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Berlinger Attila jelenleg a Ba-
bits Kulturális Központ igaz-
gatója, ám hosszú éveken 
keresztül szervezte Szekszárd 
testvérvárosi kapcsolatát. 
Bár a feladata megváltozott, 
a kapcsolatrendszer meg-
maradt, így az információk 
továbbra is érkeznek külföld-
ről. És mi más lenne az első 
számú téma, mint a Covid 
helyzet.

Kutny Gábor

– Mikor belép az ember a Ba-
bitsba azt látja, hogy kulturált 
körülmények között folyamato-
san zajlik az oltás. Mi a tapasz-
talata? 

– Mi csak a helyet biztosít-
juk az oltópontnak, de mindent 
megteszünk annak érdekében, 
hogy a lehető legnagyobb biz-
tonságban és gördülékenyen 
menjen a folyamat. Azt tapasz-
talom, hogy mindenki betartja 
a szabályokat, és az emberek 
vigyáznak egymásra is. De a 
beszélgetésekből az is kiderül, 
hogy az emberek nagyon unják 
ezt az állapotot.

– Mi a tapasztalata, a testvér-
városokban milyen a helyzet? 

– Mostanában, amióta a Ház 
ügyei kötik le az időm jelentős 
részét, kevesebb lehetőségem 
van a külkapcsolataink napi 
szintű kézbentartására. Ettől 
függetlenül rendszeresen be-
szélünk. Az a legfontosabb ta-
pasztalatom, hogy ha hiszik, 
ha nem, Szekszárd kifejezetten 
jó helyzetben van. A minap 
beszéltem Bietigheim-Bissi-
ngenekkel. Ott még csak a 80 
éven felüliek oltása zajlik. Azt 
mondják, úgy tervezik ezt az 
évet, hogy év végéig a korláto-
zások életben maradnak. Picit 
irigykedtek ránk, hogy itt már 
a lakosság majd 30%-a be van 
oltva, így aztán mi már ősz ele-
jére arra számítunk, hogy lehet 
majd kulturális rendezvényeket 
szervezni.
– Mi történik Bietigheimben, 
hogy nem haladnak?

– Kevés a vakcina, ez a legna-
gyobb baj. De értelemszerűen 
a lakosság száma is sokkal na-
gyobb, mint Szekszárdon, így 
aztán nem is tudnak haladni az 
oltással. Arról nem is beszélve, 
hogy náluk elég sok a bürokra-
tikus megoldás, ami még lassít-
ja a folyamatokat. A németek 
egyébként is sok esetben olyan 
szabályokat állítanak fel, amivel 

önmagukat is nehezebb helyzet-
be hozzák. Azt látom, hogy nem 
elég rugalmas a rendszer, amit 
működtetnek.

– Franciaországban jobb a 
helyzet?

– Nem. Bezons Párizs egyik 
külkerülete, ahol szintén nem 
egyszerű ma az élet. Ott olyan 
komoly szigorító intézkedése-
ket vezettek be, hogy legalább 
két hónapig lakhelyelhagyási 
tilalom alatt éltek az emberek. 
Csak élelmiszerboltba és gyógy-
szertárba lehetett elmenni, ami-
nek megvolt a maga mentális 
problémája is. És Varegemmel, 
a belga testvérvárossal is ugyan-
ez a helyzet. Ugye, Belgium az 
egyik legsúlyosabban fertőzött 
területe Európának, és ez meg-
mutatkozik a halálozási arány-
számokban is, hiszen a lista 
elején állnak , és ez érinti a test-
vérvárosunkat is

Szóval mindent egybevetve 
azt látom, hogy a nyugat- euró-
pai testvérvárosok nagyon-na-
gyon nehéz hónapokat élnek 
meg. És ha össze kéne foglalni 
a helyzetet a tapasztalatok alap-
ján, Magyarország és ezen belül 
Szekszárd tényleg jó helyzetben 
van.

TÓTH 
RÓBERT

Új hajtások
Mintha valami ólomporos 
mélabú tespedt volna a téli 
levegőben; persze a tavasz, 
az oly’ várt is csak igen ráérős 
módon caplatott el idáig. De 
a hegyoldalban már hirdetik 
az új időket: szőlők kimetszve, 
lekötözve, barackfák szirom-
ban pompázva. 

A böjti szelek kifújták a 
posvány maradékát a tőkék 
tövéből, de kérdés, hogy a be-
lénk ivódott lelki szorongást 
meddig kell még szellőztet-
nünk. Mert valljuk be: nehéz 
idők állnak mögöttünk. 

Úgy fest, hogy az ilyenkor 
időszerű önmegtartóztatás 
nem volt opcionális – kényte-
len-kelletlen mindenki böjtöl. 
Nem feltétlen igazságos. Mert 
az ember vagy felülemelkedik, 
vagy beleroppan. Van, aki eg-
zisztenciálisan, mások pedig 
szellemileg. 

Balsors vagy sem, az idő 
– vagy közhelyesebben az 
élet – nem áll meg. Mi több, 
a megváltás ünnepének kü-
szöbén ácsorgunk. A jövőbe, 
vagy legalább a tavaszba ve-
tett hittel és reménnyel kell 
továbblépnünk. Elhinni, hogy 
ezentúl többet süt a nap, a 
szőlőtőkéből új vessző hajt, 
és a barackvirág termést hoz 
majd. Hogy rajtunk múlik, 
lesz-e új időszámítás, melytől 
fogva eltöröltetnek az emberi 
vétkek és sérelmek. 

Mondhatjuk úgy is Krisztus 
után szabadon: mindenki, 
akár Szekszárd is megvált-
hatja saját közösségét. S hogy 
mit teszünk majd? Ezentúl 
együtt neveljük az ősi tőkék 

új hajtásait.

JEGYZET Szekszárdon jobbSzekszárdon jobb
az oltáshelyzet, mintaz oltáshelyzet, mint
a testvérvárosokbana testvérvárosokban
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Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit Kft:

A száz százalékban a szek-
szárdi önkormányzat tulaj-
donában álló vállalat 5600 
lakásban és 240 közületben 
szolgáltat. Csukle Tibor azt 
mondja, tavaly – a korona-
vírus járvány miatt, mivel 

többet voltak otthon az 
emberek – több hőe-
nergia fogyott, mint 

egy 2019-ben. Az elszámolás még 
folyamatban van, de már most lát-
szik a pozitív tendencia. Az idei évre 
több fejlesztést terveztek, például ké-
mény építést, távvezeték cserét és a 
használaton kívüli transzformátor 
házak tetejére lakóingatlanokat is 
építettek volna. Ezekről viszont a 
magas kvótaárak miatt idén való-
színűleg le kell mondaniuk. 
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Közel 180 millió forintért kell szén-dioxid kvótát vennie a cégnek
Nagyjából 43 eurót fizet minden ton-
na kibocsátott szén-dioxidért a Szek-
szárdi Távhőszolgáltató Nonprofit 
Kft. Ez egy ekkora cég esetében azt 
jelenti, hogy az idei évben mintegy 
180 millió forintot kell elkölteniük 
csak a szén-dioxid kvótára. Erre 
egy egységes uniós törvény 
kötelezi a vállalatot.

Bencze Péter

Az EU az európai klímaren-
deletben ugyanis vállalta, 
hogy 2050-re eléri a kar-
bonsemlegességet. Ennek 
érdekében pedig megadóz-
tatják a jelentős mennyiségű 
szén-dioxidot kibocsátó ipa-
ri szereplőket.  A szabályozás 
Európa-szerte 11 ezer erőművet 
és gyárat érint. Meghatároz egy 
szén-dioxid kibocsátási küszöböt, 
és ez alatt a határérték alatt a vál-
lalatok csak szén-dioxid kvótákért 
cserébe szennyezhetik a levegőt. 
Ezekért pedig aukciók kereté-
ben fizetniük kell, így motiváltak 
abban, hogy minél alacsonyabb 
legyen a kibocsátás. A kvóta úgy 
működik, hogy egy CO2-egység 
egy tonna szén-dioxid kibocsátá-
sát engedélyezi. A fel nem használt 
kvótát a vállalatok eladhatják.

A dolgot bonyolítja, hogy a 
kvóta ugyan adónak számít, még-
is tőzsdén kereskednek vele, 
emiatt egy tonna szén-dioxid 
ára folyamatosan változik. Az 

utóbbi időszakban pedig fo-
lyamatosan drágult.

Magyarországon a sza-
bályozások bevezetése és 
betartatása az Innovációs 
és Technológiai Minisz-

térium hatáskörébe 
tartozik, az enge-

délyeztetés és a 
Forgalmi Jegy-
zékkel kapcso-
latos teendők 
 pedig a Nem-
zeti Klímavé-
delmi Hatóság 

feladatköre.
A közel 180 mil-

lió forintos kiadás 
jelentős terhet jelent 

a Szekszárdi Távhőszolgáltató Nonprofit 
Kft.-nek – ezt mondja a cég ügyvezetője. 
Csukle Tibor szerint emiatt idén tervezett 
karbantartások és fejlesztések maradhatnak 
el a hálózaton. Sőt, még arra is sor kerülhet, 
hogy racionalizálniuk kell a munkavállalói 
állományukat. A rezsicsökkentés nem teszi 
lehetővé, hogy a dráguló szén-dioxid kvótát 
továbbhárítsák a fogyasztókra, ezért nincs 
más mód a befizetésre, mint hogy kigazdál-
kodja a szekszárdi cég a szükséges milliókat.

A Magyar Energetikai és Közműszabá-
lyozási Hivatalnál ugyan létezik egy kom-
penzációs rendszer, amit a tolnai megye-
székhelyen található távhőszolgáltató is 
igénybe tud venni, ám az adminisztráció 
hosszú hónapokig tart, vagyis addig a teljes 
összeget meg kell előlegeznie a Távhőszol-
gáltató NKft.-nek.

A jelenség nem csak Szekszárdon 
okoz gondot, sőt nem is csak hazánk-
ban: hasonlóan súlyos hatásként éli meg 
a kvótarendszert a lengyel villamos- 
energia-ipar is.

Csukle Tibor
a távhőszolgáltató
ügyvezetője

Az ünnepek alkalmából minden szekszárdinak
kellemes húsvétot kívánok! 

Ez a négy nap alkalmas lesz 
arra, hogy kiszakadjunk eb-
ből a nehéz világból és kicsit 
a családdal, kicsit magunkkal 

is törődjünk. Azt kérem 
mindenkitől, hogy tart-
suk be a járványvédelmi 

előírásokat, figyeljünk 
egymásra és különösen 
az időskorúakra. Az ed-
digi nehéz időszak és 
a szigorú intézkedések 
meghozták a hatásukat, 

Szekszárdon a koronaví-

rus szennyvízben mért örökí-
tőanyag mennyisége csökkent, 
ez pedig azt jelenti, hogy a 
jövőben egyre kevesebb fer-
tőzésre számíthatunk. Ettől 
függetlenül kérek mindenkit, 
hogy a nagy családi rendezvé-
nyeket a tavalyi évhez hasonló-
an most is kerüljük el és ezzel 
együtt figyeljünk a közterületi 
maszkhasználatra! Néhány hét 
türelmet kérek még mindenki-
től. Ha ezen túl leszünk, akkor 
lehetőséget teremtünk arra itt 

Szekszárdon is, hogy újra meg-
nyissanak az üzletek és az élet 
minél korábban visszatérjen a 
régi kerékvágásba.

Most, húsvét alkalmával 
négy napon keresztül ne fog-
lalkozzunk politikával! Min-
denkinek azt kívánom, hogy 
gyermekei, családja körében 
sikerüljön egy kicsit elcsende-
sedni és pihenni, hogy az ün-
nepek után újult erővel kezd-
hessük a munkát.
 ÁCS REZSŐ polgármester
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Mindenkinek lehetősége van ajánlani
Csötönyi László a szekszárdi Értéktár Bizottság munkájáról

Egy esztendő telt el azóta, 
hogy újjáalakult a Szekszárdi 
Értéktár Bizottság, amelyet 
most Csötönyi László vezet. 
A szervezet a megalakulása 
óta a figyelemfelhívás mel-
lett a már bejegyzett értékek 
megóvását tűzte ki célként, a 
szekszárdi „kincsek” feltérké-
pezését, valamint az épített 
és természeti, kulturális vagy 
éppen gasztronómiai értékek 
felterjesztését a Szekszárdi 
Települési Értéktárba. Csö-
tönyi László elnökkel beszél-
gettünk.

Kutny Gábor

– Ki alkotja ma a város Érték-
tár Bizottságát?

– Olyan embereket kerestünk 
meg, akiknek fontos a helyi ne-
vezetességek védelme, és elköte-
lezetten védik Szekszárd értéke-
it, illetőleg olyan intézményeket 
képviselnek, amelyeknek a fela-
data az értékvédelem. Így került 
a bizottságba Elblinger Ferenc, 
Gyurkovics János, Jantner Lász-
ló, Liebhauser János, Ódor Já-
nos Gábor, dr. Töttős Gábor, dr. 
Várady Zoltán, valamint Zsikó 

Zoltán is, akit ma már Berlinger 
Attila váltott fel, hiszen a Babits 
mindenkori igazgatójának van 
helye a testületben. Tanácsko-
zási joggal helyet kapott még a 
szekszárdi temetőfenntartó, az 
Egyed Antal Honismereti Egye-
sület és a Pécsi Tudományegye-
tem Kultúratudományi, Peda-
gógusképző és Vidékfejlesztési 
Kar képviselője is.

– Milyen eszmeiség mentén 
működik a testület?

– A bizottságunk felada-
tai közé tartozik a települé-
sen fellelhető nemzeti értékek 
azonosításának szervezése, a 
Szekszárdon fellelhető nemzeti 
értékek adatait tartalmazó gyűj-
temény gondozása és bővítése, 
valamint az abban foglaltak me-
gyei értéktárba történő küldése. 
A következő időszakban azért 
szeretnénk dolgozni, hogy még 
inkább megerősítsük azt az el-
vet, hogy: Szekszárd több, mint 
jó bor.

– Mit tekintett eddig értéknek 
a bizottság, és vannak-e új elő-
terjesztések?

– Mára nagyon sok érté-
ket tudhat magáénak a város. 
Nyilván azok az épített értékek, 
amelyek meghatározzák a vá-
rosképet, maguktól értetődő-
en részei az értéktárnak. Ilyen 
a Béla király téri templom, a 
Vármegyeháza, az egykori Zsi-
nagóga épülete, az Augusz-ház, 
de az értéktárban van olyan 
alkotó életműve is mint Mat-
tioni Eszter, Mészöly Miklós, 
Garay János vagy éppen Nepp 
Dénes, és persze a meghatá-
rozó szőlőfajták is szerepelnek 
benne: a kékfrankos, a kadarka 

és a bikavér. A legutóbbi dön-
tésünknek megfelelően pedig 
bekerült a Bartina Néptánc 
Közhasznú Egyesületet kultu-
rális örökség kategóriában, és 
javasolta a bizottság az érték 
Tolna Megyei Értéktárba törté-
nő felvételét. Ezzel egy időben 
Matókné Kapási Julianna mű-
vészeti munkásságát kulturális 
örökség kategóriában fogadta 
be és javasolta az előzőleg már 
említett intézkedést. A Szek-
szárdi Szüreti Napok fesztivált 
kulturális örökség kategóriában 
szintén felvette a Szekszárdi 
Települési Értéktárba a testület 
azzal az ajánlással, hogy a min-
denkori szervező a programok 
összeállítása során ragaszkod-
jon a szekszárdi szüreti hagyo-
mányok megjelenítéséhez. 

– Ki tehet javaslatot arra, mit 
tekintsünk Szekszárdon érték-
nek?

– Fontos, hogy bárki tehet 
javaslatot egy olyan űrlapon, 
amelyik letölthető a város hon-
lapjáról. Folyamatosan érkez-
nek a megkeresések, amelyekről 
szeretnénk dönteni, de a jár-
ványhelyzet keresztülhúzta az 
elképzeléseinket, és már nagyon 
várjuk a korlátozások feloldását, 
hogy tovább tudjunk dolgozni.

A települési értéktár 
egyik ékessége

Szentháromság szoborSzentháromság szobor
a Béla király térena Béla király téren
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Még nem a Mártisszal mos?

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. • Tel.: +36 74 316 737  
Mobil: +36 20 251 8130 • e-mail: info@martisz.hu • www.martisz.hu
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HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

e-mail: honti@honti.hu

(06187)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és 
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémipa-
rigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM
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Megújulhat Szekszárd egyik emblematikus helyszíne?
Internetes kérdőíven várja 
egy szekszárdi fiatalember 
a helyiek véleményét arról, 
hogy miként lehetne megújí-
tani Kálvária Kilátó környékét.

Szekszárd Vasárnap

„A hétköznapok során sokszor 
fellátogatok a Kálvária Kilátóba, 
amely Szekszárdon az egyik ked-
venc helyem, azonban jelenlegi 
állapotában szívszorítóan szo-
morú látványt nyújt, pedig a kis 
városunkba érkező vendégeink és 
az itt lakók számára is az egyik, ha 
nem a legkedveltebb szabadidős 
célpont hosszú idők óta.” Ezen 
sorokkal kezdődik az a közössé-
gi bejegyzés, mely majdan – re-
mélhetőleg – egy valóban fontos 
helyszín megújulásához vezet.

Az idézet Máté István márci-
us 14-én kitett posztjából szár-
mazik, mely felvezetése egy 12 
kérdésből, adatkérésből álló 
kérdőívnek. A kiíró „Felleg-
várunk, a szekszárdi Kálvária 
Kilátó” címmel várja a vissza-
jelzéseket, melyek gyűlnek is 

szép számmal. István kérdőívé-
nek központi eleme, egyben a 
remélt majdani rekonstrukció 
alapja az a rész, ahol egy ötös 
skálán választani kell a terület 
jövőbeni funkcióját meghatá-
rozó lehetőségek közül.

Az első héten a válaszadók 
száma elérte az ezerötszázat. 
Ilyen jelentős érdeklődésre Ist-
ván sem számított.

– A címben szereplő felleg-
vár szó kolozsvári indíttatású – 
mondja István. – Hasonló a két 
helyszín, az ottani fellegvár és a 
mi kilátónk helyzete. Mindkettő 
kedvelt szabadidős terület, me-
lyekről rálátni a városra.

Szekszárdi lokálpatriótaként 
számomra nagyon fontos élhe-
tőbbé tenni a városom, ennek 
részeként kezdeményeztem 
a Kálvária kilátó felújítását. 
Örömmel tapasztalom a ko-
moly érdeklődést, a sok választ. 
Ezekből körvonalazódni lát-
szik, hogy a válaszadók több-
sége autómentes szabadidős 
parkként látja a kilátó jövőjét. 
Máté István reméli, hogy az 
általa indított civil ötletet min-
denki, pártállástól függetlenül 
támogathatónak tartja. – Mo-
tivációként szolgáljon, hogy ez 
a hely az, ahová a Szekszárdra 
érkezők itt-tartózkodásuk elején 
feljönnek – hangsúlyozza az öt-
letgazda. – Jó lenne, ha egy olyan 
terület fogadná a vendégeinket, 
amelyre mindannyian igazán 
büszkék lehetnénk. 

Arra nézve, meddig lesz elér-
hető a kérdőív, nincs terv, de az 
biztos, hogy húsvétig minden-
képpen. Biztosra veszi, hogy a 
kitöltők elképzeléseiből sikerül 
konszenzusos megoldást találni, 
és azt hozzáértő vállalkozók által a 
közeli jövőben formába is önteni.

Diplomácia, távtanulásban
Szeptemberben kezdte meg a 
kolozsvári Babeş-Bolyai Tu-
dományegyetem diplomácia 
karán felsőfokú tanulmá-
nyait, a világjárvány miatt 
városunkban „távtanul”. Az 
elsőéves hallgatóról minden-
képpen érdemes tudni, hogy 
már középiskolásként is fon-
tos szerepet töltött be életében 
a szervezés. Garays éveiben a 
Rákóczi Szövetség ifjúsági szer-
vezetében segítette a progra-
mok alakítását, lebonyolítását, 
építette Kárpát-medencei kap-
csolatrendszerét. Innen vezetett 
útja a diplomáciai pálya felé.

„Fellegvárunk a Szekszárdi 
Kálvária Kilátó” címmel indí-
tott online kérdőívet a szek-
szárdi fiatal patrióta, Máté Ist-
ván. A kérdőívvel arra keresi 
a választ, hogy a szekszárdiak 
milyen módon képzelnék el a 
kilátó szebbé tételét. A kezde-
ményezésre felfigyelt Ács Rezső 
polgármester is, és egy megbeszélésre in-
vitálta Istvánt, melyen részt vett Szekszárd 
főépítésze, Herr Teréz is. Máté István el-
mondta, fontosnak tartja a közösségépítő 
programokat, hisz ahogyan fogalmazott, 
ezekben a gondterhelt időkben már az is 
felüdülést nyújthat az embereknek, ha a 
körülöttük lévő környezet szép és gondo-
zott, a szekszárdi kilátó pedig egy olyan 
kultikus hely a városban élők számára, ami 
mindenképp külön figyelmet érdemel. A 
jelenleg Kolozsváron tanuló diák szerint a 
kezdeményezésre irányuló médiaérdeklő-
dés miatt, viszonylag rövid idő alatt kide-
rült, hogy széles társadalmi támogatottság 
áll az ügy mögött. Hozzátette, az külön 

örömre ad okot, hogy a kérdésekre adott 
válaszok nagyjából egybehangzóak, és az 
is örvendetes, hogy úgy tűnik, a felhívásra 
nem ült rá a politika. Több üzleti szereplő 
is felajánlotta már támogatását a számtalan 
civil segítség mellett – mondta István. 

Herr Teréz főépítész a megbeszélésen arról 
tájékoztatott, hogy a kilátóval kapcsolatban 
az évek során több kezdeményezést is vizs-
gált a városvezetés, több lehetőség is teríték-
re került a hely funkcióit illetően. Kiemelte, 
hogy a tervezést megelőzően fontos az alap-
vetések, célok megfogalmazása, és meg kell 
találni a kilátó funkcióit, valamint hogy mi-
lyen célcsoport igényei mentén induljon el a 
tervezési munka.

Ács Rezső szerint fontos ez a 
közösségi kezdeményezés, a vá-
rosvezetés dolga pedig az, hogy 
a tervezés során vegye figye-
lembe a modern kor igényeit és 
vizsgálja meg a hosszú távú kör-
nyezeti hatásokat is. Szó esett a 
„Szekszárd visszavár” nevű 
programról, ami egy 20 évet át-

fogó fejlesztési terv, melynek fő célkitűzése 
hazahívni a Szekszárdot elhagyó, tanulni és 
dolgozni vágyó fiatalokat. A polgármester 
azt szeretné, ha egy olyan program kerülne 
majd az asztalra, melynek eredményeként 
mindenkinek érdemes lesz visszatérnie 
ebbe a nyugodt, gyönyörű kisvárosba, ezért 
a jövőben így nemcsak érzelmileg, hanem 
gazdaságilag is pozitív löketet kaphatna 
Szekszárd. 

Ács Rezső kitért arra is, hogy szívesen 
fogadja a jövőben Máté István javaslatait a 
szekszárdi fiatalokat érintő témákban. Vé-
gezetül megállapodtak abban, hogy a kilá-
tóval kapcsolatos szavazás értékelése után 
újra egyeztetnek majd a folytatásról.
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Húsvéti szokásokból lassan
már csak a sonka meg a tojás maradt

A húsvét és a nagyhét szá-
mos szokást hordozott 
magában. Ez az ünnep az, 
amelyben leginkább össze-
fonódnak az egyházi és vilá-
gi, természeti hagyományok. 
Megjelenik benne a tűz és a 
víz és vezérgondolatként 
a megtisztulás, a rend és a 
megújulás. Mára a hagyo-
mányok jelentős része eltű-
nőben van, pedig népcso-
portonként és vidékenként 
sok- sok hagyomány élt. Csa-
pai János néprajzos-muzeo-
lógussal beszélgettünk.

Kutny Gábor

A húsvét egy mozgó ünnep. A 
325. Niceai Zsinat alkalmával 
határozták meg, hogy a tava-
szi napéj- egyenlőséget követő 
holdtölte utáni első vasárnap az 
ünnepnap. Ebből adódik, hogy 
minden esztendőben máskor 
ünnepeljük. A keresztény kul-
túrkör legnagyobb ünnepéről 
beszélünk, melyet egy 40 napos 
nagyböjt előz meg és igazából a 
Virágvasárnap az , ami bevezeti 
a húsvétot. 

Jézus Jeruzsálembe való be-
vonulásának ünnepe, amihez 
a barkaszentelés kötődik  mint 
hagyomány. Eredetileg a leírá-
sok szerint ez a pálmaszentelés 
volt, de miután ezen az éghaj-
laton nem nő pálma, a barka 

lett a megszentelendő növény. 
Csak a katolikusok szenteltek 
barkát. A szentelményt azon-
ban sokféleképpen használták.  
Van olyan vidék, ahol nem vit-
ték be a házba, hanem az ud-
varon vagy a rag alatt tartották 
, hogy védje a házat, megóvjon 
a betegségtől vagy óvja a házi-
állatokat, és van, ahol  éppen a 
házban volt  a helye a szentelt 
barkának.

Igen. Akár a harmatszedés 
hagyományát nézzük, akár a 
locsolkodást, a víz elem van 
jelen, és ez a húsvét egyik leg-
fontosabb üzenetét, a megtisz-
tulást hordozza.  Ugyanakkor 

a nagyszombat a tűzé, hiszen 
több településen is tűzszente-
lést végeznek a katolikus vi-
dékeken. A templom mellett 
gyújtott tűz hamujának külön-
leges jelentőséget társította:, 
volt hogy a kútba dobták, hogy 
jó legyen a víz , volt, hogy ke-
nőcsbe keverték gyógyulást re-
mélve, vagy a határba a földre 
szórták jó termést és viharkár-
mentes évet várva a rituálé si-
kerétől. de voltak vidékek, ahol 
ezt a hamut a házban tartották, 
és ha vihar közeledett, raktak 
belőle a tűzhelyre, hogy távol 
tartsák a pusztító energiákat.

Igen, a tavaszt, az újraéledést 
is jelenti, és ennek a termé-
kenység az egyik motívuma, 
ami a tojásban testesül meg. 
Érdekes, hogy ez gyakorlati-
lag csak a Kárpát- medencéig 
maradt meg, nyugaton ez már 
annyira nem jellemző. A tojás 
festése is egy ősi szokás, ami 
a perzsákig vezethető vissza. 
A tojáshoz számtalan szokás 
kapcsolódott : Váralján például 
a keresztszülők adományoztak 

hímestojást a keresztgyere-
keknek, és Cikón a gyerekek a 
kálváriadombról gurították le, 
és a hegy alján közös evészetet 
rendeztek. Az ortodoxoknál 
például az volt a szokás, hogy 
koldusoknak és szegény gye-
rekeknek adományozták, ez-
zel szemben az volt az elvárás, 
hogy az adományozott imád-
kozzon az adományozó csa-
ládban elhunytak lelki üdvéért.

Az egyházhoz vagy a val-
láshoz köthető hagyományok 
azért megmaradtak. Az étel-
szentelés hagyománya is fellel-
hető időnként, mint ahogy az 
Emmausz-járás húsvét hétfői 
szokását is örzik elsősorban a 
német nemzetiségű települése-
ken vagy közösségekben.

A világi körökben talán a 
locsolkodás mellett a tojásfes-
tés az, ami igazán megmaradt 
még ma is. Bár azt tapasztalom, 
hogy sokat veszített az ünnep 
a hagyományos jellegéből és 
megmaradt a sonka- meg a 
tojásevés mint hagyomány, és 
elment mögüle mindaz, amit 
ez az ünnep hordozott. 

Mit jelent
a Virágvasárnap?

Mi maradt
a hagyományokból?

A tojás a húsvét egyik
leginkább ismert

jelképe

A húsvétban
megjelenik két elem 

a Víz és Tűz is

FOTÓ: TOLNAI NÉPÚJSÁG/ARCHÍVUM/2011.04.26.
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Szekszárd belvárosbanSzekszárd belvárosban
üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ
2021. március 2021. március 

hónaptól.hónaptól.

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

(06174)

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

61
96

)

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

(06181)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

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

(ERGONOM)
Rendelési idő:

szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

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

(06183)

verőérbetegség vizsgálata,
kezelése

visszérbetegség vizsgálata,
kezelése

szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése

Rendelés: péntekenként

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 óráig

Dr. Sínay László PhdDr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész,
klinikai főorvos

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

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

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

(06194)

MATÓK OPTIKAMATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.huwww.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808 (06184)

Szemüvegek szakszerű készítése Szemüvegek szakszerű készítése 
és javítása.és javítása.

Bemutatjuk a kincseket
Szekszárdi Értéktár

Folytatódik nagy sikerű műso-
runk, a Szekszárdi Értéktár! 
Következő epizód:
Április 8.: Műremek a Béla 
király téren – a Szenthárom-
ság-szobor

A korábbi összeállításokat 
Facebook-oldalunkon és You-
Tube-csatornánkon találják. 

A Szekszárdi Értéktár című 
műsorunkban a helyi értéktárba 
felvett neves irodalmi személye-
ket, épületeket, képzőművészeti 

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

A műsorváltozás jogát fenn-
tartjuk!

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

telefonon: 06–20/210–8961

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

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

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

MENÜ Április 5. Április 6. Április 7. Április 8. Április 9. Április 10.

„A”
1.350,- Ft

Csirkegulyás Lengyeles
árpagyöngyleves Fahéjas szilvaleves Tavaszi zöldségleves Csontleves tésztával 400,- 

Tejberizs, erdei
gyümölcs öntet

Halfilé magvas
bundában, majonézes

burgonyasaláta

Zöldborsófőzelék,
rántott csirkemell

Rakott burgonya,
savanyúság Rántott sertésborda,

pirított burgonya,
savanyúság

1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Csirkegulyás Lengyeles
árpagyöngyleves Fahéjas szilvaleves Tavaszi zöldségleves

Sült oldalas, fűszeres
parázsburgonya,

savanyúság
Lasagne Pásztortarhonya,

savanyúság
Rántott csirkecombfilé,

csiperkés jázmin rizs,
savanyúság

Gyros tál 1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Csirkecombfilé rántva, 
kukoricás jázmin rizs, 

savanyúság

Csirkecombfilé rántva, 
kukoricás jázmin rizs, 

savanyúság

Csirkecombfilé rántva, 
kukoricás jázmin rizs, 

savanyúság

Csirkecombfilé rántva, 
kukoricás jázmin rizs, 

savanyúság

Óvári sertésborda,
párolt jázmin rizs,

savanyúság
1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Céklával-sajttal sült
csirkemell,

párolt bulgur

Céklával-sajttal sült
csirkemell,

párolt bulgur

Céklával-sajttal sült
csirkemell,

párolt bulgur

Céklával-sajttal sült
csirkemell,

párolt bulgur
Vaníliás tejberizs

gyümölcsöntettel 750,-

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! (06182)

ZÁRVA

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

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(06180)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06179)

NYITOTT VILÁG
ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd,
Béla király tér 6.

Tel.: +36–30/319–9944
E-mail: tothnemarta@gmail.com

Intenzív nyelvoktatás,
német és angol anyanyelvű
tanárok közreműködésével.

2021. július 11–17.
Együttműködő partner:

SZMJV Önkormányzata

(0
61

73
)

NYÁRI NYELVTÁBORNYÁRI NYELVTÁBOR
Vajtán, a Zichy kastélybanVajtán, a Zichy kastélyban

(06192)

(06186)
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Hírek

Sms-t küldő csalók 
Egy újfajta SMS-vírus terje-
dése okoz gondot napok óta. 
Az üzenet tartalma egy link, 
amihez azt írják, a felhaszná-
ló nyomon tudja követni az 
interneten rendelt csomagot. 
A linken található alkalmazás 
letöltésével a kiberbűnözők 
minden személyes adatunk-
hoz hozzáférhetnek, köztük 
telefonszámokhoz, vagy akár 
netbanki adatainkhoz is. A 
vírushelyzet miatt az elmúlt 
időszakban megnőtt az in-
ternetes vásárlások száma, a 
csalók pedig ki is használják 
ezt. Spanyolországban példá-
ul március elején több elkö-
vetőt is elfogtak. A szakértők 

azt mondják, a nyomozás 
egyre gyorsabban halad, 

hamarosan megtalálhatják a 
vezérlőszervert. A Készenléti 
Rendőrség Nemzeti Nyomozó 
Iroda (KR NNI) Kiberbűnözés 
Elleni Főosztálya azt mondja, 
akik az üzenetben kapott lin-
ket megnyitották és az ezen 
található applikációt letöltöt-
ték, akaratukon kívül továbbí-
tották az eredeti üzenetet több 
száz másik telefonszámra is. 
Azok, akik letöltötték a linken 
található alkalmazást, mentsék 
adataikat egy biztonságos hely-
re, majd állítsák vissza telefon-
jaikat a gyári beállításokra. Ha 
ez nem sikerül, kérjék szakér-
tő segítségét. Amennyiben egy 
csomag követésére emlékezte-
tő üzenet érkezik telefonjára, 
semmiképpen ne nyissa meg 
az abban található linket, mi-
előbb törölje az üzenetet. 

Itt a tavasz, a motoros
szezon elkezdődött 

Fontos, hogy a szezon első útja 
előtt a motorosok kiemelt fi-
gyelmet fordítsanak arra, hogy 
a járműveiket felkészítsék és el-
lenőrizzék a motorkerékpárok 
műszaki állapotát, ezt követően 
pedig óvatosak legyenek az uta-
kon. Tartsák be a közlekedési 
szabályokat és figyeljenek mind 
autós és gyalogos, mind pedig 
kerékpáros és motorkerékpá-
ros társaikra. Az is fontos, hogy  

önmagukra is figyeljenek, pár 
hónapos kihagyás után ugyanis 
megnő a rizikó a reflexek tom-
pulása miatt. Az érdeklődők 
az Országos Balesetmegelőzési 
Bizottság honlapján kaphatnak 
bővebb tájékoztatást, emellett 
pedig emlékezzenek rá; „Min-
denkit hazavárnak!” 

Gyerekkorú
betörőket kaptak el 

Kilenc és tizenkettő éves 
mindössze az a két fiú, aki-
ket néhány napja fogtak el a 
szekszárdi rendőrök, miután 
a gyerekek éjszaka felfeszítet-
ték az egyik helyi hipermar-
ket fotocellás ajtaját, majd az 
üzletbe bejutva különböző 
termékeket loptak el onnan. A 
fiatal tolvajok már az elkövetés 
pillanatában lebuktak, mert a 

bolt riasztója jelezte a be-
hatolást a rendőrségnek, 
egyúttal hangosan sípolni is 
kezdett. Ezt meghallva a gyere-
kek azonnal menekülni kezd-
tek az ellopott termékekkel. A 
környéken járőröző rendőrök 
aztán percek alatt megtalálták 

a futva menekülő fiúkat, 
akiknek az autóból kiszállva, 
rohanva eredetek a nyomuk-
ba. Hamar elfogták őket. A 
gyerekek bevallották tettüket, 
majd elmondták, hogy az el-
lopott termékeket egy kosárba 
rakták, amit a rendőrök egy 
környékbeli parkban meg is 
találtak. A két gyermek a szek-
szárdi nevelőotthonból szökött 
el, ahová elszámoltatásuk után 
vissza is vitték őket. 

Komlósiné Kiss AnettKomlósiné Kiss Anett
sajtószóvivősajtószóvivő

Hátsó ajtós felszállás
A járványügyi helyzetre való 
tekintettel az utasok és az au-
tóbusz-vezetők védelmében a 
Volánbusz rendkívüli intézke-
dést vezet be: a közszolgáltatás 
folyamatos fenntartása érdeké-
ben március 29-től valamennyi 
járatán, így Szekszárdon a helyi-
járatokon is felfüggeszti az első 
ajtós felszállást, a járművezető-
ket pedig kordonnal határolja el 
az utastértől. A szájat és az orrot 
eltakaró maszk használata 2020. 
november 11-től nemcsak a zárt 
utasforgalmi helyiségekben, ha-
nem az állomások és a megálló-
helyek teljes területén kötelező.

Az állami tulajdonú közleke-
dési társaságok összehangolt, 
egységes működésének köszön-
hetően az utasoknak a korábbi 

hasonló intézkedésekhez képest 
több lehetőségük van megven-
ni jegyüket vagy bérletüket: a 
kordonozást követően tovább-
ra is elérhető csatornákon 
(pénztárak, jegykiadó 
automaták, Közle-
kedési Mobiljegy 
alkalmazás és 
társalkalma-
zásai), illetve 
a partnerek-
nél a koráb-
ban megszo-
kottak szerint 
zajlik az értéke-
sítés. Újdonság-
ként a MÁV-START 
pénztáraiban – országszerte 
közel 300 helyszínen – március 
29-től, hétfőtől első lépésben a 
helyközi április havi bérleteket 
lehet megvásárolni.

Buszbérletek érvényessége
Április 7-ig érvényesek a már-
ciusi helyijáratos buszbérletek.

A Volánbusz Zrt. a ve-
szélyhelyzetre, a 

digitális oktatási 
rendre törté-

nő átállásra, 
továbbá a 
húsvéti ün-
nep körüli 
munkaszü-
neti napok 

elhelyezkedé-
sére tekintettel 

a 2021. márciusi 
havi helyközi, vala-

mint a 2021. március II. fél-
havi helyközi dolgozó- és tanu-
lóbérletek érvényességét 2021. 
április 7-én 23:59 óráig meg-
hosszabbítja. Ezzel a döntéssel 

a jegypénztárak túlterheltsége 
is csökken.

A Volánbusz Zrt. a helyközi 
közlekedésben az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium 
által engedélyezett bérletér-
vénytartam-meghosszabbítást 
a társaság által helyi közleke-
déssel ellátott települések helyi 
közlekedésére vonatkozóan is 
azonos feltételekkel javasol-
ta alkalmazni, ami azt jelenti, 
hogy a helyi autóbuszjáratokra 
érvényes 2021. március havi és 
II. félhavi teljes árú tanuló és 
nyugdíjas bérletek 2021. ápri-
lis 7-én 23:59 óráig érvényesek 
lesznek Szekszárdon és minden 
olyan városban, ahol a helyi 
önkormányzat ezt a javaslatot 
elfogadta. 
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Krisztus
feltámadt!

Valóban
feltámadt!

Elmúlt a szent pihenőnap, a 
Fiúisten szent szombatja, az 
Úr Jézus sírban nyugvásának 
ideje; felvirradt Megváltásunk 
napjának hajnala, az Üdvözítő 
feltámadt a sírból, amint előre 
megmondta!

Ez a Húsvét az ünnepek ün-
nepe, az egyházi év kimagasló 
pontja. Arra emlékezünk, hogy 
Urunk saját erejéből ép, megdi-
csőült, ragyogó, élettel teli Szent 
Testével előlépett sírjából, amely 
soha nem látott csoda – amint 
előre megmondta. Tehát igaz, 
amit tanított, igaz a mi hitünk, 
hogy a bűn hatalmából megsza-
badultunk. Innen a tiszta öröm, 
ami az Anyaszentegyházat és a 
hívő nép szívét átjárja.

Öröménekeinkben nem csu-
pán Krisztusnak a halottaiból 
való feltámadását ünnepli a 
liturgia, hanem a szíveknek 
és a lelkeknek a feltámadását 
is egy új, jobb életre. Ahogy a 
nicea-konstantinápolyi hitval-
lásunk mondja: „értünk, em-
berekért, a mi üdvösségünkért” 
szállott le a Mennyből, hogy 
minket megváltson. Tartsuk meg 
minden körülmények között te-
hát a Tízparancsolatot és a főpa-
rancsot, óvakodjunk a bűnöktől, 
főleg a bűnökben való megátal-
kodástól. Éljünk Istennek tetsző 
életet!

Húsvéti öröm az is számunk-
ra, amikor az Isten háza és az 
oltári ünnepi díszbe öltözve 
fénylenek, a boldog alleluja 
szinte nem akar megszűnni, s 
közöttünk vannak már az 
újonnan megkeresztel-
tek, akik most járul-
tak szentáldozás-
hoz, az újonnan 
megbérmáltak. 
Hordozzuk őket 
imáinkban to-
vábbra is!

Az Egyház azt 
szeretné, ha szí-
vünkben (a húsvéti 
ünnepek elmúltával is) 
uralkodna a béke, legyen arcunk 
is derültebb és gyakran gondol-
junk a mennyeiekre. Szent Pál 
ezt írja:

„Ha tehát Krisztussal feltá-
madtatok, keressétek, ami fönt 

van, ahol Krisztus ül az Isten 
jobbján. Ami ott fönn van, arra 
legyen gondotok, ne a földiekre. 
Hiszen meghaltatok, és életetek 
Krisztussal el van rejtve az Is-

tenben. Amikor majd 
Krisztus, a mi éle-

tünk megjelenik, 
vele együtt ti 
is megjelentek 
dicsőségesen. 
Öljétek meg 
t a g j a i t o k -
ban azt, ami 

földies: az er-
kölcstelenséget, 

a tisztátalanságot, 
az érzéki vágyakat, a 

bűnös kívánságokat és a kapzsi-
ságot, ami nem más, mint bál-
ványimádás. Ezek miatt sújtja 
Isten haragja a hitetlenség fia-
it. Valaha, amikor még köztük 
éltetek, ti is ezeket műveltétek. 

De most hagyjátok el ezeket: a 
haragot, a gyűlölködést, a rosz-
szindulatot, az átkozódást és az 
ocsmány beszédet. Ne hazud-
jatok egymásnak. Vessétek le a 
régi embert szokásaival együtt, 
és öltsétek föl az újat, aki ál-
landóan megújul Teremtőjének 
képmására a teljes megismeré-
sig.” (Kol 3, 1–10)

Az Úr helyet készített szá-
munkra az Ő Atyja házában, 
oda vár minket is. Ott már nem 
lesz szomorkodás, az sem, ami 
a húsvéti örömünk után még 
bennünk maradt. Ott az Úr 
megvigasztal és kárpótol minket 
minden veszteségért. Bízzunk és 
higgyünk Benne rendületlenül! 
Valljuk meg ebben a mai időben 
jobban, mint eddig bármikor: 
„Jézusom, bízom Benned.” Csak 
Tebenned bízom, Uram!

 Fekete Zoltán káplán

MOZAIK

„Ezt a napot az Úr adta, 
ujjongjunk és vigadjunk 
rajta!”  (Zsolt 118, 24) 

Március 28-ei rejtvényünk megfejtése: Tudomány szabadsága, jogállamiság, egyetemi autonómia.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kroneraff Jánosné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését április 8-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

„Ne féljetek! Ti a kereszt-
re feszített názáreti Jé-
zust keresitek, Feltámadt, 
nincs itt!” (Mk 16, 6)
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Európa Kupa négyes döntő Szekszárdon
Húsvét utáni kosárlabdás 
nagyhétre készül az Atom-
erőmű KSC Szekszárd. Még 
most is, amikor már a vissza-
számlálásnál tartunk, nem 
igazán hisszük mi, szekszárdi-
ak, de igaz: a második számú 
kontinentális női kosárlabda 
kupasorozat, az Európa Kupa 
négyes döntőjének lesz hely-
színe a 32 éves városi sport-
csarnok április 9–11. között. 

Bálint György

Öt napon át Szekszárddal is-
merkedik az olasz Venezia, a 
spanyol Valencia, a francia Ca-
riol Basket csapatainak  mint-
egy százfős küldöttsége.

A diplomáciai siker már 
most adott, rengeteg gratuláció 
érkezik a szekszárdi klubhoz a 
sikeres pályázat miatt, amiből 
részesülhet a Magyar Kosárlab-
dázók Országos Szövetsége is, 
de a fő érdem mindenképpen 
a rendezést vállaló Atomerőmű 
KSC Szekszárdé, amely azáltal, 
hogy nézők nem lehetnek je-
len az eseményen, kétségtelen, 
nagyobb eséllyel pályázott a 
rendezésre, hiszen egyébként 
nem rendelkezik olyan sport-
létesítménnyel, mint az olasz, a 
francia, vagy a spanyol csapat.

Minden bizonnyal respektál-
ta a FIBA Europe azt, hogy az 
ellenőri jelentések a szekszárdi 
klub által eddig rendezett Eu-
roliga-selejtező,illetve Európa 
Kupa meccsekről nagyon pozi-
tívak voltak az egész itt-tartóz-
kodással, az ide érkező csapatok 
kötelező kiszolgálásával kap-
csolatosan (ezek az információk 
közvetlenül a Szekszárdon meg-
fordult csapatoknak a fentiekre 
adott válaszait is tartalmazzák).

Rábízta a FIBA ezt a nagy 
eseményt egy magyar kisváros-
ra, egész pontosan Szekszárdra, 
az itteni klubra. Ezen az esemé-
nyen az európai kosárlabdázás 

vezető testületének több tagja, 
az előzetes bejelentés alapján a 
FIBA főtitkára is itt tartózko-
dik majd a négyes döntő alatt. 
A szerdai érkezéstől a hétfői tá-
vozásig minden bizonnyal hoz 
egy kis színt, változatosságot a 
Final Four mint sportági vilá-
gesemény a mostani hétköznapi 
covidos szürkeségben.

Mire e sorok megjelennek, 
Szabó Gergő, a KSC Szekszárd 
ügyvezető elnöke már tudja, 
hogy melyik csapat mikor ér-
kezik meg Ferihegyre, és az is 
kiderül, a mesés olasz Velence 
világhírű női kosárlabdacsapa-
táért is kell-e küldeni szállító 
járművet, vagy a cirka 700 km-t 
saját autóbuszával teszi meg a 
csapat. A szállásnak spécinek, 
előírtan magas színvonalúnak, 

és a járványügyben ezer száza-
lékban megfelelőnek kell lennie, 
ami az egész világ mai bezártsá-
gában nem egy könnyen telje-
síthető feladat. Főleg egy olyan 
városban, mint Szekszárd, ahol 
nincsenek magas színvonalú, 
nagy befogadóképességű szál-
lodák. Ha csak egy lenne, eset-
leg kettő, abban a jelenlegi jár-
ványügyi szabályok miatt nem 
lehetne elhelyezni a csapatokat, 
a kilenc játékvezetőt, akik több 
országból érkeznek, továbbá a 
két ellenőrt, s hozzájön még eh-
hez a létszámhoz a Nemzetközi 
Kosárlabda Szövetség öt-hat 
magas rangú delegáltja.

– Gondban is lennénk normál 
esetben a csapatok elhelyezésé-
vel, a körülmények biztosításá-
val. – jegyezte meg a KSC Szek-
szárd ügyvezető elnöke, Szabó 
Gergő – Abban a szerencsés 
helyzetben vagyunk, hogy az 
általunk kiválasztott, minőségi 
szállással bíró partnereinknek 
tekinthető szekszárdi élborásza-

tok, pincészetek (Bodri, Takler, 
Mészáros) remek környezetben, 
egymástól távol, hangulatos 
környezetben minőségi szolgál-
tatásokra képesek a szállásban és 
az étkeztetésben is, így már meg 
tudunk felelni a legfontosabb, 
velünk szemben támasztott kri-
tériumoknak. A többi már szer-
vezés, logisztika kérdése, amiben 
azért van már nemzetközi gya-
korlatunk, de ez a kupadöntő 
ránk is olyan feladatokat ró, 
amivel még nem találkoztunk, és 
rövid idő áll rendelkezésünkre- 
tette hozzá a klubvezető.

Az már ismert, hogy a pénteki 
elődöntőben az olasz élcsapattal 
a Veneziával  mérkőzik meg a fi-
náléba jutásért a házigazda KSC 
Szekszárd, amely az UNI Győr 
elleni magyar bajnoki elődön-
tővel hangol az  olasz bajnokság 
jelenlegi első helyezettje elleni 
meccsre.

– Nagyon erős csapat Venezia, 
kitűnő olasz játékosok mellett 
van olyan szerbjük is, aki már 
játszott az Egyesült Államok 
válogatottjában, van angol ext-
ralégiósuk is. Szerintem nem 
annyira latinos, inkább kemény 
fizikális kosárlabdát játszanak 
már-már olyan szinten, mint az 
az Euroligában sok csapatra jel-
lemző. Persze nem jelenthető ki, 
hogy jobb lett volna, ha a francia 
Cariol Basketet vagy a spanyol 
Valenciát kapjuk. Ezen a szin-
ten már nincs alapvetően a já-
tékerőben különbség – válaszolt 
az ügyvezető, aki bízik abban, 
hogy a felkészülés a legjobban 
sikerül, mindenki bevethető lesz, 
s éppen a Szekszárd erőssége, a 
rotációs lehetőségek a mérkőzé-
sen belül kompenzálhatják azt a 
különbséget, ami játékerőben, az 
extralégiósok számában és mi-
nőségében a Venezia felé billenti 
a mérleg nyelvét.

– Biztos vagyok benne, hogy 
edzőnk, ahogy a negyed-és a 
nyolcaddöntőben tette, speciális, 
az éppen aktuális ellenfélre igazí-
tott taktikát dolgoz ki  a mérkő-
zések előtti napokban –  avatott 
be a felkészülés részleteibe Szabó 
Gergő ügyvezető.

Kiérdemelt rendezés
– ilyen még nem volt!

Világváros csapatával
játszik az elődöntőben

a KSC Szekszárd
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A 74 éves mesteredző, volt 
szövetségi kapitány, számos 
élvonalbeli labdarúgócsapat 
sikeredzője, a váci csodatevő  
Csank János még ma is aktív 
edző.

Bálint györgy

Csank Vácon egyénileg még 
magyar szinten sem kiemel-
kedő játékosokból fabrikált 
bajnokcsapatot a ‘90-es évek 
elején. Most ötödször tért visz-
sza hozzájuk, hogy a kispadról 
vagy éppen szaktanácsadóként 
segítse a szíve csücskét is jelentő 
Pest megyei kisváros most épp 
NB III-as csapatát.

Csank legutóbb éppen Szek-
szárdon, az UFC ellen dirigálta 
a váciakat. A pályáról levonuló-
ban elmondta e sorok írójának 
szokásos meccs végi nyilatkoza-
tát. Aztán azonban körülnézett, 
s nosztalgiázni kezdett, de már 
mint egykori egri kapus.

„Azok a Szekszárd-Eger 
meccsek a hetvenes években NB 
I B- ben még mindig eszembe 
jutnak, főleg ha erre hoz a sors” 
– emlékezett.

– Kapusként készülnöm kel-
lett a csatárokból. Megmondom 
őszintén, amikor a Szekszárd 
jött, nehéz volt a dolgom. Volt a 
Freppán nevezetű, ragadt hoz-
zá a labda, olyan rúgótechni-
kája volt, hogy bárhonnan lőtt, 
tízből nyolcszor gólveszélyesen 

jött a labda. Ott volt bal szélen 
a remekül beadó, az NBI-ből 
visszaérkező Török. És volt 
egy ravaszul szemtelen játékos 
kopasz frizurával, már nem 
emlékszem a nevére, nagyon 
jól fejelt, ha kellett dumával, 
vagy a bíró által nehezen ész-
revehető dolgokkal provokálta 
az ellenfél védőit, én általában 
a szögleteknél találkoztam vele 
– mondta.

Csank minden idők talán 
legjobb szekszárdi csapatának 
visszavontan játszó csatárá-
ról beszélt, Kalász Jánosról. 
Őt is megszólaltattuk: – Az 

évre, már nem emlékszem, de 
Egerben játszottunk. Szigorú 
követő emberfogást kaptam, 
Ambrus Gábort állították rám, 
aki bemutatkozásként a labda-
átvételekor jókorát alám rúg-
va jelezte, mire számíthatok. 
A mérkőzés vége felé ketten 
startoltunk rá egy előreívelt 
labdára. Az ötödik érzékem 
súgta: nem lesz baj, ha nem én 
érem el először ezt a labdát a 
ziccerhelyzetben. Az üldözőm 
labdaérintése a lehető legtöké-
letesebb volt: a kifutó Csank 
János fölött, szépen beemelte 
saját kapujába a labdát. Az-

tán rossz kedvében adott egy 
kecsketúrónak hívott combost, 
amiért kiállították. De engem 
is leküldött a bíró azzal, hogy 
a tettlegességnek biztosan volt 
olyan kiváltó oka, amivel pro-
vokáltam. Igaz, odaszóltam 
neki kaján örömmel: „Megtet-
ted, amit nekem kellett volna. 
Most megyek hátra védekezni, 
ha gondolod, oda is jöhetsz 
velem”.

Ezen az Eger-Szekszárdon ez 
az öngól döntött a Szekszárdi 
Dózsa javára. Nem mellesleg az 
egriek edzőjét Hidegkuti Nán-
dornak hívták. 
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Rég volt, szép volt:Rég volt, szép volt:
Szekszárd-Eger,Szekszárd-Eger,
benne Csank-Kalászbenne Csank-Kalász
ütközetekütközetek

 Országos Szezonnyitó    VI. Balla Viktor
  Emlékverseny  Nagyhegyesen
Összességében egy sikeres sze-
zon kezdésen van túl a Szek-
szárdi Kerékpáros Sport Egye-
sület. 

Öt versenyzővel, öt különbö-
ző kategóriában álltunk rajthoz 
az országúti szezonnyitón, ahol 
a hazai kerékpárosok legjobbjai 
álltak rajthoz. A legmagasabb 
kategóriában már minőségi 
versenytávot kellett teljesíteni, 
hiszen a 127 km már a felnőt-
teknek is egy komoly táv. Itt 
Topán Máté a Master I-es ka-
tegóriában kihozta magából a 

maximumot és a főme-
zőnnyel együtt célba 
érve közel 43 km/h-
ás átlaggal a korcso-
portjában 5. helye-
zést érte el. Sajnos 
ifi versenyzőnknek,  
Straubinger Balázsnak 
 

ez a tempó soknak 
bizonyult és nem 
tudta befejezni a 
versenyt.

Az U17-esek 
és a Master II-
esek a felnőtt 
nőkkel együtt 
     67 km-t 
 teljesítettek. 
Takács Péter 

a 7. helyen ér-
kezett meg a serdülők 
között, végig aktívan 
és ügyesen biciklizve 

a mezőnyben. Steig Gábor a 
dobogóról éppen lecsúszva, a 
4. helyen végzett Master II-ben.

A csapatunk kimagasló ered-
ményét ezúttal Kiss Zsombor 
érte el: az U15-ös mezőnyben 
36 km megtétele után, második 
helyen gurult át a célvonalon. 
Szökéssel is kísérletezett, mivel 
az nem jött össze, így a sprint 
befutó hozta meg Zsombor 
számára a dobogós eredményt.

 Steig Gábor elnök
 Szekszárdi Kerékpáros S.E.

Kiss Zsombor,
az egyesület
legeredményesebb
versenyzője
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Közlemény a hivatali ügyfélfogadás szüneteléséről
A védelmi intézkedések ide-
iglenes szigorításáról szóló 
104/2021. (III. 5.) Korm. ren-
delet közigazgatás működésére 
vonatkozó előírásainak végre-
hajtása érdekében és azzal össz- 
hangban 2021. március 8-tól 
2021. április 8. napjáig a Pol-
gármesteri Hivatalban szüne-
tel az ügyfélfogadás.

A járványhelyzetre való te-
kintettel a polgármesteri hiva-
tal épületébe kizárólag anya-
könyvi ügyek intézése céljából 
lehet belépni, előzetes telefo-
nos időpontegyeztetés után!

Az anyakönyvi osztályon a sze-
mélyes ügyintézést igénylő ügyek 
rendes ügyfélfogadási időben to-
vábbra is folynak (házasságkötés 
bejelentése, névváltoztatás, apai 
elismerő nyilatkozatok).

Az aktuális anyakönyvi tájékoz-
tatók, a házasságkötés szabályai a 
http://koronavirus.szekszard.hu/ 
internetes oldalon elérhetők.

Anyakönyvi kivonatot csak 
postai úton továbbítunk a bekül-
dött kérelem alapján. Kérelem 
nyomtatvány a fenti honlapról 
letölthető, a magyarorszag.hu-n 
keresztül is igényelhető.

A 2021. március 16. – 2021. 
április 8. közötti időpontra 
meghirdetett térítési díj befi-
zetések helyett később új idő-
pontokat közöl a Polgármes-
teri Hivatal, addig tehát nem 
kell befizetni a térítési díjakat!

Egyéb ügyekben időponte-
gyeztetés miatt kérjük, a Pol-
gármesteri Hivatal központi 
telefonszámán 74/504–100 ér-
deklődjenek.

A Polgármesteri Hiva-
tal ügyintézéssel foglalkozó 
munkatársai jellemzően táv-
munkában végzik feladataikat, 
ezért hivatali telefonszámai-
kon nem elérhetők, elektroni-
kus levélben viszont továbbra 
is kapcsolatba lehet velük lép-

ni. Az elérhetőségek a https://
szekszard.hu/hu/polgarmeste-
ri-hivatal/elerhetoseg oldalon 
megtalálhatók.

A minél gyorsabb és zökke-
nőmentesebb ügyintézés érde-
kében szinte valamennyi szük-
séges nyomtatvány megtalálható 
és letölthető a város honlapjáról 
(szekszard.hu). Munkatársaink a 
Polgármesteri Hivatal központi 
telefonszámán ebben is szívesen 
segítenek.

Kérjük, hogy az ügyfélkapuval 
rendelkező állampolgárok első-
sorban az online ügyintézési lehe-
tőségeket vegyék igénybe. A legy-
gyakoribb ügykörökben elérhető 
az elektronikus ügyintézés az Ön-
kormányzati Hivatali Portálon, 
amely a https://e-onkormanyzat.
gov.hu weboldalon érhető el (a 
bejelentkezés ügyfélkapu regiszt-
rációval, elektronikus személyi 
igazolvánnyal vagy telefonos azo-
nosítással történik). Ennek linkje 

Szekszárd város weboldalán is 
megtalálható (https://szekszard.
hu/hu/polgarmesteri-hivatal/ugy-
intezes/elektronikus-ugyintezes/
elektronikus-ugyintezes). Továb-
bá valamennyi ügyben lehetőség 
van a kérelem benyújtására ún. 
e-papír szolgáltatás használatával 
(https://epapir.gov.hu, a bejelent-
kezéshez szintén ügyfélkapus azo-
nosítás szükséges).

Az ügyfélkapuval nem ren-
delkező ügyfelek számos ügy-
ben postai úton is leadhatják 
kérelmüket.

Lehetőség van az adók, dí-
jak, illetékek elektronikus úton 
történő rendezésére. Ehhez az 
Önkormányzati Hivatali Portál 
https://e-onkormanyzat.gov.
hu weboldalán az érintett ön-
kormányzat kiválasztását kö-
vetően a bal oldali menüsorban 
található „Adók, díjak, illetékek 
befizetése” menüre kell kattinta-
ni, és követni az utasításokat.

Megértésüket és segítő együtt-
működésüket köszönjük!
 dr. Gábor Ferenc jegyző

Ivóvízvezetékek cseréje több szekszárdi utcában
Pénteken délelőtt lezárult a 
munkaterületek átadás-átvételi 
eljárása, így végre megkezdőd-
hetnek a nyolcezer szekszárdit 
érintő vízvezetékrekonstrukci-
ós beruházás munkálatai, ab-
ból a 136 millió forintos keret-
ből, amit az önkormányzat már 
2019-ben elnyert egy sikeres 
pályázat során. 

Az eseményen a leginkább vita-
tott kérdés a buszjáratok átme-
neti útvonalváltoztatása miatt 
volt (az ideiglenes útvonalak 
ismertetése a cikk végén), ami 
miatt Gyurkovics János alpol-
gármester aggodalmát fejezte 
ki, és arra kérte a Volánbusz 
illetékeseit, tegyenek meg min-
dent annak érdekében, hogy az 
Újfalussy és a Szent László ut-
cai ideiglenes megálló mellett, a 
Kőrösi Csoma Sándor utcában 
is legyen ideiglenes buszme-
gálló, ehhez az önkormány-
zat minden segítséget megad. 
Gyurkovics János kijelentette, 

hogy számára lelkiismereti kér-
dés az, hogy a környéken lakók 
a lehető legélhetőbb módon 
tudjanak közlekedni a felújítás 
ideje alatt is.

A munkálatok miatt előfor-
dulhat, hogy a Babits, az Elő-
hegy és az Akácfa utcákban 
víznyomás csökkenés, vagy 
vízkimaradás tapasztalható. A 
Mérei utcai felújítás, a vízellá-
tás szempontjából a környező 
utcákat is érinti, mivel ott egy 
komplex, a városrészt ellátó ve-

zeték cseréjére kerül majd sor, 
a tervek szerint a húsvéti ünne-
pek után. Minden előre látható 
problémáról napokkal koráb-
ban értesítést kapnak majd a 
környéken élők.

Ideiglenes helyijáratos busz 
útvonalak:

A Mérey utcai kivitelezés 
miatt a buszok nem közleked-
hetnek ezen az útvonalon, így 
a Volánbusz Zrt.-vel egyeztet-
ve, 2021. március 29. (hétfő) 

üzemkezdettől a 4, 4A, 4Y helyi 
járatok terelő útvonalon közle-
kednek visszavonásig (várható-
an június 16-ig). 

A buszok a Szent László utcai 
megállóhely után a körforga-
lomból a Kadarka utcába tör-
ténő behajtás, majd onnan az 
Újfalussy Imre utcán keresztül 
haladnak a Bottyán-hegy felé. 
A terelő útvonal használatának 
következményei: 
•  a járatok nem érintik a Mérey 

utcai óvoda, a Mérey utca 45. 
és a Kőrösi Csoma Sándor 
utca megállóhelyeket,

•  az Újfalussy Imre utca és a 
Körösi Csoma Sándor utca 
kereszteződése közelében egy 
ideiglenes megállóhely kerül 
kialakításra a Bottyán-hegy 
irányába, 

•  az ideiglenes autóbuszmegálló 
tábláinak kihelyezését, illetve 
a lakosság tájékoztatását a Vo-
lánbusz munkatársai végzik.
A Volánbusz is megjelentette 

az ezzel kapcsolatos felhívást a 
honlapján: https://www.volan-
busz.hu/hu/hirek/hir/36543

Önkormányzati sajtóiroda
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Fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

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

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

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

• 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@freemail.hu

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MOZAIK

Bölcsődei beiratkozás

Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata Városi 
Bölcsődéje beiratkozást hirdet 
a 2021/2022-es nevelési évre. 
Várjuk mindazok jelentkezését, 
akik a következő nevelés évre 
2021/2022 szeretnék hozzánk 
íratni gyermeküket.

Bölcsődébe azon gyermekek 
vehetők fel, akiknek szülei, nevelői 
munkavégzésük, munkaerő- pi-
aci részvételt elősegítő program-

ban, képzésben való részvételük, 
betegségük vagy egyéb ok miatt 
napközbeni ellátásukról nem 
tudnak gondoskodni, és igazolni 
tudják, hogy ők és gyermekük 
(gyermekeik) szekszárdi lakhely-
lyel, vagy tartózkodási hellyel 
rendelkeznek, és életvitelszerű-
en Szekszárdon tartózkodnak.

A koronavírus járvány miatt 
a veszélyhelyzetre tekintettel: a 
beiratkozás elektronikus úton 
történik, április 26-a és 30-a kö-
zött, a www.eszterlanc-bolcso-
de.hu honlapunkról letölthető 
kérelmet, kitöltve mindkét ol-

dalon aláírva felveteli-kerelem 
pdf várjuk a bolcsi1@tolna.net 
e-mail címre. Érdeklődni még: 
74/512–061és 74/512–062 tele-
fonon lehet.

Az alábbi dokumentumok 
bemutatását adategyeztetés cél-
jából a későbbiekben, az első 
személyes találkozáskor kérjük.
•  a gyermek születési anyakönyvi  

kivonata,
• a gyermek TAJ kártyája,
• a gyermek lakcím kártyája,
• a szülő lakcímkártyája.

A személyes találkozásig jó 
egészséget kívánunk mindenkinek!

Eltűnhet az illegális szemét Szekszárdról 
Több mint 23 millió forint támo-
gatást nyert Szekszárd a „Tisztít-
suk meg az Országot!” projekt 
első ütemének pályázatán. A 
pénzből a megyeszékhely ki-

lenc, kiemelten szemetes terüle-
tét sikerül majd megtisztítani 
az évek óta ott felgyülemlett, 
sok esetben fertőzésveszélyes 
és balesetveszélyes kommu-
nális eredetű lom, valamint 
építési hulladéktól. Az érintett 
területek: Baráth János utca, 

Búzavirág utca, Bern utca, Pol-
lack Mihály utca, Palánk, Ma-
gura víztározó környéke, Séd 
patak partja, Csötönyi völgy. 
Az eddig felmért több mint 
2.500 m3 hulladéknak csak 

a gyűjtési, szállítási és kezelési 
költsége megközelíti a húszmil-
lió forintot. A szemét újrater-

melődését a legfertőzöttebb 
területeken infrakamerákkal 
igyekszik megakadályozni az ön-
kormányzat. A munkálatokkal és 
a kamerák kihelyezésével 2021. 
május 31-ig kell elkészülni.
 Önkormányzati Sajtóiroda

Készülnek az új elkerülő út tervei
A tervező áprilisban adja be 
az előzetes hatástanulmányt, 
júniusban pedig az engedé-
lyezési tervek is elkészülnek.

Az új szekszárdi elkerülő út 
terveinek elkészítésével meg-
bízott UTIBER Közúti Beru-
házó Kft. tájékoztatása szerint 
2021. április közepén adja be az 
Előzetes Vizsgálati Hatástanul-
mányt az eljáró környezetvé-
delmi hatóság részére, majd ezt 
követően június közepéig elké-
szíti és benyújtja a hatósághoz 

az épülő útszakasz engedélyezé-
si terveit is. A dokumentumok 
elkészítése már folyamatban 
van. Mint írják, a „Szekszárd 
elkerülő út” a vonatkozó kor-
mányrendelet szerint nemzet-
gazdasági szempontból kiemelt 
infrastruktúra-beruházás.

Az önkormányzat feladata 
most, hogy a projekttel ösz-
szhangban módosítsa a város 
rendezési tervét, amennyiben 
szükséges. 

Önkormányzati Sajtóiroda

Étkeztetés
A rászoruló gyermekek étkez-
tetéséről a tavaszi szünetben is 
gondoskodik az önkormány-
zat. A hátrányos- és a hal-
mozottan hátrányos helyzetű 
gyermekek szünidei étkezte-
téséről jogszabály rendelkezik. 
Az erre szánt kormányzati tá-
mogatást az önkormányzat 
kiegészíti, így egész évben, át-
lagosan naponta 60–70 rászo-
ruló gyermek részére biztosí-
tott az étkeztetés Szekszárdon 
az iskolai tanszünetekben is.
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BIRÓ ARANKABIRÓ ARANKA  Vérvételi Pont Vezető

• Inzulinrezisztencia vizsgála�  csomag
•  Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor
•  Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási csomagok
• PSA-szűrés
•  Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
•  Laktózérzékenység gene� kai szűrése

| NYITVATARTÁS | hé� ő, szerda, péntek • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS | mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 16:00 óráig
| ERGONOM Épülete | 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(06188)

ÚJDONSÁG!
Online bejelentkezési

lehetőség:
www.sugo-lab.hu

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

(06177)

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 (06176)

(06195)

HIRDETÉS

(06175)

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!

(06178)

(06191)

(05189)


