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A mozgás népszerűsítése a cél 
Interjú Scherer Tamás atlétaedzővel a városi sportéletről

Minden közösségben van-
nak olyan családok, akik 
nemzedékeken át megha-
tározó szerepet töltenek be. 
Ilyenek Szekszárdon Scher-
erék. Nemzedékek, akiket a 
nagypapa, Scherer Sándor 
gyógyított, vagy akik Ba-
bits általános iskolásként 
az igazgatói irodában egy 
másik Scherer Sándor szi-
gorú tekintetével nézhettek 
szembe. 

Kutny Gábor

Manapság az atlétikát válasz-
tó gyerekek Scherer Tamás 
keze alatt edzhetnek. Az edző 
úgy véli, nagyon fontos lenne 
a versenysportszakosztályok 
mellett lehetőséget adni a gye-
rekeknek arra, hogy amatőr 
formában tapasztalhassák 
meg a mozgás örömét, ked-
veljék meg a sportot. 

– Milyen volt egy olyan csa-
ládban felnőni, amelyben 
köztiszteletben álló emberek 
éltek?

– Nagyszerű. Én semmi 
hátrányát nem éreztem an-
nak, hogy ilyen családba szü-
lettem. Sőt, ma már felnőtt 
fejjel azt mondhatom, olyan 
máig meghatározó alapérté-
keket kaptam, mint a becsü-
let, a tisztesség és az őszinte-
ség. Ezzel nekem soha nem 
volt semmilyen problémám.

– Az ifjú Scherer Tamás gye-
rekkorát meghatározta a 
sport, így nem volt kérdés a 
folytatás. 

– Valóban nem. Mindig 
része volt az életemnek a gye-
rekekkel való foglalkozás épp-
úgy, mint a sport. A családban 
volt pedagógus is, emellett 
mindenki sportolt, így nem 
volt kérdés, hogy testnevelő 
legyek, mint ahogy az sem, 
hogy az atlétikában tehetség-
gondozással foglalkozzak.

– Különleges helyet foglal el 
az életében Szekszárd?

– Nagyon is. A dédnagy-
apám részt vett a templom 
felújításában mint ács. Köz-
tiszteletben álló orvos nagy-
apám gyerekorvosként szinte 
minden családdal kapcsolat-
ban volt, hosszú sorok álltak 
rendelése idején a folyosón, 
annyira elismert volt. Hogy 
mennyire Szekszárdhoz kö-
tődünk, arról nemrég egy 
újságcikket találtam, amely 
szerint a Garay gimnázium 
focicsapata a bonyhádi gim-
názium csapatával mérkő-
zött évtizedekkel korábban. 
A Garay csapatában ott volt 
mindkét nagyapám, anyai és 
apai egyaránt, Ulrich Ferenc 
és Scherer Sándor is. Ezt ol-
vasva megerősítést kaptam: 
már akkor részesei voltunk 
a város sportéletének, és ezt 
nekem tovább kell vinnem.

– Hogyan látja ma város 
sportéletét?

– Nem túl rózsásan, ha le-
het így fogalmazni. Egyrészt 
a gyerekek egyre kevesebbet 
mozognak. A 7–8. osztályo-
sok csaknem fele semmi mást 
nem sportol, csak ami a test-
nevelésórákon kötelező. A 
másik gond, hogy túlságosan 
elmentünk a labdajátékok és 
a csapatsportok felé, és így az 

egyéni sport – az atlétika is – 
háttérbe szorult. Emellett a 
gyerekek a versenyzéssel járó 
stressz miatt nem szívesen 
vállalják a megmérettetést. 
Pedig a kudarckezelés, a cé-
lokért való küzdelem nagyon 
fontos lesz felnőttként is. A 
gyerekeknek sokkal többet 
kellene mozogniuk. Éppen 
ezért célszerű volna létre-
hozni egy szakosztályt, amely 
nem a versenyzést, hanem a 
mozgás népszerűsítését szol-
gálja. Arról nem is beszél-
ve, hogy rengeteg tehetség 
bukkanna így föl, akik most 
elvesznek a számítógépek 
mögött.

– Sportvezetőként milyen 
megoldást tartana sikeres-
nek?

– Azt látom, hogy a gyere-
kek érdekében nagyon fontos 
a párbeszéd a szülők, a sport-
vezetők és a testnevelő taná-
rok között. Épp ennyire fon-
tos lenne létrehozni a városi 
sport érdekében egy olyan 
sportkoncepciót, amelyhez 
mindenki kapcsolódhatna 
akár az amatőr sportot, akár 
a versenysportot preferálja. 
Ha rajtam múlna, minden-
képpen asztal mellé ültetném 
az érintetteteket, mert megí-
télésem szerint csak így lehet 
továbblépni.

TÓTH 
RÓBERT

Bábák
Sokszor olyan nehéz az egyet-
értés. Elég akár a szűk család-
ra vagy egy párkapcsolatra 
gondolni. Túlburjánzott vi-
ták, melyeknek indái olyany-
nyira átszőtték a konszen-
zust, hogy moccanni sem bír. 

Patthelyzet. 
Persze közben mindkét 

fél őrlődik; vérig sértődött, s 
nem érti, hogy a másik mi-
ért nem fogadja el az ő iga-
zát. Mindenki csak jót akar. 
Versengenek: ki tett többet a 
közös ügyekért, ki szeret jól, s 
ki szeret rosszul. 

Lehet egyébként rosszul 
szeretni? Kutyát, macskát, 
gyermeket, szeretőt, barátot, 
bárkit? Vagy bármit? Akár 
egy várost? 

Nem hinném. 
A közösségi vita csírája sem 

más, mint hogy egyesek jobb-
nak érzik a saját szeretetüket. 
Ebből természetesen szépen 
megered a tusákkal teletűz-
delt indafolyam, amely végül 
gúzsba köti a megbékélést. 

Ismét patt, dac, gőg… Mi 
lesz így? 

Egy dolog történhet: felü-
lemelkedés. Bár egyszerűen 
hangzik, de a kiengesztelődés 
katartikus élményének eléré-
sében ez lenne a kulcsmomen-
tum. És idővel bekövetkezik. 

Amikor egyre kevesebben 
leszünk, akik különbnek 
gondolják saját ötletüket, 
cselekedetüket. Amikor csak 
szimplán szeretünk valamit, 
nem jól, s a másik nem rosz-
szul. Amikor feladjuk, hogy 
sokak mellett bábák le-
gyünk, csak hogy ne vesszen 

el a szeretett gyermek.

JEGYZET
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Először jó embernek kell lenni, utána lehet valaki jó pap
Beszélgetés Bacsmai László esperessel

Bacsmai László esperes, plébános 
négy éve szolgál Mohácson, de 
bárhová sodorja az élet – legyen az 
akár az 1200 lelkes Felsőszentmár-
ton, vagy a 34 ezres város, Szek-
szárd, – mindenhol ugyanaz vezérli: 
„Irgalommal, szeretve szolgálni!” 
Több évtizedes papi szolgálatáért, a 
Magyarországon élő horvát közös-
ségben végzett lelkipásztori tevé-
kenységéért, a hitoktatásban és a kö-
zösségépítésben végzett munkájáért 
a Magyar Érdemrend lovagkeresztje 
polgári tagozata kitüntetést vehette 
át a nemzeti ünnep alkalmából.

Csobán-Katits Bernadett

– Legutóbb öt évvel ezelőtt Szekszár-
don találkoztunk Laci atyával egy 
portré kapcsán. Akkor az ezüstmiséjét 
ünnepelte. Ilyenkor bizonyára száma-
dást készít az ember az elmúlt 25 évről. 
Mi vonzotta a papi hivatás felé?

– Drávasztárán születtem, és az ot-
tani plébános, a község szülötte, Dr. 
Kneip István volt az, aki a papi hivatás 
felé terelt. Először persze nem tudato-
san, hiszen kisgyerekként a külsőségek 
fogtak meg. Később kezdett komolyan 
érlelődni bennem a gondolat, hogy pap 
leszek. Tizennégy évesen jelentkeztem a 
győri bencés gimnáziumba. Akkor már 
tíz éve tudtam, hogy pap akarok lenni, 
de az út megrémisztett: 400 kilométer-
re az otthonomtól, ráadásul évente csak 
négyszer lehetett hazamenni. Aztán ép-
pen ott, a győri bencés gimnáziumban 
találtam meg a kérdéseimre a válaszokat. 
Harmadikos koromban hallottam arról, 
hogy a papi hivatáshoz három dolog kell: 
az, hogy Isten akarja, hogy én akarjam, 
és hogy a hívek akarják. Ekkor kezdtem 
el Isten akaratát keresni. Plébánosom ál-
dását szerettem volna kérni a döntésem-
re, de csak a temetésére jutottam haza. 
Búcsúztatóján azonban választ kaptam 
Istentől. Ahogyan Lisieux-i Szent Teréz, 
úgy szeretett plébánosom is labda volt 
Isten kezében, én vagyok az, aki foly-
tatom az ő munkáját. A temetés után, 
nagycsütörtökön már én vezettem a 

virrasztást, nagypénteken pedig a passi-
ót olvastuk fel a fiatalokkal. Ekkor értet-
tem meg, hogy Istennek és a híveknek is 
szükségük van a szolgálatomra.

– Innen már egyenes út vezetett a pap-
pá szenteléshez. Szolgált 1200 lelkes 
faluban és a 34 ezres Szekszárdon is. 
Hogyan élte meg ezt az időszakot?

– 1991-ben szenteltek pappá, éppen 
akkor, amikor először látogatott hazánk-
ba Szent II. János Pál pápa. Ott ülhettünk 
az első sorban az esztergomi misén. Papi 
szolgálatom Pakson kezdődött, majd egy 
évre Szekszárdra kerültem mint káplán. 
1994-ben a többségében horvát nem-
zetiségű Felsőszentmárton plébánosa 
lettem. Hat horvát falu tartozott hoz-
zám. Kilenc évvel később, 37 éves 
voltam, amikor az 1200 lelkes fa-
luból kerültem újra a 34 ezres vá-
rosba, Szekszárdra. Az első misén 
azt mondtam a híveknek: a szívem 
Felsőszentmárton és Szekszárd kö-
zött van még, tegyenek róla, hogy 
megérkezzen! Tettek, 
hiszen Szekszárdon 
újra azt érezhettem, 
hogy otthon va-
gyok. A meglé-
vő közösségek 
mellett elindí-
tottuk a Szent 
Mónika kö-
zösséget és 
az ifjú há-
zasok kö-
zösségét. 

Amikor jött a hír, hogy 2017. április el-
sejével jönnöm kell Mohácsra, hideg zu-
hanyként ért. Az segített az elválásban, 
hogy Mohácson már nagyon vártak. 

– Amióta Mohácson szolgál, közösségi 
teret és karitász székházat hoztak létre, 
és megszépült a Fogadalmi templom is. 
Milyen tervei vannak Mohácson?

Azt szoktam mondani, hogy papi 
szolgálatomban már a B-oldal megy. 
Úgy érzem, hogy sokkal nyugodtabb, 
higgadtabb lettem az évek során. Az 
emberek nem azt köszönik meg, hogy 
milyen szépen prédikálok, hanem azt, 
amikor emberként állok mellettük. Elő-

ször jó embernek kell lenni, 
utána lehet valaki jó pap. 

Irgalommal, szeretve sze-
retném szolgálni azokat, 
akiket rám bíztak. Azt, 
hogy a második félidőt 
végigfuthatom-e, csak 
Isten tudja.

Bacsmai
László

esperes
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1970 áprilisi újsághír: bezárják 
az üzleteket, és kezdik bontani 
a Korzó bazársorát. Amikor az 
1841-ben alakult Szekszárdi Ka-
szinó megvette az Augusz-kas-
télyt (1904), üzletsort kezdtek 
építeni a kastélykert falához. 
Korzó-bazár készült, Diczenty 
László tervezte. Kis üzletei 
mellett a sétány a városi társas 
élet helyszínévé nőtte ki magát. 
Szekszárdi Molnár István Kis-
városi lázadás című regényében 
írja (1940): „A harangok éppen 
tizenkettőt vertek. Vasárnap 
van… A kisváros ilyenkor nem 
megy haza ebédelni, hanem a 

templomból lesétál a korzó-
ra, alsó-felsővárosi-újvárosból 
egyaránt. Mindenkinek ünnepi 
ábrázata van. A kis kócos tanu-
lófiúk és leányok is magukra ve-
szik ünnepi ruhájukat… Lassan 
megtelik emberekkel a sétány, 
úgy néznek körbe-körbe, mint-
ha valamilyen színházba váltot-
tak volna jegyet.”

Bontásakor az újságíró ér-
zelmes búcsút vett a hatvan év 
alatt megöregedett promen-
ádtól: „Bizonyára kíváncsiak 
százai állnak meg naponta a jól 
ismert üzletek előtt, s lesik, vár-
ják, hogyan dől össze a presz-
szó, a drogéria, a játékbolt és a 
konfekcióüzlet sok vihart látott 
fala, a bontással sietni kell… 
Városközpont épül a helyén… 
Makettjét két évvel ezelőtt lát-
hattuk… Már készül az áru-
ház... Folyik a vita, szép lesz a 
városközpont? Vitatkoztunk, 
amikor épült a Babits Mihály 
Művelődési Ház is. S amikor 
kész lett, már az első nap büsz-
keségünkké vált: messziről jött 
vendégeinket vittük oda, nézzék 
meg a mi művelődési házunkat. 
Így leszünk majd a városköz-
ponttal is.” (P. J.) 

Az 1920–30-as évek Szekszárdja 
nagy erőfeszítéssel igyekezett be-
hozni a sok évtizedes elmaradást, 
azonban megkésett városi rang-
ja (1905) után is gyengén állt az 
érdek-érvényesítéssel. Száz évvel 
korábban még több lakosa volt, 
mint Kaposvárnak, aztán mintha 
megállt volna az idő. Vendel Ist-
ván polgármester és fiatal értel-
miségiek kellettek ahhoz, hogy 
kimozdítsák városunkat – ahogy 
Boda Vilmos írta – a minekaz-
párti tespedésből. Babits István 
szenvedélyes újságcikkben tette 
szóvá a sportélet fejlesztéséhez 
nélkülözhetetlen feltételek hiá-
nyát. Szekszárd „még érzéketlen 
és minden iránt közömbös” lakói 
mégis örömmel fogadták a Csör-
getón kialakított fürdőhelyet, 
buszjárattal, kabinokkal, söröző-

vel. A 15 éven felüli férfiaknak 
még kötelező volt a felsőrészes 
fürdőruha. Tucsni László, a Pécsi 
Egyetemi Atlétikai Klub szekszár-
di származású titkára atlétikai 
pályát sürgetett. Kilencven éve 
féltetős lelátóval elkészült az új 
sporttelep, nagyjából a volt hon-
véd laktanya és a mai tűzoltólak-
tanya közötti területen. 1931/32-
ben részvénytársaság alakult egy 
városi uszoda létesítésére. Nagy 
terveik voltak – 50x25 m-es me-
dence, ugrótorony –, de végül 
megelégedtek kisebb strand-
fürdővel is. 1937-ben felavatták 
a korcsolya- és a teniszpályát, 
1943-ban elkészült Hunyadi utcai 
laktanya melletti Levente sport-
székház, amely később Április 4. 
Kultúrotthon, majd Sportszékház 
néven szolgálta egy ideig a várost.

A Nagymányoki Honismereti Egyesület bányatörténeti kiállítása
A tizenkét éve város-rangú Nagymányokot 
ezer éves írásos említés emelt be települé-
seink történetébe. Három évszázada, a tö-
rök hódoltság idején 
elnéptelenedett fa-
lut katolikus néme-
tekkel népesítették 
be. Mányokon több 
mint kétszáz éves 
múltja van a bányá-
szatnak; erről részle-
tes híradást kapunk 
Wusching Ádám és 
Guth Ferenc Nagy-
mányok újabb kori története c. tanulmány-
kötetéből (2000.) Az 1820-as években kez-
dődött kutatás gazdag szénlelőhelyet jelzett, 
az ipartelepítés fellendüléséig szükség is volt 
a szénenergiára. Nem véletlen, hogy Mányo-
kot a szénre épülő ipartelepítés kezdetekor 

a megyében az elsők között érte el vasút. 
Generációk nőttek fel a tárnák titokzatos 
világában, a mesterség apáról fiúra szállt. 

Amikor a kisebb 
bányákat elkezd-
ték bezárni, 1964-
ben Nagymányok 
környéke is erre a 
sorsra jutott. Alig 
fél évszázaddal ké-
sőbb a megélhetés 
reményét kínálva, 
ismét megnyílt 
a bánya. A több 

nemzedékben erősen élő bányász hagyo-
mányok, szokások, a bányaművelés rekvizi-
tumai a valóságban és emlékként is élnek a 
lakosság körében. Ennek szép példája a város 
Honismereti Egyesületének bányatörténeti 
emlékszobája. Nagymányok büszkén tartja 

számon szülöttét, Wusching Konrád Pál dal-
szerző igazgató-tanítót (1827–Lugos, 1890), 
akit a Temes megyei Lugos is szívesen mond 

a magáénak. 
Szekszárd test-
vérvárosában ő 
alakította a dal- 
és zeneegyesü-
letet, és dirigál-
ta kórusukat, 
amikor egyházi 
szerzeményeit 
énekelték. 

Lassan feloldódnak a szigorú korlátozá-
sok. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a város 
közelében fellelhető kirándulásra érdemes 
helyket.

 Kaczián János

KITEKINTŐ 

EMLÉKNEK MEGMARAD

A KORZÓA KORZÓ A STRANDFÜRDŐA STRANDFÜRDŐ
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Baka-kötetek – újrakiadásban
Bár a pandémia miatt több 
rendezvényét lemondani 
kényszerült, nem töltötte az 
időt tétlenséggel a Baka Ist-
ván Alapítvány. Munkájuknak 
– és a Magyar Művészeti 
Akadémia támogatá-
sának – köszönhető-
en két Baka-kötet is 
napvilágot látott. 
A Farkasok órája 
és a Beavatások 
újrakiadása a kö-
zelmúltban került ki 
a nyomdából.

Baka  István  Alapítvány

A 2018 óta szekszárdi székhelyű 
civil szervezet – a kialakult hely-
zethez is igazodva – egy éven 
belül már a második Baka-könyv 
kiadásán van túl. Mindkettő új-
rakiadás, tehát az eredetivel telje-
sen vagy tartalmát tekintve meg-
egyező megjelentetés. A kötetek 
kiválasztásában az anyagi-tech-
nikai lehetőségeken túl fontos 
szempont volt az is, hogy olyan 
művek legyenek, amelyek vala-
milyen módon súlyponti helyet 
foglalnak el Szekszárd szülötte, 
díszpolgára, Baka István életmű-
vében. 

A Farkasok órája első kiadása 
szintén Szekszárdon látott napvi-
lágot: a verseskönyv 1992-ben a 
Tolna Megyei Könyvtár és Szek-
szárd Város Önkormányzata 
összefogásának köszönhetően 
jelenhetett meg. A mű kis terjedel-
me – 75 oldal – ellenére a Baka- 
költészet egyik fordulópontjának 
tekinthető. A megelőző kötetek-
ben (Szakadj, Magdolna zápor, 
Tűzbe vetett evangélium, Égtájak 
célkeresztjén) folyamatosan épülő- 
finomodó líra itt mutatja meg teljes, 
kiérlelt formáját, a sokat emlegetett, 
Bakára jellemző egyedi képalkotás 
itt már egyértelműen felfedi a kor-
szakos jelentőségű költőt. 

Lírájának másik megkerül-
hetetlen jellemzője, a szerepjá-
tékköltészet is itt teljesedik ki: 
a Farkasok órája jeleníti meg 
először kötetben Baka két, maga 
teremtette alteregóját: Yorickot és 
Sztyepan Pehotnijt.

A Beavatások című kö-
tet először 1991-ben jelent 

meg, akkor a buda-
pesti Pannon Kiadó 

gondozásában. 
K o m p o -
z í c i ó j a 

sajátos, hi-
szen verses és 
prózai művek 

váltják egymást, 
mégpedig igen ko-
herens módon: az öt 
elbeszélés (Vasárnap 

délután, Szekszárdi mise, Margit, 
A kisfiú és a vámpírok, Én, Thé-
szeusz) mindegyike előtt olyan 
költemények állnak, amelyek te-
matikus-hangulati „felütésként”, 
érzelmi kalauzként szolgálnak 
az utánuk következő történetek 
számára. Az itt megjelenő prózai 
művek szerepeltek már koráb-
bi kötetekben is, ám ezek azok, 
amelyeket a szerző maga is igazán 
érett, kiforrott alkotásként tartott 
számon. A kötetek szerkesztői 
munkáit, nyomdai előkészítését 
– Gacsályi József közreműködé-
sével – kuratóriumi tagok végez-
ték. Külön is kiemelendő Baka 
Istvánné munkája, aki korrektori 
tevékenységén túl az eredeti szer-
zői elképzelések talán legjobb is-
merőjeként értékes útmutatása-
ival segítette a szöveggondozást.

Hogy a könyvek belső érté-
kükhöz méltó köntösben jelen-
hessenek meg, Schubert Péter 
grafikusművész tervezett költ-
ségmentesen borítókat (ő volt a 
Farkasok órája eredeti tervezője 
is), a nyomdai előállítást pedig – 
igen kedvező árral – a Jankovics 
Zoltán tulajdonában lévő Nyom-
dai Ötletek Kft. végezte.

A Baka István Alapítvány az 
MMA támogatásával megjelent 
alkotásokat ajándékozásra, jutal-
mazásra szánja: olyan – elsősor-
ban fiatal – olvasókhoz kívánja 
azokat eljuttatni, akiknek irodalmi 
érdeklődését e műveivel is erősít-
heti, pallérozhatja a huszadik szá-
zad második felének kiemelkedő 
jelentőségű alkotója: Baka István.

Bal, jobb, pihenj!
Kinek a feladata egy la-
kóhelyen a csoportér-
dekek, vagy a kisebbség 
érdekeinek képviselete? 
A hatalmon lévő többsé-
gé? Mindig lesznek olyan 
csoportok, amelyek úgy 
érzik, hogy a hatalomtól 
nem várhatják az ő érde-
keik védelmét. A történelmi tapasztalatokból tanulva ‒ 
együttműködési készség, a másvéleményt képviselő nem 
ellenség – járható végig a kérdés megválaszolásához ve-
zető út. Egy-egy országgyűlési és helyhatósági választás 
után tanúi lehettünk emberek leváltásának, arra érde-
mes, vagy méltatlan újak feltűnésének, amint a hatalom 
mindenkori változása nyomán ez történni szokott. Időn-
ként kiegészült szimbólumok, jelképek leváltásával is, pl. 
utcanevekkel, köztéri alkotásokkal. Milyen hozadéka le-
het az ilyen leváltásoknak a hatalom megszilárdítása, a 
kulturális értékek megőrzése, a hagyományok tisztelete, 
vagy a múltat végkép eltörlés szándéka esetén? Valószínű-
leg semmi maradandó. A könnyen megváltoztatható ál-
talában megérett a változásra, vagy gyanús, a helyébe 
lépő is hasonló sorsra számíthat. Ahogy Mocsári Lajos 
19. századi politikus kifejtette; Ez utóbbi esetben csak 
helycsere van, helyben járás történik. Nincs különbség. 
Pont az nincs, amiért érdemes volna változtatni. Az iga-
zán maradandó dolgok – például Szekszárdon az utcane-
vek – közmegegyezéssel születnek. Volt idő, amikor „örök 
időkre” eveztek el utcát, teret Horthy Miklósról, Mussoli-
niról, Sztálinról, ki emlékszik ezekre a helynevekre? Csak 
az 1990-es években több mint 30 közterületünk kapott 
új elnevezést. Hiszek a közmegegyezés erejében. Ma a 
közmegegyezéssel működő önkormányzatnak, adott eset-
ben a civil szervezetekkel közös álláspontja adhat esélyt 
a kisebbségi véleményeknek, hogy azokból is többséggé 
emelkedett közakarat váljék, Szekszárd javára! Ha! Ha 
a mindenkori hatalomgyakorlók tiszteletben tartják a 
kisebbségi véleményeket is, és rendelkeznek a bölcsesség 

képességével. (K. J.)

MAGÁNBESZÉLGETÉS
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Orbán György
az alapítvány
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Másfél méterre a gyerekkortól
Az épületbe lépve sok masz-
kos emberrel találkozom, 
mindenki siet, iparkodva vég-
zi a dolgát, lehetőség szerint 
megtartva a „veszélyhelyzeti 
távolságot”. Másfél méter. 

SZJ

Épp beszélgetni kezdünk a 
Humánszolgáltató Központ 
igazgatójával, amikor nyílik az 
ajtó. Toláczi Zsuzsa pedig kéri, 
várjak pár percet, egy testvér-
pár helyzetéről kell egyeztetnie 
az egyik munkatársával. Amíg 
várakozom, eszembe jut, meny-
nyire egyértelműnek és magától 
értetődőnek vesszük, hogy a szo-
ciális ellátórendszer, a védőháló 
a pandémia alatt a szokásos 100 
helyett 150 százalékon üzemel. 
Merthogy nagyüzem van. A 
szekszárdi központ látókörébe 
több száz gyermek tartozik, akik 
a pandémia alatt és miatt még 
nagyobb figyelmet igényelnek. 

„Mi az az intézmény vagyunk, 
amelyik nem zárhat be. Éppen 
ezért folyamatosan fertőtlení-
tünk, takarítunk, öt főnél több 
pedig nem tartózkodhat bent.” 
– emeli ki az igazgató.

A járvány okozta első kihívást, 
amellyel mindenki szembesült, 
az online tér adta. Toláczi Zsuzsa 
szerint nem az eszközhiány oko-
zott gondot, hiszen Szekszárdon 
nagy az összefogás. A probléma 
inkább az online tér használatából 

adódott. A szülőknek meg kellett 
tanulniuk az egyes alkalmazások 
működését és az online oktatás 
során a tanárok által használt je-
löléseket is meg kellett érteniük. 

A kezdeti viharból kilábalva, 
megértve az online teret, a pan-
démia sokadik hulláma idején 
jelenleg a társadalom mentális 
állapota okoz fejtörést a szoci-
ális szakembereknek. A kamasz 
menne is közösségbe, de fél is, 
hiszen már tudja, hogy a vírus 
megölheti. Ráadásul attól is fél 
a szobában pizsamában gub-
basztva, hogy a közösségi él-
mény nem lesz olyan jó, talán 
jobb otthon, talán jobb egyedül. 

A kiskamasz, aki bújna a szüle-
ihez, most mégsem teszi, hiszen 
azok inkább diktátumokkal látják 
el, mintsem puszilgatják: „tanuld 
meg a leckét, mondd föl a verset.” 
Tehát az óvó, védelmező, kudarc 
esetén vigasztaló szerep helyett 
vagy mellett az anya és az apa ta-
nárrá vált. Mert azzá kellett válnia. 

Az óvodás pedig – a szeren-
csés esetben otthonról dolgozó 
szülőjétől – napjában minimum 
ötvenszer hallja: „most nem 
tudok veled játszani, anyának 
dolgozni kell, siess, hagyjuk 
már a játszóterezést, csak húsz 
percünk volt, apának szkájpja 
lesz, iparkodj kicsikém.” A há-
roméves gyerek életének majd-
nem felében szinte csak masz-
kos embereket látott, másfél 
méterről. 

Mindezeken túl ott vannak 
azok a családok, akiknél a nor-
mális világban sincs meg a nor-
malitás. Toláczi Zsuzsa úgy véli, 
az egyik legnagyobb problémát 
az okozza, hogy vannak gyere-
kek, akiknek a napi háromszori 
étkezés csak az iskolában volt 
biztosított. A szülők elveszítet-
ték munkájukat, a napi párezer 
forintos keresetet, így több száz 
család lába alól csúszott ki az 
amúgy is ingoványos talaj. A 
szociális dolgozók folyamatosan 
követik ezeknek a családoknak 
a mindennapjait és ahol kell, 
ahol lehetséges, ott segítenek. 

Kitanics Márk, klinikai szak-
pszichológus szerint jelenleg a 
társadalom nagyon frusztrált. 
A közösségi médiában semmi 
szóra egymás torkának ugra-
nak az arctalan profilok tulaj-
donosai, a közlekedésben alig 
toleráljuk egymást. Az emberek 
nagyon stresszesek. Sokan elve-
szítették a munkájukat, vagy fél-
nek, hogy elveszítik. A végtelen 
feszültség gúzsba köti a szülőket 
– mondja.

Emellett az iskolai számon-
kérés, az online oktatás miatt 
rájuk háruló rengeteg feladat is 
borzasztóan frusztráló a szülők 
számára– mondja Kitanics Márk 
egyetértésben Toláczi Zsuzsa 
fentebb idézett gondolatával. 

„Az egész társadalom széte-
sett ebben a covidos időszak-
ban, ezért most még fontosabb, 

hogy tartsuk a napi rutint.  Az 
ember életében a legfontosabb a 
stabilitás. Akkor vagyunk nyu-
godtak, ha működik a rendszer. 
Legyen struktúrája a napjaink-
nak. Vegyük le a pizsamát és 
húzzunk rendes ruhát az ottho-
ni munkavégzéshez is, hiszen az 
otthonlét amúgy is azt a – jelen 
esetben – hamis érzetet kelti, 
hogy szabadságon vagyunk. 
Ezzel elveszítjük a tájékozódási 
pontjainkat. Ha szétesik a rend-
szer, akkor attól feszültek le-
szünk és nem tudjuk a családot 
sem megfelelően koordinálni.” 
– mondja a pszichológus.

Fontos az is, hogy tartsuk be 
a szabályokat, hiszen a gyerekek 
abból tanulnak, amit a szülő 
tesz. „Rossz mintát adunk, ha 
megszegjük a pandémia miatt 
szükséges szabályokat. Apró-
ságnak tűnik, de a gyerekek a 
mi mintánkat követve léteznek 
a világban, és ha azt látják, hogy 
apa és anya megszegi a szabályt, 
akkor ők is azt fogják gondolni, 
hogy bármilyen szabály meg-
szeghető.„ – hangsúlyozza Ki-
tanics Márk.

Emellett a szülő ne legyen 
rest beszélgetni a pandémiáról 
a gyerekével. A dolognak pozi-
tív oldala is van: együtt lehetünk 
a családunkkal. Igyekezzünk ezt 
kidomborítani és megpróbálni 
élvezni azt az időt, amit egy-
mással, a szeretteinkkel szoros 
közösségben tölthetünk. 

FOTÓK: KISS ALBERT

Kitanics Márk,Kitanics Márk,
klinikaiklinikai
szakpszichológusszakpszichológus

Toláczi Zsuzsa
a Humánszolgáltató
Központ igazgatója
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A Szekszárdi Nyomda Kft.

ALKALMI
munkavállalókat keres napi 8 órás munka-

végzésre, 2 műszakos munkarendbe 
(06:00–14:00, 14:00–22:00).

Azonnali kezdés!Azonnali kezdés!
Jelentkezni:

személyesen a nyomda munkaügyesénél
vagy e-mailben telefonszám megadással 

az allas@szekszardinyomda.hu e-mail 
címen.

Telefon: +36–74/411–422/112-es
mellék.

(06236)

(06239)

Folytatódik nagy sikerű műso-
runk, a Szekszárdi Értéktár!
Következő epizód:
Április 22.: Központban – a 
Pirnitzer Áruház.

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

A volt Pirnitzer ÁruházA volt Pirnitzer Áruház
épülete Szekszárd belvárosábanépülete Szekszárd belvárosában

Bemutatjuk a kincseket
Szekszárdi Értéktár

Felhívás
Javaslatokat vár az önkor-
mányzat helyi kitüntetések-
re. SZMJV Önkormányzatá-
nak Közgyűlése a Szekszárd 
Város Napjának megállapítá-
sáról és a helyi kitüntetések 
és elismerő címek alapítá-
sáról és adományozásának 
rendjéről szóló 11/2016. (III. 
31.) önkormányzati rende-
lete alapján Szekszárd város 
közösségéhez fordul, hogy 
a szekszárdiak tegyenek ja-
vaslatot az alábbi helyi ki-
tüntetések adományozására:

•  Szekszárd Város Díszpolgára 
kitüntető cím

•  Pro Urbe Szekszárd emlék-
plakett

•  Közjóért kitüntető díj
•  Szekszárd javáért kitüntető cím
•  Hirling Ádám kitüntető díj
•  Tormay Károly kitüntető cím
•  Triebler Irma kitüntető cím

A kitüntetésekre vonatkozó 
részletek és a javaslattétel me-
nete a https://szekszard.hu/hu/
hirek/kiemelt-hirek/kituntete-
sekre-var-javaslatot-az-onkor-
manyzat honlapon elérhető. A 
javaslattételre 2021. április 30-
ig van lehetőség.
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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 19. Április 20. Április 21. Április 22. Április 23. Április 24.

„A”
1.350,- Ft

Tárkonyos
csirkeraguleves Grízgaluskaleves Tarhonyaleves Brokkolikrémleves Zöldborsóleves Májgombócleves 400,- 

Burgonyás tészta,
savanyúság

Parajfőzelék,
virslis omlett

Rántott halfilé,
párolt rizs,

tartármártás

Sült csirkecomb,
hagymás tört

burgonya, savanyúság
Pusztapörkölt,
káposztasaláta Brassói

aprópecsenye,
savanyúság

1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Tárkonyos
csirkeraguleves Grízgaluskaleves Tarhonyaleves Brokkolikrémleves Zöldborsóleves

Hentes tokány,
párolt rizs

Disznótoros, párolt 
káposzta, sós burgonya

Bolognai spagetti,
sajt

Sertéspörkölt,
tarhonya, savanyúság

Mediterrán jércemell,
párolt rizs

Jércemell roston,
párolt jázmin rizs,

friss saláta
1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Falusi rántott szelet,
rizibizi,

savanyúság

Falusi rántott szelet,
rizibizi,

savanyúság

Falusi rántott szelet,
rizibizi,

savanyúság

Falusi rántott szelet,
rizibizi,

savanyúság

Falusi rántott szelet,
rizibizi,

savanyúság

Falusi rántott szelet,
petrezselymes burgo-

nya, savanyúság
1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Roston csirkemell,
görög saláta

Roston csirkemell,
görög saláta

Roston csirkemell,
görög saláta

Roston csirkemell,
görög saláta

Roston csirkemell,
görög saláta

Császármorzsa
házi baracklekvárral 750,-

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk! (06227)

(06234)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

37 évesek
lettünk.

Ünnepeljen velünk!
Április 19-én, hétfőn
a teljes árukészletre 

15%
kedvezményt
biztosítunk.

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 16:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

Szekszárd belvárosbanSzekszárd belvárosban
üzlethelyiségüzlethelyiség

KIADÓKIADÓ
2021. március 2021. március 

hónaptól.hónaptól.

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

(06235)

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

(06226)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06225)

Műanyag
ajtó-ablak

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari 

függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

 (06241)

(06229)

(06230)
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Az online oktatást tanulni kell. Aki kimarad, lemarad (1. rész)
A koronavírus-járvány ta-
valy márciusban új fejezetet 
nyitott mindannyiunk éle-
tében. Az addig szilárdnak 
hitt gazdasági folyamatok 
és rendszerek inogtak meg, 
és igényeltek a megváltozott 
körülményekhez igazodó 
azonnali átalakulást, alkal-
mazkodást. Ez alól az oktatás 
működése sem kivétel. 

Dr. Bajner Mária

Direkt vagy indirekt módon 
mindenki érintett: diákok, taná-
rok, oktatáspolitikusok, tanárse-
géddé avanzsált szülők, család-
tagok, vagy csak egyszerűen az 
oktatási piac működéséhez hoz-
zájáruló adófizetők. Sok, önma-
gát szakértőnek definiáló laikus 
nem csupán az orvosláshoz, de 
az oktatáshoz is ért. Halomra ké-
szülnek felmérések a pandémia 
hatására beindult online oktatás 
előnyéről és hátrányáról, ame-
lyek szerint ,,mindenki tudja”, 
hogy az online oktatás hosszú 
távon milyen károkat fog okozni, 
meg egyébként is „semmi sem 
lesz már olyan, mint régen volt”.

Jelen cikksorozatnak az a cél-
ja, hogy a felszínes közhelyek 
mögé nézve, nemzetközi és ha-
zai gyakorlati tapasztalatokra 
támaszkodva tisztázza a digitá-
lis (online) oktatási forma hátte-
rét, lényegét, előnyeit és hibáit. 

Az online oktatás elterjedése 
globálisan nem a pandémiához, 
hanem a ’90-es évek IT forra-
dalmához köthető. A tőkeerős 
cégek akkor is és most is az ok-
tatást az egyik legígéretesebb 
befektetési lehetőségnek tartot-
ták. Az „ed-tech” vállalkozások-
ban fantáziát látó üzletemberek 
számára mindez nem új. Az 
első, nagy profitszerző hullám 
a ’90-es évek „dot-com” őrülete 
volt, és az az általános eufória 

táplálta, hogy minden, ami di-
gitális, működik. A másik nagy 
fordulópont 2009-ben zajlott az 
oktatástechnológia piacán. Az 
előző évekhez képest 150 millió 
dollárral többet fektettek ebbe a 
területbe. Az ,,Internet pillana-
ta” 2011-ben jött el. A multina-
cionális szoftvereket fejlesztő és 
forgalmazó cégek – akik a leg-
jobb úton haladnak a globális 
oktatási nagyhatalommá válás 
felé – eltökélt szándéka az okta-
tás forradalmasítása. 

Többek között nagy lehető-
séget látnak az okostelefonok 
használatában, a felhő alapú 
oktatásban, abban, hogy spe-
ciális hallgatói igényeknek egy 
helyen, egyszerűbben tudjanak 
megfelelni. A legjobb célcso-
port a fiatal generáció, az óvo-
dásoktól a fiatal felnőttekig. 
Közvetlenül a hallgatóknak 
ajánlják termékeiket, remél-
ve, hogy a felhasználók ezrei 
használják az alkalmazásaikat. 
Hódítanak a videoplatformok, 
webkamerák, a Google szem-
üvegek, a 3D nyomtatás vagy 
a drónok. A gyors elterjedést 
segíti a korlátok nélküli szé-
lessávúinternet-hozzáférés, a 
fiatalok növekvő magabiztos-
sággal használják a felhő alapú 
szolgáltatásokat. Mindez leg-
alább olyan ígéretes, mint 10 
évvel ezelőtt, csak akkor na-
gyobb kihívás volt a gépezetet 
elindítani.

Megvan a gomb, már csak a 
kabát hiányzik. 

A legjobb célcsoport pedig az 
oktatási piac, ezen belül is a fel-
sőoktatás. A digitális "cunami" 
elárasztja az oktatást. És ez nem 
véletlen: a gazdaság még soha-
sem függött ennyire a tudástól 
és az innovációtól, mint most. 
Várható volt, hogy a bankszek-
tor után az oktatás, ezen belül is 
a felsőoktatás lesz a következő, 
nagy átalakítást kiváltó gazda-
sági terület. 

Amennyiben sikerül megy-
győzni az oktatási menedzs-
mentet az online oktatás költ-
séghatékonyságáról, több lesz a 
hallgató, több a bevétel, nagyobb 
a verseny, előny a több diploma. 

Mégis, mi az oka, hogy a fel-
sőoktatásban sem történtek meg 
a szükséges átalakítások, holott 
2010-től már rendelkezésre álltak 
a digitális oktatás (tananyagfej-
lesztés, szofter- és hardverbeszer-
zés) támogatásához szükséges 
források és egyéb ösztönzők?

Az oktatás digitalizációja 
terén idehaza a legnagyobb 
kihívást az egyetemi karok bü-
rokráciája jelenti. A webinári-
umok, interaktív tanítási mód-
szerek, felhőalkalmazások más 
gondolkodásmódot igényelnek. 
Az oktatásnak a gazdaság egyéb 
területeihez hasonlóan adaptá-
lódnia kellene az informáci-
ós-technológiai környezethez. 

Az egyetemek vezetői úgy 
gondolják, hogy a hagyományos 
oktatási formák még 2–3 évtize-
dig tartják magukat, ezért szi-
gorú, átfogó intézkedések sorát 
halasztják el abban a reményben, 
hogy hátha kisüt a nap annak el-
lenére, hogy a meteorológia esőt 
jósol. A legpozitívabb döntést is 

megtorpedózhatja két tényező: a 
költség/haszon számítás (kinek 
éri meg), és az oktatógárda ellen-
állása. Az információs technoló-
gia olyan gyors léptekben halad 
előre, hogy az oktatók zöme azt 
kívánja, bárcsak 5 évre megállna 
az IT fejlesztés, hogy legyen idő 
megtanulni, hogyan használha-
tók azok az eszközök, amelyek 
beszerzése már megtörtént.

Arra senki sem számított, hogy 
a járvány kitörése kikényszeríti 
az eddig el nem sajátított tudás 
megszerzését: meg kell ismerni 
az alkalmazásokat, működtetni 
a technikát, és innovatív „inter-
net-tanárrá” válni. Mindezt mód-
szertani felkészültség nélkül, egyik 
napról a másikra, nagy kihívás. 

Amikor az egész elkez-
dődött – ’90-es évek: 

Az oktatáspiac  
a befektetők Mekkája

A legnagyobb akadály 
az oktatási rendszer 

bürokráciája

Megoldás? Online!

A nagy durranás:
a több jobb?

Az USA-ban az Almanach 
of Higher Education 2012 
adatai alapján 2010-ben a 
központi költségvetésből az 
egyetemek kutatás-fejleszté-
sét 846 millió dollárral támo-
gatták, 2011-re ez az összeg 
615 dollárra apadt. Összeha-
sonlításul: Magyarországon 
2012-ben az oktatásra, kuta-
tás-fejlesztésre kiírt pályázati 
források (amelyek nagy része 
a digitális oktatás támogatá-
sát szolgálta) 184,23 md Ft 
(NFÜ honlap). Mindez akkor 
835 millió dollárnak felelt 
meg, amely összeg 220 millió 
dollárral több, mint az USA-
ban 2011-ben a központi 
költségvetésből az egyetemek 
K&F támogatása.
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A jó pásztor

Az egyik legrégebbi Jézusról szóló 
képi ábrázolást egy római kata-
komba falfestményén találták. 
Jézus – római öltözetben: rövid 
hajjal, szakállal – mint pásztor 
áll nyája között, nyakában az 
elveszett báránnyal.  Milyen me-
rész dolog a hit! Ezek a derék 2. 
századi keresztények úgy festették 
meg a Megváltó alakját, mint egy  
saját koruk és kultúrájuk szerint 
megjelenő személyt. Nem egy 
messzi vidék és távoli múlt hőse-
ként emlékeztek rá, hanem mint 

az ő jelenükben, közöttük élő 
Úrra. Aki az ő pásztoruk: ismerik 
őt és ő személyesen számontart-
ja őket. Fontos kapaszkodó volt 
számukra Jézus ígérete, hiszen 
amikor megszületett a festmény, 
akkor már a római hatalom 
lassan kezdte szervezni az egész 
birodalomra kiterjedő kereszté-
nyüldözést. Sok bizonytalanság, 
szorongattatás, hitpróbák között 
kapaszkodtak őseink az ígéretbe: 
„... senki nem ragadhatja ki őket 
az én kezemből”

Kultúrák, stílusok, korszakok, 
birodalmak, ellenséges vagy 
szimpatizáló erők,  kedvező vagy 
szorongató körülmények jönnek 
és mennek. Ami nem változik: 
Jézus jelenléte az övéi között és 

az ígérete. Nem kell katakombák 
falaira festeni, hiszen azóta szü-
letett templomok oltárképein is 
ábrázolni szoktuk őt. De ami ta-
lán fontosabb, hogy imádságaink 
belső csendjében miként merjük 
látni őt. Igen merész a hit, hiszen 
őt most talán szájmaszkkal ta-
kart, gyászban, karanténfáradt-
ságban, bizonytalanságban lévő 
emberei között láthatjuk, ahogy 
a  vállára vesz minket. Micsoda 
reménység, hogy aki őrá hallgat,  
– nem úgy ,mint egy távoli vi-
dék messzi múltban élt erkölcsi 
tanítójára, hanem – mint saját 
jelenének és életének urára, azt 
Jézus kezében tartja, örök élet 
útján viszi, és semmi nem ragad-
hatja ki a Pásztor kezéből.

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

MOZAIK

Az én juhaim hallgatnak a 
hangomra, és én ismerem őket, 
ők pedig követnek engem. 28Én 
örök életet adok nekik, és nem 
vesznek el soha, mert senki 
sem ragadhatja ki őket az én 
kezemből.(János 10, 27–28)

Április 11-ei rejtvényünk megfejtése: Babits Mihály, Garay János, Baka István.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Bitai Tibor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését április 22-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi 
Érdekszövetsége és a Tolna Megyei 
Vöröskereszt Nyugdíjas Alapszer-
vezete értesíti tagjait, hogy 2021. 
április 26-án, hétfőn 06:30–08:00 
óra között füstölt áru, ételízesítő 
és tészta árusítást tart a Hunyadi 
u. 4. szám alatt.

Kérjük nyugdíjas tagjainkat a 
szájmaszk viselésére.

Észrevétel,
reklamáció

Kedves olvasó! Várjuk jelzését arról, 
hogy a Szekszárdi Vasárnap hetilap 
nem a megszokott időben, vagy 
egyáltalán nem érkezett meg az 
Ön postaládájába. Fotót is küldhet 
a rendellenes terjesztésről, vagy 
arról, ha újságot lát olyan helyen, 
ami nem megszokott. A beérkezett 
reklamációkat továbbítjuk az érin-
tetteknek  és reméljük, hogy a ter-
jesztési problémák megoldódnak.

Reklamációját leadhatja e-mail- 
ben a szekvas@gmail.com 
címen név, utca, házszám meg-
jelöléssel, illetve a 74/506–467-
es telefonszámon, munkaidőben.

Bemutatkozik
a 2. számú Óvoda-Bölcsőde 

A következő feladatellátási he-
lyeken várjuk a gyermekeket:
•  Mérey Óvoda – Mérey u. 37–39.
•  Kadarka Óvoda – Muskotály u. 13.
•  Kadarka Bölcsőde – Muskotály u. 13.
•  Mini Bölcsőde – Muskotály u 12.
Óvodai és bölcsődei beiratkozás on-
line és személyes kapcsolatfelvétellel 
lehetséges. Elérhetőségek: e-mail: 
ovymerey@tolna.net, tel.: 74/511–255

Intézmény-
bemutató

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 
vezetője egy „Ovi-váró” program-
ra invitálja az érdeklődő szülőket, 
ahol lehetőségük lesz egy átfogó 
képet kapni az óvoda életéről. Az 
előadás április 20-án, kedden 
16:30-kor lesz a Perczel M. u. 2. sz. 
alatti székhelyintézmény tornaszo-
bájában.
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Forgass a Földért! – filmes világjáték Szekszárdról 

Magyarország 2004. május 1-én és 2-án 
Európai Uniós csatlakozását ünnepelte. 
A Prométheusz park fellobogózva, ren-
dezvények és koncertek emelték az ün-
nepi pillanat fényét. Eközben az akkor 
még működő Gemenc Szálló vadászter-
mében filmes szakemberek ültek egy 
asztal körül, hogy részesei legyenek egy 
érdekes kísérletnek. 

Kutny Gábor

A feladat szerint adott szabályok szerint 
24 óra alatt kellett filmet készíteni. Az ötlet 
gazdája Kindl Gábor volt. A játék olyannyi-

ra sikeres volt, hogy ma is él és nemzetközi-
vé vált. Idén április 17-éig, egészen a rajt 
pillanatáig várják a szervezők a jelentkezést 
a 24 órás filmes kalandra. 

Valami olyat akartam az ünnephez kötni, 
amelyre eddig még nem volt példa – kezdte 
a beszélgetést az ötletgazda, Kindl Gábor. – 
A versenyben résztvevőknek háromperces 
filmeket kellett készíteniük. Amikor az öt-
letemet elmeséltem Jancsó Miklósnak, azt 
mondta, ez lehetetlen, nem lehet egy nap 
alatt egy háromperces filmet forgatni. Nem 
is számítottam más véleményre, hiszen Jan-
csó egy snittje hosszabb volt mint 3 perc – 
mondja viccesen. 

– Mit szólt másnap a verseny után?
– Azt mondta, fantasztikus, hogy ezt így 

meg lehetett csinálni, nagyon boldog volt, 
hogy van egy nemzedék, aki tudja a dolgát 
és jó mozikat alkot.

– Jancsó mellett több neves filmes szakem-
ber is részesévé vált a történetnek.

– Bizony. Ide járt Jiří Menzel és a New 
York-i egyetem magyar származású profesz-
szora, Bárdos Károly is.

– Mi változott az évek során a verseny sza-
bályaiban?

– Sok minden. A legszembetűnőbb talán 
az, hogy ma már maximum egyperces fil-
meket várunk, felgyorsult a világ. 2013 óta 
a környezetvédelem a legfőbb téma a játék-

ban. Mindig próbálunk reagálni a magunk 
módján a világ dolgaira. Azt gondolom, ma 
a környezettudatosság az egyik legfontosabb 
téma. Fontos tudni és tudatni a nézővel, 
hogy ki hogyan gondolkodik arról, miként 
hagyhatna kisebb ökológiai lábnyomot a vi-
lágban, amelyben él. 

– Mi az, ami változatlan maradt a filmes 
játékban?

– A filmes nyelvet változatlanul ismerni 
kell ahhoz, hogy jó alkotás szülessen. A kez-
deti szabályokhoz hűen most is megadunk 
három elemet, amelyekből egyet viszont 
akarunk látni a filmekben. Ez lehet egy kék 
papírlap, egy galamb vagy akár egy tányér. A 
zsűri minden esztendőben azt hangsúlyozza, 
nem a technika vagy a képi megoldás számít 
igazán, hanem az ötletesség. Hiszen ma már 
egy telefonnal gyakran jobb képminőséget 
lehet produkálni, mint kamerával, szóval 
ebben is nagy változáson ment keresztül a 
világ. Sok a külföldi alkotó. Kapunk filme-
ket Indiából vagy Kínából, Ausztráliából, de 
Új-Zélandról is. 

– Hogy lehet kiküszöbölni az időeltolódást?
Minden országban a maga időzónájában, 

ugyanabban az időpontban jelennek meg a 
játékszabályok, onnan indul az ő 24 órájuk. 
A zsűri idén is nemzetközi lesz, online mu-
tatjuk meg nekik a filmeket. A játékra ápri-
lis 17-én délelőtt 10:00 óráig, azaz egészen a 
rajt pillanatáig lehet jelentkezni. 

Klímabarát fotópályázat 2021
Klímabarát Tele-
pülések Szövetsé-
ge fotópályázatot 
hirdet a telepü-
lésükre büszke 
civilek és lakosok 
körében.
Résztvevők köre: civil szerve-
zetek és magánszemélyek. 

A pályázati témakörök:
• #klímabaráttelepülés 
• #klímabarátközösség
• #klímabarátcsalád

Beadás módja: az info@kli-
mabarat.hu e-mail címen, a 
honlapon megadott nyilatkozat 
kitöltésével, 2021. április 18-ig. 
Bírálat és eredményhirdetés: 
a beérkezett pályázatok mind-
egyikét közzétesszük a Klíma-

barát Települések 
Sz övets égének 
honlapján és Fa-
cebook-oldalán. 
A díjazott művek 
két módon kerül-
nek kiválasztásra:

•  Facebookos közönségszava-
zás alapján, valamint

•  a Klímabarát Települések 
Szövetségének háromtagú 
zsűrije által. 

Díjazás, magánszemély pá-
lyázók esetén: a díjazott(ak) 
20.000,- Ft értékű Zöld Bolt 
utalványban részesül(nek). 
További információk: http://
klimabarat.hu/palyazatok/25 
• Facebook: https://www.fa-
cebook.com/klimabarat

FOTÓ: KISS ALBERT

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

Ugyan most személyes talál-
kozóra nincs lehetőség a pincé-
ben, de a Microsoft Teams alkal-
mazás segítségével szeretnénk 
mindenkit egy kötetlen, jó han-
gulatú online kóstolóra invitálni. 
Az virtuális borkóstoló témája a 
Cabernet alapú házasítás lesz.

Az esemény időpontja:  
április 22. (csütörtök) 18:00.

A kóstolón a következő téte-
leket mutatjuk be: Neiner Pin-
ce – Cabernet cuvée 2018, Bodri 
Pincészet – Civilis QV 2019, 
Merfelsz Pince – Doppio 2017, 
Sárosdi Pince – Ákos Fiam 2015.

Összeállítottunk egy négyes 
csomagot, amit a kóstolón be-
mutatunk, ez a csomag a Garay 
Élménypincében akciós 9.900,- 
forintos áron vásárolható meg.

A borokat bemutatja Mol-
nár András, a Garay Élmény-
pince üzletvezetője ill.számítani 
lehet a borászok részvételére is.

Az online kóstoló nyílt, min-
denki számára elérhető. Nincs 
borvásárláshoz kötve. Ameny-
nyiben szeretne részt venni a 
kóstolón a Microsoft Teams 
alkalmazáson keresztül, kérem 
küldjön egy e-mailt a marke-
ting@garaypince.hu címre és 
az online kóstoló linkjét elküld-
jük az ön részére, az esemény 
kezdete előtti órákban.

Várunk minden kedves ér-
deklődőt! Jó borokat, jó egész-
séget!



2021. április 18. 13VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

SPORT

Nemzetközi porondon is elő-
relépett a szekszárdi női ko-
sárlabdacsapat a szezonban. 
A második számú kontinentá-
lis klubtornán sikerrel vette a 
nyolcad- és a negyeddöntőt is 
egy francia, illetve egy újabb 
török csapat ellenében, és be-
jutott a rangos kupasorozat 
négyes döntőjébe. Majd ott 
egy vereséggel és egy győze-
lemmel bronzérmes lett. 

Bálint György

Emlékezhetünk a kétszeres 
hazai bajnoki ezüstérmes KSC 
Szekszárd néhány korábbi euro-
ligás selejtezős próbálkozására, 
amelyek rámutattak: ami itthon 
vagy éppen az Európa kupában 
egy bizonyos szintig elég, az az 
elit ligában kevés! 

Ám az Európa Kupa négyes 
döntője, az ott szereplő csapa-
tok játékoskerete, annak ereje – 
ahogy erre a nálunk rendezett 
Final Four rámutatott – már az 
Euroligát idézte. Extra képes-
ségű légiósokból vagy éppen 
honosítottakból álló csapatok, 
őrült iram, kőkeménység a vé-
dekezésben, kettős elzárások, 
állandónak mondható kizá-
rások, a szabályosság és sza-
bálytalanság határmezsgyéjén 
mozgó ütközések, leütközések, 
mérnöki precizitású középtávoli 
dobások, tökéletes triplák.

Ajándék volt ez annak, aki 
hivatalos közreműködőként a 

helyszínen láthatta a meccse-
ket. Egészen elképesztő élőben 
látni egy Casast, egy Quienterót 
a csúcssebességgel játszó Euró-
pa-kupa-győztes spanyol Valen-
ciából, egy Howardot és Pennát 
az ezüstérmes olasz Veneziából, 
de említhetném Miyemet, Akha-
tort a francia Carolo Basketből. 
A KSC Szekszárdnak sem kell 
szerénykednie három amerikai 
játékosával – McCall, Goree, és 
Bonner – de ezzel együtt is a spa-
nyol és az olasz csapat papíron 
anyagerősebb volt náluk.

Hogy a Djokics-csapat mégis 
fölé tudott kerekedni, 13 pontos 
vereséget mérni erre a csapat-
ra, annak előzményeit a Szek-
szárd-Venezia elődöntőben kell 
keresni, amit csak öt ponttal ve-
szített el a KSC. Ezen a meccsen 
az utolsó negyedben többször 
is vezettek lányaink, többek kö-
zött az utolsó másfél percben is. 
Az olasz bajnokjelölt ellen na-
gyon szervezetten, folyamatos 
kilépésekkel és besegítésekkel 
kellett századmásodpercnyire 
sem lemaradva védekezni. A 
meccsen az olaszok le tudták 
hozni 10 pontra a rádobások-
ban pontatlanná vált amerika-
it, akit úgy faragtak, hogy az 
akár egy FIBA konferencián a 
játékvezetői szekciónak jó eset-
tanulmány lenne a szabályos és 
szabálytalan beavatkozás határ-
mezsgyéjének megállapítására. 
De ne keseregjünk! – nem ezért 
nyert a Venezia. Sokkal inkább 

azért, mert látszott rajtuk, hogy 
azt a rutint, ami egy ilyen meccs 
végjátékban kell, jobban birto-
kolják, mint a mieink.

Csak ennyivel veszíteni első 
reflexióként bosszúság, de 
mélyebben elemezve abszolút 
pozitívum. Az meg egyenesen 
dicsőség, hogy 48 óra eltelté-
vel semmi fásultság, semmi 
egyéni vagy csapatszintű tel-
jesítmény-visszaesés nem volt 
tapasztalható a Carolo elleni 
bronzmeccsen. Annál nagyobb 
dicséret nem kell, amikor a 
franciák edzője értékelésében 
a szekszárdiak náluk szerve-
zettebb védekezésben látta a 
vereségük, kudarcuk okát – túl 
azon, hogy Bonner kikapcsolá-
sát nem tudták megoldani.

Több virtuóz irányítót is fel-
vonultatott a négyes döntő: a 22 
éves Studer Ágnes az egyik, ha 
nem a legjobb, a leghasznosabb 
volt a klasszikus irányítóposz-
ton. A kispadról érkezők közül 
Theodoreán Alexandra, Bálint 
Réka és most újra Zele Dori-
na is hozta azokat a pluszokat, 
amelyek nagyon kellettek, akár 
egy ziccer befejezéséről, akár 
labdaszerzésről legyen szó.

Az Európa Kupa bronz a KSC 
Szekszárd történetének legna-
gyobb sikere, ami egyúttal ve-
retes eredmény a magyar női 
kosárlabdázás számára. Ebben a 
sorozatban volt ugyan két győze-
lem – az egyik éppen a szekszár-
di klubot irányító Szabó-testvé-

rek, az ügyvezető Szabó Gergő 
és a szakmai sportigazgató fel-
adatkört betöltő Szabó Noémi 
legendás nagypapájához köthe-
tő, aki Szekszárdról elkerülve a 
fővárosi BSE-vel ért fel a csúcsra 
még 1983-ban. Aztán a kétezres 
évek elején a Sopronnak sikerült 
elhódítania ezt a kupát – azóta 
ilyen sikert, mint az Atomerőmű 
KSC Szekszárd, senki sem ért el 
a magyar női mezőnyből.

Djokics Zseljko, a KSC Szek-
szárd vezetőedzője: „Ezt a si-
kert nem is lehet most „meg-
mérni”, a helyén kezelni, idő 
kell a feldolgozásához. A bron-
zérem azoké is, akik a négyes 
döntő Szekszárdra hozataláért 
sokat tettek, és azoké is, akik 
méltó körülményeket terem-
tettek szinte egy hét leforgása 
alatt. A szurkolóinkat nagyon 
sajnálom, hogy az ismert hely-
zet miatt nem lehettek velünk a 
klubtörténeti sikert hozó mér-
kőzéseken. Edzői pályafutásom 
legnagyobb sikere ez az EK-
bronz. Mérhetetlenül büszke 
vagyok a csapatra, a bennünket 
segítő háttéremberek munkájá-
ra is.”

Szabó Gergő, a KSC Szek-
szárd ügyvezető igazgatója: 
„Büszke vagyok, rá, hogy az 
esemény apropóján fogadhat-
tuk a Nemzetközi Kosárlabda 
Szövetség (FIBA), főtitkárát, a 
görög Andreas Zagklist, és eljött 
hozzánk a FIBA Europe igazga-
tója, a cseh Kamil Novák is.”

FOTÓ: KSC SZEKSZÁRD

Az Európa Kupa bronzzalAz Európa Kupa bronzzal
újabb szintet lépett a KSC Szekszárdújabb szintet lépett a KSC Szekszárd
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Online nyelvttanulás ingyen

A Pécsi Tudományegyetem a 
Paks II. projekthez kapcsolódóan 
kiemelten fontos célnak tekinti a 
régióban élők nyelvtudásának fej-
lesztését. Ennek érdekében ingye-
nes, online nyelvtanulási lehető-
séget kínál a Közép-Duna Menti 
Térségben, valamint Bonyhád 
vagy Dombóvár településeken 
élő vagy dolgozó, 18 év feletti 
magánszemélyeknek.

Az angol és orosz nyelvi kép-
zések 40 órás időtartamban 
zajlanak 2021. április végétől, 
heti 2x2 óra időbeosztást felté-
telezve, 10 héten keresztül. A 

nyelvtanárok hétfőtől péntekig 
rendelkezésre állnak, alkalmaz-
kodva a résztvevőkhöz.

Az angol és orosz nyelvi kép-
zéseket 5 különböző szinten, a 
kezdőtől a haladóig biztosítják 
8–15 fős csoportokban.

A képzések lebonyolítását az 
egyetem Bölcsészet- és Társa-
dalomtudományi Kara (PTE 
BTK) és Kultúratudományi, 
Pedagógusképző és Vidékfej-
lesztési Kara (PTE KPVK) által 
biztosított nyelvtanárok végzik.

A tervek szerint az év végéig 
három különböző időpontban 
indulnak csoportok:

•  április 26. – július 2.
•  július 5. – szeptember 10.
•  október 4. – december 10.
Az áprilisban induló csopor-

tokhoz 2021. április 18-ig lehet 
csatlakozni a https://belsokep-
zesek.pte.hu/paks/ linken, ahol 
lehetőség van az online nyelvi 
szintfelmérő kitöltésére. 

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 ösz-
szhangban 2021. március 8. 
napjától 2021. április 19. nap-
jáig a Polgármesteri Hivatal-
ban szünetel az ügyfélfogadás. 

A járványhelyzetre való 
tekintettel a hivatal épüle-
tébe kizárólag anyakönyvi 
ügyek intézése céljából lehet 
belépni, előzetes telefonos 
időpontegyeztetés után!

Az anyakönyvi osztályon 
továbbra is zajlanak a szemé-
lyes ügyintézést igénylő ügyek 
rendes ügyfélfogadási időben 
(házasságkötés bejelentése, 
névváltoztatás, apai elismerő 
nyilatkozatok). 

Az aktuális anyakönyvi tá-
jékoztatók, a házasságkötés 
szabályai a http://koronavirus.
szekszard.hu/ internetes olda-
lon elérhetők.

Anyakönyvi kivonatot csak 
postai úton továbbítunk a 
beküldött kérelem alapján. 
Kérelem nyomtatvány a fenti 
honlapról letölthető, valamint 
a magyarorszag.hu-n keresz-
tül is igényelhető.

A 2021. március 16. – 2021. 
április 19. közötti időpont-
ra meghirdetett térítésidíj 
befizetések helyett később új 
időpontokat közöl a Polgár-
mesteri Hivatal, addig tehát 
nem kell befizetni a térítési 
díjakat!

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

A Polgármesteri Hivatal 
ügyintézéssel foglalkozó mun-
katársai jellemzően távmunká-
ban végzik feladataikat, ezért 
hivatali telefonszámaikon 
nem elérhetők, elektronikus 
levélben viszont továbbra is 
kapcsolatba lehet velük lépni. 
Az elérhetőségek a https://

szekszard.hu/hu/polgarmes-
teri-hivatal/elerhetoseg olda-
lon megtalálhatók.

A minél gyorsabb és zök-
kenőmentesebb ügyintézés 
érdekében szinte valamennyi 
szükséges nyomtatvány meg-
található és letölthető a város 
honlapjáról (szekszard.hu). 
Munkatársaink a Polgármesteri 
Hivatal központi telefonszámán 
ebben is szívesen segítenek.

Kérjük, hogy az ügyfélkapu-
val rendelkező állampolgárok 
elsősorban az online ügyin-
tézési lehetőségeket vegyék 
igénybe. A leggyakoribb ügy-
körökben elérhető az elektro-
nikus ügyintézés az Önkor-
mányzati Hivatali Portálon, 
amely a https://e-onkormany-
zat.gov.hu weboldalon érhető 
el (a bejelentkezés ügyfélkapu 
regisztrációval, elektronikus 
személyi igazolvánnyal vagy te-
lefonos azonosítással történik). 
Ennek linkje Szekszárd város 
weboldalán is megtalálható 
(https://szekszard.hu/hu/pol-
garmesteri-hivatal/ugyintezes/
elektronikus-ugyintezes/elekt-
ronikus-ugyintezes). Továbbá 
valamennyi ügyben lehetőség 
van a kérelem benyújtására ún. 
e-papír szolgáltatás használa-
tával (https://epapir.gov.hu, a 
bejelentkezéshez szintén ügy-
félkapus azonosítás szükséges). 

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

Lehetőség van az adók, 
díjak, illetékek elektronikus 
úton történő rendezésére. 
Ehhez az Önkormányzati 
Hivatali Portál https://e-on-
kormanyzat.gov.hu webolda-
lán az érintett önkormányzat 
kiválasztását követően a bal 
oldali menüsorban található 
„Adók, díjak, illetékek befize-
tése” menüre kell kattintani, 
és követni az utasításokat. 

Megértésüket és segítő 
együttműködésüket köszönjük! 

 dr. Gábor Ferenc jegyző

Oltópont
Közelít az ötezerhez a szekszárdi oltóponton

beadott vakcinák száma

Több mint egy hónapja, már-
cius 3-án nyílt meg az oltópont 
Szekszárdon a Babits Mihály 
Kulturális Központban. A cél 
az volt, hogy Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata, a 
Tolna Megyei Kormányhivatal, 
a szekszárdi háziorvosok és a 
védőnői szolgálat példaértékű 
együttműködésének eredmé-
nyeképp tehermentesítsék a 
város háziorvosait és a kórházi 
oltópontot. 

Gyurkovics János alpolgár-
mester sajtótájékoztatón kö-
szönte meg minden résztve-
vőnek az elmúlt egy hónapban 
végzett munkát, egyben kérte, 
hogy aki még nem tette meg, 
mielőbb regisztráljon oltásra a 
vakcinainfo.gov.hu kormány-
zati portálon.

Berlinger Attila, az oltópont-
nak otthont adó Babits Mihály 
Kulturális Központ vezetője 
közölte, márciusban 3495 oltás 

történt meg a Babitsban, ebből 
1147 fő volt, aki már a második 
oltását is itt kapta. Áprilisban 
néhány nap alatt további 1233 
oltást adtak be az orvosok, 1032 
főnek második alkalommal. 

Összesen 2549 fő az első, 
2179 fő pedig már a második ol-
tását is megkapta a városi oltó-
ponton, ez mindösszesen 4728 
oltást jelent bő egy hónap alatt.

 Önkormányzati Sajtóiroda
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SZEKSZÁRDI

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

Újabb ezer szekszárdi kisvállalkozónak
segít az önkormányzat

A száz négyzetméter alatti ke-
reskedelmi és szolgáltatóipari 
tevékenységre szolgáló üzlethe-
lyiségek esetében eltörli az ingat-
lanadót az önkormányzat – jelen-
tette be Ács Rezső polgármester. 
A lépés nagyságrendileg ezer 
vállalkozót érint Szekszárdon – 
hangzott el a sajtótájékoztatón.

Ezzel is a koronavírus-járvány 
miatt nehéz helyzetbe került 
gazdasági szereplőknek kíván 
segítséget nyújtani Szekszárd, 

elsősorban a mikro- és kisvál-
lalkozásoknak. A polgármester 
hangsúlyozta, nem a járvány 
után lesz szükségük segítségre a 
vállalkozóknak, hanem lehetőleg 
azonnal.

Ács Rezső emlékeztetett, 
hogy 2020 végén a helyi ipa-
rűzési adó alóli mentesség alsó 
határát egymillióról kétmillió 
forintra emelték, ami összhang-
ban volt a később meghozott 
kormányzati intézkedésekkel is. 

Március végén a vállalkozói 
kerekasztalt összefogó Korcsmár 
Istvánnal közösen bejelentették, 
hogy a mikro- és kisvállalkozók 
megsegítésére egy úgynevezett 
újraindítási alapot hoznak létre, 
amelynek forrásaira pályázhat-
nak majd a vállalkozók. A pénz 
az önkormányzat Veszélyhely-
zet-Segítség néven megnyitott 
11746005–15416566–11350000 
számú számláján gyűlik. A kép-
viselői tiszteletdíjak felezéséből 
megmaradt csaknem ötmillió fo-

rint már rajta van a számlán, de 
Ács Rezső saját jövedelméből is 
utal rá összeget minden hónap-
ban, valamint a polgármester a 
nagyobb, tőkeerős vállalkozáso-
kat is arra kéri, hogy amennyiben 
lehetőségük van rá, járuljanak 
hozzá az újraindítás költségeihez. 

A pályázat részletszabályaira 
a vállalkozói kerekasztal tesz 
majd javaslatot, a Polgármesteri 
Hivatal ez alapján írja majd ki a 
pályázatot. 

Ács Rezső polgármester sze-
rint év végéig megközelítőleg 
100 millió forinttal sikerülhet 
feltölteni az újraindítási alap 
számláját, ha csak az önkor-
mányzatnál, valamint a saját 
cégeknél keletkező megtakarí-
tásokat számolja. 

Szekszárdon 4200 vállalko-
zás működik. Az önkormányzat 
eddigi döntéseivel nagyjából 20 
millió forinttal segítette már a 
cégeket.

 Önkormányzati Sajtóiroda
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Föld napi szemétgyűjtés Szekszárdon
A Föld napját, április 22-ét elő-
ször 1970-ban tartották meg a 
világon, Magyarországon pedig 
1990 óta rendezik meg. 

A 2020-ban hat civil szerve-
zet kezdeményezésére létrejött 
Szekszárdi Hulladékkomman-
dó a Föld napja alkalmából arra 
gondolt, hogy „Tisztítsuk meg 
Szekszárdot!” címmel szemét-
gyűjtést szervez, amihez várják 
az önkéntesek jelentkezését. 
Szekszárd egy-egy részének 
megtisztítása 2021. április 22-
én délután 13:45-kor kezdődik 
(eső esetén 1 hét múlva, azaz 
április 29-én) az 5-ös számú 
Baka I. Ált. Isk. 4. évfolyam 3 
osztálya 75 diákjának a részvé-
telével. A diákok – a Föld napja 
üzenetéről tartott rövid tájékoz-

tatást követően az iskola tágabb 
környezetében elszórt szemetet 
szedik össze, mégpedig a Béri B. 
Ádám u. nyugati részén, a Má-
jus 1. u. és az Alisca u. által hatá-
rolt területen egészen az Aurélia 
Gyógyszertárig.

A szemétgyűjtés április 24-
én 09:00 órától (eső esetén 
25-én 09:00 órától) folytatódik 
a Csatári körforgalomtól a ke-
let-észak-kelet irányába elterülő 
Szekszárd déli üzletközpont és 
környéke hulladékmentesítésé-
vel. Központi, kiindulási gyüle-
kezőhely az XXL bevásárlóköz-
pont parkolója; az önkénteseket 
is ide várjuk, 08:30 órától. Ter-
vezett megtisztítandó terület: 
McDonald’s, Park Center, Tesco 
áruház, XXL Bevásárlóközpont, 

Diego, OBI, Sz+C Stúdió Kft. 
– újHÁZ Centrum, Jysk, és az 
OMV benzinkút környéke.

A szemét összegyűjtéséhez 
szükséges védőkesztyűt, zsá-
kokat, majd az összegyűjtött 
szemét elszállítását és ártalom-
mentes elhelyezését a Szekszárdi 
Hulladékkommandót alkotó 6 
civil szervezet és SZMJV Önkor-
mányzata és az Alisca Terra Non-
profit Kft. együttesen biztosítja.

Önkéntesek jelentkezését 
várják a szervezők a helyszí-
nen, az XXL Bevásárlóközpont 
parkolójában 08:30 órától, vagy 
előzetes bejelentkezés alap-
ján az alábbi elérhetőségeken 
(Baltavári István 30/9466–977, 
szinfoltok@freemail.hu, info@
zoldtars.hu).  B. Gy.
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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

(06223)

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!

(06224)

(06237)

HIRDETÉS

(06222)

Iparterületen (Tartsay V. u. 6., volt Patyolat udvar) 
150 nm2 alapterületű ingatlan (műhely, irodahely-
ség, szociális helységek, öltöző, zuhanyzó, raktárhely-
ség), 450 nm2 füves, lekerített zöld területtel ELADÓELADÓ. 

E
L
A
D
Ó ÉRDEKLŐDNI: 20/325–4223 (06238)

TŰZIFA AKCIÓ AKÁR 15% KEDVEZMÉNNYEL!
A Gemenc Zrt. Bátaszéki és Szekszárdi Erdészete 2021. április 15. – 

2021. július 15. között szezonvégi tűzifa értékesítési akciót hirdet vastag tűzifából, 
a készlet erejéig. Az akció keretében vevőnként legfeljebb 20 m3 tűzifa vásárolható.

Az alábbi árak tő melletti bruttó árak!

• Bátaszéki  Erdészet: +36–74/491–003; bataszek@gemenczrt.hu
• Szekszárdi  Erdészet: +36–74/311–833; szekszard@gemenczrt.hu
• www.gemenczrt.hu 

Az  erdészetek  akciós   készletei
FAJTA RÉGI ÁR ÚJ ÁR

Fehér akác 22.860,- Ft /m3 20.955,- Ft/m3

Kocsányos tölgy 20.955,- Ft /m3 19.685,- Ft /m3

Egyéb kemény lombos
(szil, mezei juhar, platán, hegyi juhar) 19.050,- Ft /m3 17.145,- Ft/m3

Fekete dió 16.510,- Ft /m3 13.970,- Ft/m3

Zöld juhar, bálványfa 12.700,- Ft /m3 11.430,- Ft/m3

EUTR technikai azonosító: AA0002383

(06242)

További információ:

(06244)

(062)


