként is
működő, vendéglátással és szekszárdi borok forgalmazásával
foglalkozó Garay Élménypince
április közepétől május közepéig
szintén kénytelen volt zárva tartani. Az itt keletkezett bevételkiesés legnagyobb része a vendéglátás elmaradásából következett.
A fent felsoroltak összesen
70–72 millió forint bevételkiesést jelentenek, ami a tervezett
éves árbevétel 15 százaléka. Bartal Zoltán kiemelte, ez egy nyereségorientált gazdasági társaság
esetében igen jelentős összegnek számít. Viszont – mint azt
hangsúlyozta – a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. alkalmazásában
állók közül senkit sem kellett a
bevételkiesések miatt elbocsátani, és munkaidőt – ezzel együtt
munkabért – sem csökkentettek.
Hozzátette, a munkatársak megtartását részben átszervezéssel
sikerült elérni. Így a járványidőszak három hónapja alatt a
parkolóőrök például az idősek,
iskolások részére történő ételkihordásban is segédkeztek.
Bartal Zoltán zárásként elmondta, a bevételek tekintetében
szeptembertől nagyjából visszaállt a március előtti állapot, de
felkészültek az év hátralévő részében a második hullám esetleges erősödése esetén bekövetkező
szigorításokra is.
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Aláírásgyűjtés az áfacsökkentésért
Szekszárdra látogatott múlt
pénteken délelőtt az LMP társelnöke. Schmuck Erzsébet a
városközpontban gyűjtött
aláírásokat az alapvető élelmiszerek áfájának 5 százalékra csökkentése érdekében.

A Garay téren állította fel pultját, ott gyűjtött aláírásokat az
LMP társelnöke az alapvető
élelmiszerek áfájának csökkentéséért. Sokan szívesen szignózták az ívet, de persze olyanok is
akadtak, akik nem. Az LMP már
benyújtotta az Országgyűlésnek
az áfacsökkentésről szóló javaslatot, és bíznak abban, hogy a
Fidesz támogatni fogja azt.
– Valószínűleg mindenki tapasztalja, hogy az elmúlt időszakban nagyon megemelkedett

FOTÓ: JANTNER

Farkas Melinda

az alapvető élelmiszerek ára, így
főként a zöldségeké és a gyümölcsöké. A járványhelyzetben
fokozottan fontos lenne az árak
csökkentése, hogy az emberek megfelelően, egészségesen
tudjanak étkezni – mondta lapunknak Schmuck Erzsébet. Az

LMP országgyűlési képviselője
szerint a környező országokban
sehol sem ilyen magas az adó
az alapvető élelmiszereken, jellemzően 10 százalék alatt van az
áfatartalom, nálunk azonban ez
27 százalék. Hozzátette: remélik, hogy a kormány elfogadja
az érvelésüket és támogatja a
javaslatukat, hiszen a kabinettől nem idegen az áfacsökkentés gondolata. Emlékeztetett: a
kormány nemrég jelentette be,
hogy az új lakások áfáját jövő januártól 5 százalékra csökkentik.
A másik prioritás, amelynek
kapcsán az LMP mielőbbi lépéseket sürget, az éghajlatváltozás. Ha csak az elmúlt évre
visszaemlékezünk, fagykárok,
aszályok és özönvízszerű esőzések követték egymást, amely
jelentős károkat okozott a mezőgazdaságnak. A termésmen�-

nyiség csökkenése felhajtja az
árakat, és az emberek szervezetét is megviselik a szélsőséges időjárás-változások, ezért
a párt azt szorgalmazza, hogy a
kormány fogalmazzon meg szigorúbb klímacélokat.
Schmuck Erzsébet szerint
a kormány továbbra sem tesz
érdemben a gazdaság szerkezetének megváltoztatásáért,
pedig a járványidőszak is bebizonyította, hogy a magyar
gazdaság nagyon sérülékeny.
Fontos lenne a fenntartóságra
törekedni, ezért az LMP olyan
épületszigetelési programok
– kiemelt tekintettel a családi
házakra – támogatását szorgalmazza, amelyek egyrészt
munkahelyeket teremtenének,
másrészt hosszú távon jelentősen csökkentenék a lakosság rezsiköltségét, ráadásul a
kisebb energiafelhasználás az
éghajlatváltozásra is kedvező
hatással van.

Tizenhárom koronavírusos beteg szorul lélegeztetésre

Farkas Melinda
Szeptembertől – járványkórházként – a Tolna Megyei Balassa János Kórház látja el Tolna,
Somogy, Baranya és Fejér megyék COVID-pozitív, kórházi
ellátást igénylő eseteit.
Lapunk tájékoztatást kért a
kórház főigazgatójától, dr. Németh Csabától. Az intézmény
minden kérdésünkre részletesen válaszolt. Ezek szerint a
szekszárdi kórházban a 2020.
október 20-ai adatok szerint
összesen 94 fertőzésgyanús és
igazoltan pozitív beteget ápolnak. A koronavírus-fertőzéssel ápolt betegek közül 13-an
szorulnak lélegeztetésre. A ka-

FOTÓ: JANTNER

Összesen 94 koronavírusgyanús, illetve igazoltan pozitív beteget ápolnak az október 20-i adatok szerint a Tolna
Megyei Balassa János Kórházban, közülük 13-an szorulnak lélegeztetésre – derül
ki a kórház lapunk kérdéseire
küldött válaszaiból.

pacitások tekintetében ez azt
jelenti, hogy az intenzív ellátást
még nem igénylő koronavírusos esetekre vonatkozóan az
ágykihasználtság 52,6 százalékos, a COVID-ellátásra jelenleg
működtetett intenzíves ágyak
kihasználtsága pedig 75 százalékos. A kórház kérdésünkre
megerősítette, hogy a koronavírusnak volt már halálos áldozata a szekszárdi kórházban.
Az intézmény 1551 dolgozójából október 20-ig 31 munkatárs
lett igazoltan koronavírus-fertő-

zött. Közülük ketten szorultak
kórházi ápolásra, állapotuk nem
volt súlyos. „Több tünetmentes
dolgozónak a kontaktkutatás
során lett pozitív teszteredménye. Hatósági karanténba került
munkatársaink közül 20-nál
felszabadítás során, kétszeri negatív PCR-teszteredmény birtokában, a munkavégzés felfüggesztését megszüntettük, ők már
dolgoznak. Tizenegyen jelenleg
is hatósági karanténban vannak,
közülük 6 személynek vannak
tünetei, 5 személy tünetmentes,

utóbbiak felszabadító vizsgálata
folyamatban van. Jelenleg kórházban ápolt dolgozónk nincs.
A koronavírus-fertőzésben
megbetegedett munkatársaknál
jellemzően felső légúti tünetek
mutatkoztak” – közölte kérdésünkre az intézmény.
Arra is kíváncsiak voltunk
vezényeltek-e át más kórházból
munkaerőt. A válasz szerint az
intézmény fertőző osztályára
összesen 54 munkatárs érkezett. Tolna megye tekintetében
Bonyhádról 7 szakdolgozó,
Paksról 1 szakorvos, 9 szakdolgozó, Dombóvárról pedig 1 rezidens orvos és 11 szakdolgozó
segít a gyógyításban. A Somogy
megyei Siófokról 1 belgyógyász
szakorvos, 1 rezidens orvos és
6 szakdolgozó csatlakozott a
szekszárdi csapathoz, míg Baranya megyéből összesen 17-en
érkeztek: Szigetvárról 6 szakdolgozó, Harkányból 1 belgyógyász szakorvos, Mohácsról 3
szakdolgozó, Komlóról 3 szakdolgozó, Siklósról pedig 1 orvos
és 3 szakdolgozó.
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NŐI KARÓRÁK,
és NŐI NEMESACÉL
ÉKSZEREK
BARSI
ÉKSZERÜZLET
Szekszárd –
INTERSPAR

(05727)

WWW.BARSIEKSZER.HU
Újabb díjat nyert az
Sz+C Stúdió Kft.

A KÖVET 25 Program keretében díjazták és bemutatták a környezetvédelmi és társadalmi szempontból leginkább példamutató intézkedéseket és vállalatokat, szervezeteket.
Zöld Munkahely Díjat nyert
2020 – ban kis-, közepes- és
nagyvállalat kategóriában: az
SZ+C Stúdió Kft. – „A mi irodánk még a szomszéd kertjénél is zöldebb” c. pályázatával. A vállalat zöld munkahely

programjának lényege: a zöld,
környezettudatos megoldások
alkalmazása a vállalati működés minden szintjén, az irodától a szelektív hulladékgyűjtésen és víztakarékosságon át a
napelemek használatáig.

A szekszárdi Sz+C Stúdió Kft.
programjában hangsúlyos szerepet kap a környezetvédelem,
energiatakarékosság, környezetkímélő- és emberbarát irodai
működés, valamint a munkatársak fenntarthatósági szemléletformálása. A szervezetnél
kezdettől fogva működik széles
körű zöld irodai gyakorlat, környezet- és egészségvédelmi intézkedés, mely palettát az évek
folyamán bővítik, fejlesztik,
dolgozóiknak nemcsak a munkahelyi, hanem mindennapi életében kiemelt szerepet játszik a
környezettudatos szemlélet.

A díjat Dr. habil. Boros Anita
az Innovációs és Technológiai
Minisztérium építésgazdaságért, infrastrukturális környezetért és fenntarthatóságért
felelős államtitkára és a zsűri
képviseletében Prof. Dr. Zilahy
Gyula a Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem
Tudományos és Nemzetközi
Dékánhelyettese adta át.
Zöld Iroda díjban részesült
ezen kívül néhány neves szervezet, pl: Egis Gyógyszergyár
Zrt., MOL Nyrt., Hipp Termelő és Kereskedelmi Kft., OTP
Bank Nyrt.
(05732)
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HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS
MUNKABIZTONSÁGI KFT.

Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémiparigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

Telefon:
+36–30/2888–458

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

(05718)

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea
HELYE:

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

kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

06–20/443–7603

(05720)

Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725
Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu
e-mail: honti@honti.hu

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:

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

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(05719)

FOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS
Dr. Schárer László
Fogszabályozás!

(05736)

(05729)

(05733)

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

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

GEMENC KOMPRESSZOR KFT.
gemenc.kompresszor@gmail.com
06–30/330–5232
• légkompresszorok
• hidraulika olaj értékesítés
• hidraulika kiegészítők
• hidraulika
tömlők

7100 Szekszárd,
Mátyás király u. 74.

www.gemenc-kompresszor.hu

(05739)
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Kilenc sikeres küzdősportgála után a jubileumi tizedik
„Fighters Night (Harcosok
Éjszakája) nem akar megvalósulni! Pedig a rendezéshez
szükséges pénz már rendelkezésére áll Halász Gábor
főszervezőnek, az Unio Boksz
Team elnökének, de a járvány
sajnos közbeszólt.
Bálint György
Ahogy áprilisban, most novemberben is el kell halasztani a
rendezvényt. Igaz, 500 fő alatti
nézőszámmal, távolságtartással,
maszkviselet mellett lehetne vele
próbálkozni, de ezt több okból
sem akarja a főszervező. Részint
azért, mert az eddigi kilenc gála
kiemelt érdeklődés mellett zajlott: a nézőtéren, a szekszárdi
sportcsarnok karzatán és a ring
környékén legalább ezer ember
követte figyelemmel az eseményeket. Másrészt ez a gála minden
bizonnyal az utolsó lesz, hiszen
Halász Gábor a búcsúmeccsét
tervezi. Halásznak, aki már tizenkét éves kora óta benne él a
sportágban, ez lesz idehaza az
utolsó fellépése a profi ökölvívásban. Azt nem mondja, hogy

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Tavaszra halasztották a Harcosok Éjszakáját

42 évesen végleg visszavonul, és
a jövőben nem vállal be egy vagy
két külföldi meccset jövedelemkiegészítéskén, de most úgy érzi,
eljött a búcsú ideje. Az amatőr
évek alatt korosztályos magyar
bajnoki címig jutó, a profik között 58 mérkőzésen ringbe lépő
és 39 meccset megnyerő, a szekszárdi ökölvívás klubszerű fennmaradásában is főszerepet vállaló, a ringben és azon kívül is igazi
sportemberként viselkedő Halász
Gábor az említett gála keretében
szeretne elköszönni a hazai közönségtől. Az esemény tervezett
új időpontja 2021 áprilisa, vagy
májusa.

– Úgy tűnik, hogy nemcsak
én búcsúzom, hanem másik
két klubtársam, Orsós István
és Novák Gyuri is – már ami
az itthoni fellépéseket illeti.
Éppen ezért szó sem lehet a
korábbiaknál gyengébb színvonalú eseményről – mondta
lapunknak Halász Gábor, aki
az elmúlt hónapokban is úgy
edzett, készült a beszűkült lehetőségek közepette, mintha
meccse lenne. – Örömmel
mondhatom, az anyagiak megvannak ahhoz, hogy nívós, felkészült ellenfeleink legyenek,
akár külföldről, akár itthonról.
Azt se bánnám, ha valami-

lyen övért bokszolhatnék egy
olyan kihívóval szemben, aki
úgy jön ide, hogy nyerni akar
ellenem. Nem akarunk semmiképpen csak a fellépti díjért
meccset elvállaló, az első bekapott ütésektől azonnal padlót
fogó „hurkagyerekeket”! Ezért
is volt népszerű mindig a rendezvényünk az egész megyében, mert mind a profi boksz,
mind a K1-es, a thai boksz és az
MMA-s meccsek igazi párharcok voltak, s legtöbbjük végigment, legyen szó három-négy,
vagy annál is többmenetes
meccsekről – emlékezett vis�sza a bokszoló, aki ezeken nem
egyszer valamelyik európai,
vagy éppen világszervezetnél
(WBU, IBO) az interkontinentális övért 12 menetre kiírt
küzdelemben szerezte meg a
nemzetközi bajnoki címet.
A mintegy háromórás gála
nem a profi boksz kategóriába
tartozó meccseit változatlanul
a szomszédos bajai egyesület
szervezi majd, és a szekszárdi
utánpótlás amatőr képviselői,
és persze a hölgyek is ringbe
lépnek a jubileumi gálán, akikkel Gál Miklós, a honi ökölvívó
edzők doyenje foglalkozik.

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Árulkodó színek és gesztusok

Kovács Tibor szekszárdi festőművész képeiből nyílt kiállítás
a sárvári Nádasdi-vár termében.
A megnyitón a művész felesége, Kovácsné Tóth Erika
elmondta, a színek körülvesznek bennünket, hatnak ránk,
befolyásolják viselkedésünket

és érzelmeinket. Az árnyalatok
hatását vizsgáló tudomány már
legalább 200 éves. Körülbelül
ekkor jelent meg az író és természettudós Johann Wolfgang von
Goethe nagy hatású műve a színek pszichológiájáról. Pszichológusok vizsgálták jelentőségét
és igazolták, hogy különbözőképpen érzékeljük a színeket,
és hogy a legtöbb emberből
kiváltanak valamilyen reakciót.
Nem teljes az egyetértés abban
a tekintetben, hogy a tónusok
pontosan milyen hatással vannak ránk, de csak kevesen kételkednek abban, hogy a színek
jelentősen befolyásolják az érzéseinket és a viselkedésünket.
Kovács Tibor gyakran használ-

ja az erőteljes elsődleges színárnyalatokat. A sárgát, amely
a nap szimbóluma, s amelyet
többnyire az optimizmussal, az
örömmel és az energiával társít.
A vöröst, mely szintén vonzza a
tekintetet, gyorsan megragadja
a figyelmünket és szívünk is
gyorsabban kezd verni a hatására. Ez az a szín, amelyet a
legkönnyebben veszünk észre,
viszont a legnehezebben is felejtünk el. A vörös az energiát és
szenvedélyt, a hatalmat és erőt
szimbolizálja. A zöld gyakran a
természetet jelképezi, és amelyről az egészségre, a fiatalságra és
a biztonságra asszociálunk. Egy
zöldfelület harmóniát teremt,
és fáradt szemünk számára ez

a legpihentetőbb szín. A kék
árnyalatai a nyugalom és a békesség érzetét keltik.
A gesztusok Kovács Tibor
művészetének másik hangsúlyos jellemzője. Az alakok mozdulatairól, gesztusairól, mely az
emberek közti viszony kifejezésének eszköze. A testbeszéd közvetíti a valódi érzelmeket, magatartást hol erős indulatokkal,
hol visszafogott mozdulatokkal.
A karok és lábak mozdulatai, a
fejmozgás, testünk játéka mind
megannyi szó. Őszinte és kifejező, hamisítatlan és sokszor
ellenőrizhetetlen. A szavakkal
szemben mindig felfedik a valódi érzelmeket. A tárlat december
végéig látható.
SZV
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Álláshirdetés
Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított Ellátási Társulás a közalkalmazottak
jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Szociális Központ
(Szekszárd) igazgató (magasabb
vezető)munkakör betöltésére.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre (5 évre),
2025. december 31-ig szól.
A munkakör betöltésének
időpontja: 2021. január 1.
A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. november 13.
A pályázat elbírálásának
határideje: 2020. december 15.
A részletes pályázati felhívás
a https://szekszard.hu/hu Felhívások, aktualitások oldalon
található.

70 ÉVE, 1950.
NOVEMBER 2-ÁN
ELHUNYT ÍR
DRÁMAÍRÓ

SZÖVŐMESTER

ANGOL
HANG,
HANGSZÍN ESTEBÉD

EMBERPASSZOL
EVŐ
GAZDÁRA PORCETALÁL
LÁNFÖLD

RÖVID
KÖSZÖNÉS

A SUGÁR
JELE

1912-BEN
ÍROTT
SZÍNMŰVE

GYORS
FOTÓT
KÉSZÍT

JEAN-LUC
...; FR.
FILMRENDEZŐ

SZINTÉN

FÉRFINÉV

ELEKTROMOSSÁG

SZEKÉRGYÁRTÓ

ROMÁN
AUTÓJEL
SIVALKODIK,
VISÍTOZIK
RAJTOL
KELETI
SZŐTTES

GYŰRÖTT

ALKOTÓ,
TEREMTŐ

NŐI NÉV

HÁZISZÁRNYAS

TITKOS
RÉSZLET!
MINUTUM
RÓMA
MODERN
NEGYEDE

MEGHÍV

EGYENLŐ
ÉRTÉK

A -NÉL
PÁRJA

MUNKADARAB!

OROSZ
NŐI NÉV

ÁBRÁNDOZIK

KIFLIVÉG!
SZIPPANTÁS

A SZEMÉTDOMB URA
RÉGI
BILINCS

SZÁMÍTÓGÉPMÁRKA

AZ ORIGÓ
JELE

ÉPÍTÉSZ
(JÓZSEF)

FÉLRE!

ROSKAD,
RÉGIESEN
FR. FÜZÉRTÁNC
ÉN,
NÉMETÜL

Véradás
Az Országos Vérellátó Szolgálat
a biztonságos hazai vérellátás
érdekében a megszokott időpontokon kívül 2020. november 4-én, szerdán 08:00–14:00
óra között is sok szeretettel hívja és várja segítő szándékú embertársainkat véradásra.

A BŐR
RÉTEGE

ALKÁLIFÉM

DÉRY T.
REGÉNYE

FÉL VÉKA!

IGEN,
OLASZUL
KISPÁRNA

ÜVEG,
FLASKA

WATT
JELE

R

HÓRHORGAS,
ESETLEN
KAMASZ

Október 25-ei rejtvényünk megfejtése: John Keats, Óda egy görög vázához.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Deli Erzsébet. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését november 5-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Mindenszentek főünnepére
Mindenszentek főünnepét üljük. Ők azok a névtelen szentek,
akiket nem ismerünk, de Isten
kegyelméből eljutottak Szent
Színe látására. Ők ugyanolyan
nagyszülők, szülők és gyermekek voltak, mint mi, akik most
még itt élünk ezen a Földön.
A szentek mind harcosok
voltak. Életpéldájukkal, szavaikkal és tetteikkel hirdették
Isten Evangéliumát. Mindhalálig hűségesek maradtak
Krisztushoz. Nem tántorította
el őket semmiféle üldözés. Sőt
boldogok voltak, ha Krisztus
nevéért gyalázatot, gúnyt és verést szenvedtek. Hány és hány

keresztényt csuktak börtönbe,
kínoztak meg, sőt az életüket
is kioltották vallásuk megtartása miatt. A nyolc boldogság
rájuk illik. Azért, mert Istenbe
vetették reményüket, Aki fölötte
áll minden szenvedésnek, mert
Mindenható. A Jelenések könyvében ez áll: „Letöröl szemükről
minden könnyet.” (Jel 21, 4) Az
Úr Jézus ezt tanította: „Akkor
az igazak ragyogni fognak, mint
a nap Atyjuk országában.” (Mt
13, 43) Ők a mi példaképeink.
Gondolkodjunk el ma azon,
hogy a mi hitünk elég erős-e
ahhoz, hogy kiállja az üldözés
próbáját...

Minden embernek van védőszentje. Az, akinek a nevét
viseli. Sőt, van születésnapi védőszentje is, akinek az ünnepét
üli az Egyház az egyén születésnapján. Kérjük védőszentjeink közbenjárását! A szentek
már a Mennyben vannak, de
közbenjárnak értünk. Kövessük őket életpéldájukban, szavaikban és jócselekedeteikben.
Isten, az Örök Bíró minden
jótettünkért örök jutalommal
fizet meg nekünk. De ne a jutalomért tegyük, hanem Isten
és a felebarát iránti szeretetből, mert csak így van értéke.
Ha életszentségben élünk, és

mindenekfölött szeretjük Istent, akkor vágyakozunk az Ő
Szent Színe látására. Maga Jézus, a mi drága Üdvözítőnk vágyakozik erre bennünk. Dicsőítsük meg Istent ezzel a szent
vággyal, így engeszteljük ki Őt
sok közömbös, bűnös lélekért,
akik hátat fordítanak Neki,
Legnagyobb Jótevőjüknek és
tudomást sem akarnak venni
Róla. Kérjük ma különösen is
a szentek Királynőjét, Aki a mi
drága Égi Édesanyánkat, hogy
hathatósan járjon közben értünk Szent Fiánál. Ámen.

Fekete Zoltán
káplán
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Gonda Mária: az alapellátásban is rendezni kell a béreket
Dr. Gonda Mária házi gyermekorvos lapunknak adott
interjúban beszélt az inspiráló közegről, amely meghatározó volt szakmai fejlődése
szempontjából, a pandémiáról, az influenza elleni védőoltásról és arról, hogy miért fontos az alapellátásban a
bérrendezés kérdése. A doktornő Tormay Károly kitüntető címet vehetett át a Szekszárd Város Napja alkalmából
tartott ünnepi közgyűlésen.

– Már gyermekként eldöntötte,
hogy orvos lesz. Honnan az indíttatás a hivatás iránt?
– A családomban nem volt
egészségügyi dolgozó – mondta
dr. Gonda Mária. – Gyerekkoromban sokszor betegeskedtem.
Mohácson volt egy nagyon kedves orvos, aki szívvel-lélekkel és
nagy tudással gyógyította a kis
betegeket az év 365 napján. Ekkor döntöttem el, ha felnövök,
„Piroska néni” leszek. A Janus
Pannonius Egészségügyi Szakközépiskola után kezdtem meg
tanulmányaimat a Pécsi Orvostudományi Egyetemen. Az
egyetem utolsó három évében a
tanulmányok mellett gyakorlati
képzésen a Tolna Megyei Kórház
gyermekosztályán vettünk részt.
Az oktatás során rendkívül magas színvonalú és gyakorlatias
képzésben részesültünk. Így a
csoportunk jó néhány tagja friss
diplomával a zsebében Szekszárdon kezdett el dolgozni.
– Négy évig dolgozott a Balassa
kórház gyermekosztályán. Milyen munícióval, tapasztalattal
látta el az ottani közeg?
– A hivatást dr. Csordás Jenő
főorvos osztályán tanultam,
akit a szakma országosan a
legkiválóbbnak tartott. A főorvos úr részlegén megtanultuk,
hogy az orvosi tevékenységet
csak odaadással, tisztességgel
és alázattal lehet végezni. Ebben példamutatást kaptunk
tapasztalt kollégáinktól, dr.

FOTÓ: JANTNER

Balázs László

Polgár Ferenc főorvostól, dr.
Baranyai Judit és dr. Szlávik
Mária főorvosoktól. A csecsemő- és gyermekgyógyász szakvizsga megszerzése után 1982
decemberében a VII. számú
gyermekkörzetben kezdtem el
gyógyítani, azóta ezt a körzetet
látom el. A Szekszárdon eltöltött évtizedek után a várost ma
már második szülővárosomnak tartom. Mióta a praxist
viszem, felnőtt több generáció.
– 1992-ben elsőként lett vállalkozó gyermekgyógyász háziorvos. Nem jelentett ez akkor
ingoványos terepet egy orvos
számára?
– A háziorvosi tevékenység
privatizációját 1992-ben jogszabály tette lehetővé. Kollégámmal, dr. Támuly Józseffel
a törvény megjelenése után
eldöntöttük, élünk a lehetőséggel. Nem volt egyszerű
út… A jogszabályok teljesen
egyértelműek voltak, de az
alapellátás a megyei kórházba
volt integrálva. Az intézmény
viszont akadályokat gördített a
folyamatba. Mindketten ügyvédet fogadtunk, akik állásfoglalást kértek az Egészségügyi
Minisztériumtól, és hat hónap

elteltével – az országban elsőként – kezdtünk el vállalkozó
gyermekorvosként dolgozni.
A jogi szabályozás és könyvelő
segítségével a következő évek
már gördülékenyebbek voltak.
– Fontosnak tartja az egészségügyi edukációt. Mennyire fogékonyak a szülők az életmód- és
táplálkozásbeli szokásokkal
kapcsolatos tanácsaira, javaslataira?
– A munkám során mindig
fontosnak tartottam a prevenciót. A tanácsadások alkalmával, de a rendeléseken
is igyekszem beszélni a helyes
életmódról és táplálkozásról.
Az egészséget megőrizni kön�nyebb és kifizetődőbb, mint
a már kialakult betegséget
gyógyítani, szinten tartani.
Amennyiben kölcsönös bizalom alakul ki a gyermekkel
vagy a szülővel, akkor ezen a
téren lehet sikereket elérni.
–Tombol a koronavírus-járvány második hulláma. Mikor
kezdjen gyanakodni egy szülő,
hogy koronavírusos a gyereke?
– Sajnos nincs olyan speciális
tünet, panasz, amely csak a koronavírusra jellemző. A szok-

ványos őszi légúti vírusok is
hasonló tüneteket okoznak. A
klinikai képet bonyolítja, hogy
gyerekeknél láz nélkül is előfordulhat a COVID-betegség,
tünetmentesen hordozhatják a
garatképletekben a vírust – és
fertőzhetnek.
– A tünetmentes gyerekekről
hogyan derül ki, hogy fertőzöttek? Kontaktként tesztelik őket?
– A koronavírus-fertőzést
gyerekeknél is csak légúti mintavétellel – PCR-teszt – lehet
igazolni biztonsággal. Kontaktként csak tünetek esetén
kérünk mintavételezést, egyébként a tíznapos karantént rendeli el a járványügy.
– Mivel lehet otthon kezelni egy
koronavírusos gyereket?
– A koronavírus-fertőzés
esetén, amennyiben súlyos légúti tünetek nem jelentkeznek, a
gyermek otthonában gyógyuljon tüneti szerekkel. Fontos,
hogy pihenjen, szedjen lázcsillapítót, köptetőt és vitaminokat, különösen D-vitamint.
– Megnőtt az igazoltan hiányzó
tanulók száma az elmúlt hetekben, hónapokban?
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– Szeptember első heteiben
tapasztaltunk enyhe betegszám-emelkedést. A rendelésünkön most normál őszi
forgalom van. Jól működik a
telefonos időpont-egyeztetés, a
receptek elektronikus rendszerbe, „felhőbe” küldése, valamint
a telemedicina.
– A kormány október elsejétől
kötelezővé tette az iskolák bejáratánál a testhőmérséklet mérését. Ez jelenthet megoldást?
– A gyerekek reggeli testhőmérséklet-mérésével nem lehet
teljesen megakadályozni, hogy

COVID-fertőzött tanuló kerüljön a közösségbe. A hőmérőzéssel
csak azt akadályozzuk meg, hogy
lázas diák ne menjen iskolába.
– Október 20-tól a hírek szerint elérhető a háziorvosi rendelőkben az influenza elleni
térítésmentes védőoltás. Men�nyire tartja fontosnak a vakcina beadását? Elegendő oltóanyag áll a rendelkezésére?
– Fontos, hogy az influenza
elleni védőoltást azok kapják
meg, akik a koruk, illetve krónikus betegség vagy betegségek
miatt a veszélyeztetett csoport-

ba tartoznak. Múlt héten húsz
darab háromkomponensű oltóanyagot kapott a körzetem
indulásként. A 3 év alatti gyerekek oltóanyaga még nem áll a
rendelkezésünkre.
– Az egészségügyi szolgálati
jogviszonyról szóló törvényt
egyhangúlag elfogadta a parlament. Az alapbérekre vonatkozó emelés nem vonatkozik a
háziorvosokra. Mi erről a véleménye?
– Az alapellátásban nagyon
fontos lesz rendezni a béreket.
A háziorvosok egyharmada (fel-

nőtt, gyerek, vegyes praxis) már
nyugdíj mellett dolgozik, és körülbelül ugyanennyien tíz éven
belül elérik a nyugdíjkorhatárt.
Jelenleg mintegy 590 betöltetlen
körzet van az országban. A praxisközösségek létrehozását nem
szabad kötelezővé tenni, mert
nem oldja meg a problémát,
sőt további körzetek üresednek
meg. Remélem, eljön az az idő,
amikor fiatal szakembereink itthon maradnak, és magas szintű
tudásukat itt kamatoztatják. Ehhez azonban vissza kell adni az
egészségügyi munka erkölcsi és
anyagi megbecsülését.

Elhunyt szeretteinkre emlékezünk és gyújtunk értük gyertyát
lóban meghitt és békés legyen, a
lakosságnak is tennie kell, és meg
kell fogadnia a különböző ajánlásokat. Külön óvintézkedéseket
nem foganatosítottak a pandémia miatt, de a járványhelyzetre
való tekintettel arra kérik a családtagokat, hogy lehetőleg különböző időpontokban keressék fel
az adott sírhelyet, ezzel is csökkentve a szociális érintkezések
számát. Megjegyezte, a gépkocsiforgalom tilos a temetőkben,
kizárólag a mozgáskorlátozottak
hajthatnak be a sírkertekbe. Ők
lehetőleg a délutáni nagy tömeg
miatt időzítsék a délelőtti órákra
látogatásukat. Nyakas Gábor felhívta a figyelmet a kijelölt parkolók használatára. A korábbi
években megszokottak szerint a
háttérben most is rendőrök, polgárőrök, közterület-felügyelők
vigyázzák majd a rendet.

B. L.

FOTÓK: JANTNER

November 1. mindenszentek
ünnepe, november 2. a halottak
napja a keresztény világban.
Ezen a hosszú hétvégén a
temetők a legforgalmasabb helyek, hiszen vallástól függetlenül szinte mindenki felkeresi
elhunyt szerettei sírját.
Kimenni a sírkertekbe, ahol
szeretteinkre emlékezünk, emberi gesztus, szeretetünk, tiszteletünk jele. A hívő ember a virág és
mécses mellett a legfontosabbat
sem hagyja el: az elhunytért való
imát, amivel segíthetünk neki
abban – hitünk szerint –, hogy
elnyerje az örök élet boldogságát.
Mindenszentek azoknak az
üdvözülteknek a közös ünnepe, akiket nem avattak szentté,
illetve akikről a kalendárium
nem emlékezik meg név szerint. A november 2-i halottak
napja a katolikusokon kívül a
protestáns egyházak ünnepe is,
998-tól még csak a bencések,
a XII–XIII. századtól viszont
már egész Európában megtartották, fokozatosan vált egyházi
ünnepből az elhunytakról való
megemlékezéssé.
Az ünnep zavartalan lebonyolítása érdekében a két szekszárdi köztemető október 30. és
november 2. között 06:00 órától
20:00 óráig lesz nyitva – mondta
Nyakas Gábor, a temetőket üzemeltető Panteon Kegyeleti Kft.
ügyvezető igazgatója. Hozzátette: ahhoz, hogy az emlékezés va-
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Márton-nap
Szeretettel meghívjuk a Márton-napi újbor ünnepére, a
kadarka ünnepére 2020. november 7-én (szombaton) 18:00
órakor a PTE KPVK éttermében
(Szekszárd, Mátyás király u. 8.)
A menühöz illő újborokról a
szekszárdi Év Bortermelői gondoskodnak, korlátlan szódafogyasztással. November 2-ig a
belépőjegy 5.500,- Ft/fő a rendezvény helyszínén, munkanapokon 08:00–15:00 óra között.
A továbbiakban 6.000,- Ft/fő.

2020. november 03. (kedd) 09:00
Valódi és virtuális találkozások
Múzeumi tudományos délelőtt
a Magyar Tudomány Napja alkalmából. Muzeológusok előadásai
kutatási területeikről.
Helyszín: WMMM főépülete
(Szekszárd, Szent I. tér 26.)

Agóra mozi
2020. november 01.
(vasárnap)
| 15:00 | Trollok a világ körül
| 17:00 | Trollok a világ körül
2020. november 02. (hétfő) –
2020. november 04. (szerda)
| 15:00 | Trollok a világ körül
| 17:00 | Trollok a világ körül
| 19:30 | I sten tenyerén
– Ronnie Wood

Helyszín: Vármegyeházi Kiállítás (Szekszárd, Béla király tér 1.)

2020. november 09. (hétfő)13:00
és 14:30
Távol is közel. Valódi és virtuális
múzeumi találkozások
Garamvölgyi István előadása
„Az aranypagodák országában –
2020. november 04. (szerda)
Burma” címmel.
10:00–17:00
Helyszín: WMMM főépülete
16+ Bátraké a szerencse. Varró(Szekszárd,
Szent I. tér 26.)
doboz +
Előzetes regisztráció szükséges:
A telefon és a múzeum kapcsolata.
74/316–222, 21-es mellék.
A zárt térben tartott programokon védőmaszk használata kötelező!
SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:

7100 Szekszárd, Pollack u. 10.
1 db 85 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás
7100 Szekszárd, Pollack ltp. 10. fsz. 1.
1 db 37 m2 alapterületű komfortos költséglapú bérlakás
7100 Szekszárd, Pollack ltp. 10. fsz 5.
1 db 38 m2 alapterületű komfortos költséglapú bérlakás
7100 Szekszárd, Tartsay ltp. 28. fsz.
1 db 38 m2 alapterületű komfortos költségalapú bérlakás

Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára
7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

Kizárólag Nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában – 7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz.
2 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:

2020. november 09. (hétfő) 12:00 óra
Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422
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Elérhetőségek, fogadóórák

• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
• Ács Rezső polgármester
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail:
Polgármesteri Hivatal (Béla király
murvaiarpad01@gmail.com
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
•
Rácz
Zoltán képviselő 7. vk.
polgarmester@szekszard.hu
Tel.:
06–30/933–5072,
•D
 r. Gábor Ferenc jegyző
e-mail: raczstudio@gmail.com
Polgármesteri Hivatal (Béla király
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alap- • Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888,
ján: 06–74/504–103.
e-mail: zsfaresz@gmail.com
•G
 yurkovics János
• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
alpolgármester (3. vk.)
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail:
robert.gulyas1965@gmail.com
gyurkovics.janos0915@gmail.com
• Máté Péter képviselő 10. vk.
•G
 réczy-Félegyházi Gyöngyvér
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail:
képviselő 1. vk.
matepetersandor@gmail.com
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail: • Kővári László képviselő
szekszard1.korzet@gmail.com
Tel.: 06–20/457–4202,
e-mail: kovaril@tolna.net
• Csötönyi László képviselő 2. vk.

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

• 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

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

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

Tel.: 06–30/508–6548,
e-mail: csotkelaci@gmail.com

Értesítés vízmérő leolvasásról
Tisztelt Felhasználónk! Tájékoztatjuk, hogy az E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. az alábbi szekszárdi
családi házakban vízmérő leolvasást és ellenőrzést végez a mellékelt olvasási ütemezés szerint.
A Szolgáltató kérése, hogy a vízmérők leolvasását végző munkatársak könnyebb tájékozódása érdekében a házszámot jól láthatóan
tüntessék fel a felhasználási helyen.
A tájékoztatóban megadott időpontban – 08:00–16:00 óra között
– biztosítsák az ingatlanra történő bejutást.
Az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet a víziközmű-szolgáltatásról
szóló 2011. évi CCIX. tv. 61. § (8) bekezdése alapján a felhasználó
köteles a víziközmű-szolgáltatóval, illetve a fogyasztásmérő leolvasását végző személlyel együttműködni, a fogyasztásmérőhöz való
hozzáférést biztosítani. Együttműködését köszönjük!
2020. november 02. (hétfő)

Barázda u., Fagyöngy u., Harang
u., Harmat u., Hegyalja u., Hollós
L. u., Kertész u., Lugas u., Muskátli u., Óvoda u., Szérű u., Szilas u.,
Szilas köz, Szőlő u., Szőlőhegyi u.,
Tóth völgy, Tüske u., Venyige u.,
Vessző u., Zengő u.
2020. november 03. (kedd)

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

Barátság u., Cinege u., Csalogány
u., Csap u., Csobolyó u., Dr. Hirling
Á. u., Gemenc u., Gyűszű völgy,
Holdfény u., Hébér u., Kalász u.,
Kuruc u., Levendula u., Napfény
u., Sárköz u., Tüzér u., Vitéz u.
2020. november 04. (szerda)

Szemüvegek szakszerű készítése
és javítása.

MATÓK OPTIKA
REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN
reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari
függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS
(05722)

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

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel

(ERGONOM)

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

Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu
(05724)
Telefon: 74/511-808

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

Az akció 2020. november 1–30-ig tart.
(05723)

Árnyas u., Cinka u., Csend u., Csopak u., Dr. Nagy I. u., Dr. Tóth L. u.,
Kerámia u., Lajos király u., Magyar
S. u., Major u., Otthon u., Puttonyos u., Vadász u.
2020. november 05. (csütörtök)

Allende u., Alkotmány u., Bercsényi u., Dienes V. u., Dobó u., Dr.
Hadnagy A. u., Honvéd u., Kisfaludy u., Mattioni E. u., Mészöly M.
u., Szent-Györgyi A. u., Vasvári P.
u., Viola u., Wesselényi u.
2020. november 06. (péntek)

Bem u., Benczúr u., Bródy S. u.,
Cseri J. u., Fáy A. u., Háry J. u., Obsitos u., Rozsnyai M. u., Szabó D. u.
2020. november 09. (hétfő)

Arany J. u., Árpád u., Balassa u.,
Berzsenyi u., Csaba u., Mikes u.,
Perczel M. u., Petőfi S. u., Szent I. tér,
Szent Mihályi dűlő, Szluha Gy. u.,

Találka tér, Tavasz u., Tompa u.,
Tormay B. u.
2020. november 10. (kedd)
Ady E. u., Csokonai u., Damjanich
J. u., Holub J. u., Mátyás király u.,
Szövetség u.
2020. november 11. (szerda)

József A. u., Pollack M. u., Rákóczi
F. u., Zrínyi u.
2020. november 12. (csütörtök)

Baka u., Batthyány u., Bólyai u.,
Borostyán u., Dr. Szakály F. u.,
Horváth K. u., Hrabovszky u.,
Kapisztrán u., Kiss J. u., Liszt F.
u., Nyár u., Patak u., Pázmány tér,
Rózsa u., Rózsamáj u., Sipos M. u.,
Wigand tér.
2020. november 13. (péntek)
Bartina u., Mandula u., Munkácsy
u., Remete u., Ybl M. u.
2020. november 16. (hétfő)

Bartina köz, Béla király tér, Bródy
köz, Ibolya u., Kálvária u., Kilátó
u., Kisbödő u., Kurta u., Lehel u.,
Móricz Zs. u., Nagybödő u., Puskás T. köz, Séd köz, Vincellér u.
2020. november 17. (kedd)

Benedek A. u., Bodza u., Dicenty
D. u., Diófa u., Hermann O. u.,
Hosszúvölgy, Kablár köz, Kandó K.
u., Kápolna tér, Katona J. u., Kerékhegy u., Kiskadarka u., Kőrösi Cs.
S. u., Madách u., Rövidvölgy.
2020. november 18. (szerda)

Babits M. u., Bálint köz, Bethlen G. u.,
Bocskai u., Bocskai köz, Borzsák u.,
Flórián u., Kálvin tér, Mérey u. (05731)

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

(05713)

Szekszárd, Szent István tér 10.
H-P 11:00-14:00

termékek

ELVITEL esetén a menü 1150 Ft! 10:30-11:00-ig!

NE LEGYEN

2020. NOVEMBER 02. HÉTFŐ

Menü: Gyöngybableves, Sült csirkecomb jóasszony módra rizzsel
1250 Ft
Leves: Gyöngybableves
450 Ft
Főétel: Brassói aprópecsenye, ecetes almapaprikával
1550 Ft
Tészta: Mákos tészta
1050 Ft
Főzelék: Fejtett babfőzelék
550 Ft
Köret: Jázmin rizs, hasábburgonya, steakburgonya, zöldköret 400 Ft / köret
2020. NOVEMBER 03. KEDD

Menü: Lencseleves kolbász morzsával, Hentes tokány tarhonyával 1250 Ft
Leves: Lencseleves kolbász morzsával
450 Ft
Főétel: Pulykagordon
1250 Ft
Tészta: 4 sajtos rakott csirkemell
1450 Ft
Fitt: Ropogós csirkeszárnyak
1050 Ft
Főzelék: Finomfőzelék
550 Ft
Köret: Jázmin rizs, hasábburgonya, steakburgonya, zöldköret 400 Ft / köret
2020. NOVEMBER 04. SZERDA

Menü: Tejszínes gombaleves, Bolognai rakott penne
1250 Ft
Leves: Tejszínes gombaleves
450 Ft
Főétel: Sertés szűzérmék rántva
1150 Ft
Tészta: Túrófánk eperöntettel
950 Ft
Fitt: Fűszeres grill csirkecomb
1050 Ft
Főzelék: Burgonyafőzelék
550 Ft
Köret: Jázmin rizs, hasábburgonya, steakburgonya, zöldköret 400 Ft / köret

A HOSSZÚ ÉLET
RITKA

Szerdai, alkalmanként
szombati napokon
a szekszárdi piacon.
Érdeklődni: +36 30/986 9582

Kalocsa Tanya

2020. NOVEMBER 05. CSÜTÖRTÖK

Menü: Marhaerőleves, Rántott sertés szelet gombás jázmin rizzsel
1250 Ft
Leves: Marhaerőleves cérnametélttel
450 Ft
Főétel: Harcsapörkölt
1550 Ft
Tészta: Somlói galuska
950 Ft
Fitt: Roston sült csirkemell
1050 Ft
Főzelék: Zöldborsófőzelék
550 Ft
Köret: Jázmin rizs,hasábburgonya,steakburgonya,sztrapacska 400 Ft / köret
2020. NOVEMBER 06. PÉNTEK

Menü: Nyírségi gombócleves, Szilvás gombóc
1250 Ft
Leves: Nyírségi gombócleves
650 Ft
Főétel: Parmezános morzsában sült jércemell
1050 Ft
Fitt: Csirkemelles zöldsaláta fűszeres tejföllel
1450 Ft
Főzelék: Lencsefőzelék
550 Ft
Köret: Jázmin rizs, hasábburgonya, steakburgonya, zöldköret 400 Ft / köret
HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: www.amaryllishazhoz.hu * 74/314-009 * 30/7314-009

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

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

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • tel.: 74/413–004
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • tel.: 74/512–454
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • tel.: 74/540–780

(05716)

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

GYORSSZERVIZ!

Szolgáltatásaink:

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

Telefon: 06–30/26–80–777

Wamsler, Servant, Kamino,
Etna és más kandallókhoz
SAMOT téglák és egyéb
alkatrészek értékesítése,
közvetlen a gyártótól.

7140 Bátaszék, Budai u. 1. • tel: 74/492–506, 30/252–2482
(05715)

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

(05737)

(05734)

(05717)

AZNAPI CSOMAGSZÁLLÍTÁS
BUDAPESTRE –
BUDAPESTRŐL,
AKÁR
CSOMAGPONTRÓL IS

+36–70/366–4768

(05735)

ÚJDONSÁG!
Online bejelentkezési
lehetőség:

www.sugo-lab.hu

| NYITVATARTÁS | hé�ő, szerda, péntek • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS | mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
• Inzulinrezisztencia vizsgála� csomag
• Pajzsmirigy-kivizsgálás
• Menedzserlabor
• Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási csomagok
• PSA-szűrés
• Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
• Laktózérzékenység gene�kai szűrése

BIRÓ ARANKA Vérvételi Pont Vezető

(05728)

