XXX. évfolyam, 40. szám

Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható

2020. november 8.

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

Megkezdődhet
a Baka iskola
felújítása

FOTÓ: JANTNER

→ 2. oldal

Huszonnégymillió
forint támogatás
a sportegyesületeknek

→ 6. oldal

Édességet gyűjtenek
a szekszárdi kórház
kis betegeinek

→ 7. oldal

Szemerei Levente:
a jövőben is szekszárdi színekben
szeretnék versenyezni
→ Interjú a 12–13. oldalon

2

Megkezdődhet a Baka iskola felújítása

Két orvosi rendelő megépítésére pályáznak | Kemény kérdések a rendőrkapitánynak
Maratoni közgyűlésen több
fontos döntést hozott a szekszárdi képviselő-testület.
Farkas Melinda
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A Fidesz frakció nem ért egyet
a közgyűlésen elfogadott anyakönyvi rendelet módosításával.
Máté Péter frakcióvezető és Móra
Viktória önkormányzati képviselő a sajtótájékoztatón elmondta,
a kormány családtámogatási
rendszerének köszönhetően az
elmúlt években nőtt a házasodási kedv a megyeszékhelyen. A
frakcióvezető ismertette, 2018ban 205, 2019-ben 278, míg idén
október 28-ig 236 frigy köttetett.
Tiltakoznak az ellen, hogy a házasulandó feleket megsarcolja az
önkormányzat. Nem fogadják el
a pénteken, munkaidőben kötendő ingyenes házasságkötések
színvonalának csökkentését sem,
a zenei szolgáltatás elmaradására
utalt a képviselő.
Máté Péter kijelentette, tiltakoznak az áremelések ellen is. A
délutáni, munkaidőn kívüli házasságkötés díja 25 400 forinttól
44 400-ra emelkedik. Véleményük szerint az emelés felesleges és túlzó. A külső helyszínek
esetében a szolgáltatás tarifája
38 100 forintról 76 200-ra nő.
Az új szabályozás szerint
egyházi tulajdonú ingatlanokban és családi házakban nem
lehet anyakönyvi eseményt tartani, ahogyan közterületeken is
megtiltja a rendelet átdolgozása
– hiába a méltó környezet – a
házasságkötést. Nem értenek
egyet az anyakönyvvezetők béremelésével sem: külső helyszínen 10 ezerről 25 ezer forintra
emelkedett a tiszteletdíjuk.
Éppen ezért arra a kérik Ács
Rezső polgármestert, a rendelet
módosításáról szóló közgyűlési döntést ne írja alá, ebben az
esetben újra kell tárgyalni az
előterjesztést. 
B. L.

Mindjárt az elején kisebb
meglepetést okozott, hogy a
Szekszárdi Rendőrkapitányság éves beszámolója után
kemény kérdéseket kapott az
Éljen Szekszárd (ÉSZ) frakció
képviselőitől a rendőrkapitány.
Marcsek Sándor többek között
arról számolt be, hogy 2010 óta
jelentősen csökkent a bűncselekmények száma a városban, a
lakásbetörések éves száma például 80-ról 22-re mérséklődött.
Elsőként Csötönyi László
(ÉSZ) kérdezett a kapitánytól.
Felidézte a rendőrségi beszámoló egyik megállapítását,
amely szerint a városi polgárok
szubjektív biztonságérzete jó,
majd megkérdezte, mire alapozzák ezt az állítást? Faragó
Zsolt (ÉSZ) arról számolt be,
hogy saját választókörzetében
– ide tartozik a köznyelvben
csak „Csikágónak” nevezett, lerobbant városrész is – egészen
mást tapasztalt. Mint mondta,
a problémás városrészen mindennaposak az esti csetepaték, és a lakók jelzése szerint a
rendőrség sokszor még hívásra
sem megy ki az itteni címekre.
Murvai Árpád (ÉSZ) kijentette,
nagy szükség lenne újra a gyalogos járőrök jelenlétére. Hozzátette: megjelent a városban az
újfajta, durva hatású kábítószer,
és olyan emberek mozognak a
köztereken, parkokban, akiktől félnek az emberek. Gulyás
Róbert (ÉSZ) a Baka iskola és
a Penny Market körül kialakuló, egyre rosszabb állapotokról
számolt be. Máté Péter, a Fidesz
frakcióvezetője ugyanakkor
azzal érvelt, hogy komoly eredményeket ért el a rendőrség, hiszen több kábítószer-terjesztőt
is elfogtak a városban. Az ő tapasztalata az, hogy az emberek
sajnos sokszor előbb hívják a
körzeti képviselőt, mint a 112-

es segélyhívót, és arra biztatta az
embereket tárcsázzák a rendőrséget, ha baj van. A beszámolót
végül a testület elfogadta, de hat
ÉSZ-es képviselő tartózkodott a
szavazás során.
Ezután egy költségvetési módosító javaslatról is szavazott a
testület, amire azért van szükség, mert a kormány november
1-jétől megszüntette a múzeumi
és könyvtári dolgozók közalkalmazotti státuszát. Ezért többen
elhagyják a pályát, illetve élnek
a nyugdíjazás lehetőségével,
viszont a végkielégítésüket a
kormány helyett az önkormányzatnak kell kifizetni, ami újabb
kiadást jelent a városnak. Illés
Tamás (ÉSZ) beterjesztésére a
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Máté Péter:
sarcolják
a jegyespárokat
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határozatot azzal egészítették
ki, hogy a pályázati osztály kivételével zárolják a jelenleg üres,
még betöltetlen álláshelyeket a
Polgármesteri Hivatalban, ezzel
is minimalizálva a kiadásokat.
Javaslata ellen Gábor Ferenc
jegyző szakmai kifogással élt,
mert szerinte jelenleg is nagyon
alacsony létszámmal működik a
hivatal, ráadásul vezetői állásra
is írtak ki pályázatot.
Módosították az esküvőkre vonatkozó szabályozást is.
Emelkedik a szertartások ára,
de ha a házasulandó pár legalább egyik tagja szekszárdi,
akkor csak a díjak 70 százalékát
kell kifizetni. A Fidesz frakció
nem támogatta a javaslatot. A
képviselő-testület arról is döntött, hogy benyújtják a pályázatot az illegális hulladéklerakók
felszámolására, és a maximális
összegre, 28 millió forintra pályáznak.
A Baka iskola felújítása is napirenden volt, az ülésen megjelent

a kivitelező képviselője, Czank
Géza, akinek meghallgatását
Rácz Zoltán (ÉSZ) kérte. Czank
Géza többek között elmondta,
hogy nem egy, hanem három
bejárata van az épületnek, így a
felújítás ideje alatt a munkások
nem fognak érintkezni a diákokkal, és betartanak minden
járványügyi előírást. Emellett folyamatosan egyeztetni fognak az
iskolavezetéssel, a tankerülettel
és a Nemzeti Népegészségügyi
Központtal. (Mint emlékezetes,
a polgármester hetekig nem írta
alá a kivitelezői szerződést járványügyi góctól tartva az iskolában,
és többek között arra hivatkozott,
hogy az intézménynek egyetlen
bejárata van, így a munkálatok
során nem biztosított a gyerekek
egészségének védelme.) Meglepetésre azonban most a testület
egyhangúlag, a polgármesterrel
együtt szavazta meg az szerződés
egy napon belüli aláírását, és azt,
hogy a Baka iskolánál november
5-ig át kell adni a munkaterületet.
Szintén meglepetést hozott
az új orvosi rendelő helyszínének tárgyalása. A polgármester
most azt kezdeményezte, hogy
két pályázatot nyújtson be a
város orvosi rendelő építésére,
egyet a Csopak utcába, amiről
korábban már döntés született és el is készült a pályázati
anyag, egyet pedig az Allende–Alisca utcába. Zaják Rita
(ÉSZ) az utóbbi helyszín mellett emelt szót, mondván, az
sokkal közelebb van az érintett
háziorvosok, dr. Bálint Orsolya
és dr. Papp Zoltán körzetéhez,
így nem kellene akkora távolságot megtennie a betegeknek. Az
Allende–Alisca utca esetében a
hivatal jelezte, hogy a Csopak
utcával ellentétben itt nincs
kidolgozott pályázati anyag,
viszont a pályázat újranyitását
még idén kezdeményezni kell
ahhoz, hogy ne vesszen el a forrás. A testület végül úgy döntött, mindkét helyszín esetében
beadja a pályázatot rendelőépítésre. Hogy nyernek-e, az majd
később fog kiderülni.
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Videóüzenetben jelentette
be Ács Rezső közösségi oldalán, hogy betegséggel küzd,
ami kihat a mozgására és a
beszédére is, ám a szellemi
képességeit nem befolyásolja, ezért úgy döntött tovább
folytatja a munkát. Bomba
Gábor jókívánságait tolmácsolta és segítséget ajánlott,
ugyanakkor azt kérte, a polgármester valóban csak addig töltse be hivatalát, amíg
szellemileg képes a helyes
döntéseket meghozni.
Farkas Melinda
Ács Rezső, Szekszárd polgármestere közösségi oldalán tett
bejelentést november 1-jén, vasárnap. A hatperces kisfilmben
a városvezető felidézte Szekszárdhoz kötődő emlékeit, vá-
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Betegsége ellenére is marad polgármester

rosi politikusként pályája főbb
állomásait, majd bejelentette,
hogy most nem politikus, hanem az egyszerű ember problémáit szeretné megosztani a
szekszárdiakkal.
– Egy ideje észrevettem, hogy
ügyetlenebb lettem, nehezeb-

ben megy a beszéd, lassabban
mozgok, ezért kivizsgáltattam
magam. Az orvosok megállapították, hogy a stressz hatására
kialakult egy idegi problémám,
melynek az egyik fő kísérő jelensége az ataxiás mozgás.
Azonban az is kiderült, hogy
a szellemi képességeimre ez
semmilyen hatással nincs, és a
jövőben is képes leszek ellátni
a munkámat – jelentette ki Ács
Rezső. A polgármester kifejtette: először megijedt, aztán a
vizsgálati eredmények hatására úgy döntött, tovább viszi a
munkát, és legjobb tudása szerint fogja végezni mindaddig,
amíg ereje és egészsége engedi,
hiszen „mindannyian nagyon
szeretjük Szekszárdot” – zárta
szavait Ács Rezső.
Bomba Gábor, a közgyűlésben többséget adó Éljen Szek-

szárd (ÉSZ) frakcióvezetője
együttműködési szándékát és
jókívánságait fejezte ki a polgármester bejelentése kapcsán.
– Amennyiben polgármester
úr úgy érzi, képes ellátni a hivatalát, úgy szívből kívánom, hogy
egészségi állapotában ne következzen be további romlás, az
adott körülmények között minél
teljesebb életet tudjon élni – írta.
Hozzátette azt is, amennyiben a
városvezető úgy érzi, bármiben
segítséget tudnak neki nyújtani, azt jelezze feléjük. – Kérném
ugyanakkor, hogy hivatalát valóban csak addig töltse be, amíg
szellemileg képes a helyes döntéseket meghozni, és amíg állapotában jelentős változás nem áll
be. Ez Szekszárd érdeke, de polgármester úr érdeke is, az egészség előbbre való, mint a politika”
– fejtette ki Bomba Gábor.

Az illegális hulladéklerakók
felszámolásáról, a folyóiratok
könyvtári megrendeléséről,
az Alisca Terra Nkft. járműveinek szervizeléséről is döntött
legutóbbi ülésén a Gazdasági
és Városfejlesztési Bizottság
(GVB).
Balázs László
Az Alisca Terra Nkft. feladatainak teljesítéséhez szükséges
járművek javítására, karbantartására kiírt kettő plusz egy
éves közbeszerzés opcionális
időtartama január 31-én lejár.
Éves szinten a társaság 120–130
millió forintot költ javításokra.
A Bomba Gábor elnök (ÉSZ)
vezette testület arról döntött,
hogy újfent az említett időtartamra írnak ki közbeszerzést,
azzal a különbséggel, hogy gumicserére és javításra külön eljárást folytatnak le.
Szó volt az illegális hulladéklerakók felszámolását célzó pályázat benyújtásáról is, amelyről
legutóbbi ülésén döntött a köz-

gyűlés. A Polgármesteri Hivatal
és az Alisca Terra Nkft. szakemberei bejárták a helyszíneket:
tizenegy, önkormányzati tulajdonban lévő bel- és külterületi
ingatlanon mintegy 3300 köbméter hulladék felmérése történt meg. Az ülésen elhangzott,
28 millió forint forrás hívható
le a hulladékkupacok felszámolására, nyertes tender esetén az
önkormányzatnak jövő év február 28-ig van ideje a szemét
begyűjtésére.
A könyvtári szolgáltató helyekre folyóirat megrendelése
című napirendi pont kapcsán
szóba került, a Tolna Megyei
Illyés Gyula Könyvtár a folyóiratokat a Könyvtárellátó Nkft.től szerezte be tavaly 4,5 millió
forint értékben. Idén várhatóan
kevesebb lesz a keretszerződés
összege, ennek ellenére a bizottság úgy döntött, a könyvtár a
Magyar Posta Zrt.-től is kérjen
be árajánlatot, és a kedvezőbb
ajánlattevővel kössön szerződést.
A Szekszárdi Vasárnap hetilap nyomdai tevékenységének
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Több mint háromezer köbméter hulladékot számolnak fel

elvégzésére kiírt közbeszerzési
eljárás még nem zárult le. Az
önkormányzat a Szekszárdi
Nyomda Kft.-vel kötött szerződést az eljárás eredményes
lezárultáig, de legkésőbb 2021.
május 31-ig meghosszabbítja –
döntött a testület.
Az ülésen elhangzott, a „Zöld
város kialakítása” projekt kapcsán hónapok óta vita zajlott a
volt fűtőmű területén parkolóház megépítéséről. Mostanra
eldőlt, az 1,2 milliárd forint összköltségű kiírásba nem fér bele
a parkoló megépítése. A környéken élők és a vállalkozók
azonban szeretnék megoldani a megállással, várakozással
kapcsolatos problémákat. Az

álláspontok ütköztetésére nyílt
lehetőség a parkolóházzal kapcsolatos lakossági tájékoztató
fórumon, melyet november
5-én, csütörtökön 17:00 órától
tartottak a Babits Mihály Kulturális Központ Csatár termében.
A rendezvényt az önkormányzat százszázalékos tulajdonában
álló Szekszárdi Turisztikai Nkft.
szervezte mintegy bruttó 500
ezer forintért.
„A temetői feltáró út útépítési és közvilágítási engedélyes
terveinek felülvizsgálatára, engedélyezésére és kiviteli terv készítésére” tárgyú közbeszerzési
értékhatár alatti meghívásos
pályázati eljárás eredménytelen
lett, mert a meghívotti kör nem
adott be indikatív árajánlatot. A
gazdasági bizottság arról hozott
határozati javaslatot, hogy megbontják az ajánlattevői kört, külön-külön kérnek árajánlatot az
út és a közvilágítás tervezésére.
Feltételként szabták a tervezőknek, hogy a tervek vonatkozásában kötelesek egyeztetni
egymással.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.

(05753)

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

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

MENÜ

„A”
1350 Ft

„B”
1350 Ft

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

November 9.

November 10.

November 11.

November 12.

November 13.

Sertésraguleves

Karalábéleves

Magyaros
burgonyaleves

Kertészleves

Sütőtök
krémleves

Burgonyás
nudli,
házi baracklekvár

Lencsefőzelék,
házi fasírt

Zöldborsós
csirkemáj,
párolt rizs

Székelykáposzta,
tejföl

Disznótoros,
párolt káposzta,
hagymás
tört burgonya

Sertésraguleves

Karalábéleves

Magyaros
burgonyaleves

Kertészleves

Sütőtök
krémleves

Füstölt sajttal
Rántott
töltött sertéscsirkecombfilé,
borda, fűszeres
majonézes
parázsburgonya,
kukoricasaláta
savanyúság

Sült
csirkecomb,
mexikói
babsaláta

Rántott
csirkeszárny,
rizi-bizi,
savanyúság

Stroganoff
csirkeragu,
párolt rizs
Rántott
sertésborda,

Rántott
sertésborda,

Rántott
sertésborda,

Rántott
sertésborda,

Rántott
sertésborda,

uborka

uborka

uborka

uborka

uborka

Roston
csirkemell,
görög saláta

Roston
csirkemell,
görög saláta

Roston
csirkemell,
görög saláta

Roston
csirkemell,
görög saláta

Roston
csirkemell,
görög saláta

Napi petrezselymes petrezselymes petrezselymes petrezselymes petrezselymes
ajánlat jázmin rizs,
jázmin rizs,
jázmin rizs,
jázmin rizs,
jázmin rizs,
1250 Ft
csemege
csemege
csemege
csemege
csemege

Fitness
ajánlat
1450 Ft

(05755)

Jóslás tenyérből,
kártyából és egyéb
ezoterikus
szolgáltatások!

ANHUR TEMETKEZÉS

TELEFON:
+36–20/335–2766

www.anhurtemetkezes.hu

kedd 15:30 órától

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
HELYE:

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

(05748)

BEJELENTKEZÉS:

06–20/443–7603

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Dr. Pere Tímea

(05747)

(05751)

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

(05749)

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

Telefon:
+36–30/2888–458

(05746)
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Optimális körülmény, jól megválasztott ágynemű
Finomság, elegancia, nyugalom, tapintat… először
mindig szavak kavarognak
bennem. Érzés, ami megérint egy üzletbe belépve,
vagy hangulat, ami benyomássá válik.
Számomra az alvás központi helyen szerepel, talán azért,
mert nem mindig adatik meg
a 8 óra. Viszont a szerencse
mellém szegődött, hiszen az
alvás után általában kipihenten ébredek. Sokan mondják:
jó neked! Itt már érdemes figyelembe venni néhány dolgot. Herbert Ivettel beszélgetünk, ki megálmodta a
Gardénia Függönyvilágot.
– Budapesten, egy partnertalálkozó alkalmával a gyártó
részéről merült fel az igény
arra, hogy a
közép és felső kategóriás termékeit szaküzletekben értékesítse. Olyan környezetben
kínálva azokat, mely láttatja
a minőséget. Az országban
az elsők között 2017-ben bekapcsolódtunk a forgalmazásba. Ma már 15 üzlet tagja
a csoportnak, melynek tulajdonosa változatlanul magyar
családi vállalkozás, ami 30
éve van a piacon.
A környezet pedig adott.
Ha valaki belép a
márkaüzletbe, tudja mi az az

érzés, melyre kevesek a szavak… egyszerűen érezni kell!
„Egy kutatás szerint életünk mintegy egyharmadát
ágyban töltjük, és szerencsésnek mondhatjuk magunkat,
ha ennek az időszaknak a
nagy részét alvással tölthetjük. A nyugodt, pihentető
alvás legfontosabb feltétele
az optimális körülmény és a
jól megválasztott ágynemű.”
– Toll, pehely és gyapjú mellett természetes szállal, műszállal töltik a paplanokat,
párnákat. Ma már nagyon
sok mindenre tudunk megoldást ajánlani. Vásárlóinkkal először alvási szokásaikról beszélgetünk, mert nem
mindenki szereti a nagypárnát vagy éppen a nehéz takarót.
Herbert Ivett elmondta,
vannak például olyan ágyneműk melyek 95 fokon mos-

hatók. Ezeket kifejezetten
olyan helyre ajánlják – például időseknek – ahol gyakran
kell mosni, fertőtleníteni a
paplanokat, párnákat. Ezek a
termékek „egészségpénztárra” is kaphatók.
Ajánlott évszakonként váltani az ágyneműket, mosni
pedig ne csak a huzatot mossuk. Időnként tegyük gépbe a
paplant és a párnát is.
– Régen 30–40 évig is
használtak egy párnát vagy
paplant a nagyszüleink. Mi
azt javasoljuk, hogy a párnákat 2–3 évente, a paplanokat
5–10 évente cseréljük le.
Hogy aludtál? – halljuk
gyakran a klasszikus kérdést. A válasz pedig ritkán
az, hogy jól. Mert valami
kényelmetlen, beáll a nyak
vagy éppen megizzadtunk a
takaró alatt.

– Mindenkinek más az
igénye, ez alapján keressük a
legoptimálisabb megoldást.
termékek
A
esetében is például tudjuk
változtatni a töltet mennyiségét, kényelemtől függően.
A tapasztalat egyértelműen
kimutatja, hogy a férfiak a
nagyobb méretű párnákat
részesítik előnyben. De például gyerekeknek, kisiskolásoknak én kis- vagy félpárnát
szoktam javasolni. A lehetőség az végtelen.
A
termékekre
1 éves garanciát biztosít a
gyártó.
márkaüzletA
be nagy választékban kapható még többek között ágynemű, matracvédő, ágytakaró,
törölköző, memoria párna.
A teljesség igénye nélkül…
– Egy
játékra
invitáljuk az olvasókat. Csupán ki kell vágni a lap alján
található „SORSJEGYET”
és bedobni 2020. november
14-ig az üzletünkben (7100
Szekszárd, Rákóczi u. 15.)
található gyűjtődobozba.
A játékban való részvételnek nem feltétele a vásárlás.
Kisorsolunk 4 darab 10.000,Ft-os valamint 1 darab
40.000,- Ft-os
vásárlási utalványt. E mellett
az első ötven szelvényt behozó ajándékban részesül.

A sorsolás időpontja: 2020. november 16.

SORSJEGY

Név: ...........................................
Tel.: ...........................................
(05740)

6

2020. november 8.

Ismét kihirdették a veszélyhelyzetet
Szekszárdi Vasárnap
A kedden éjfél előtt megjelent
Magyar Közlönyben kihirdették
az Orbán Viktor miniszterelnök
által bejelentett veszélyhelyzetet. Ez azt jelenti, hogy visszatért a tavaszi első hullám idején
már egyszer megtapasztalt állapot, amikor a kormány rendeletekkel alkot szabályokat, nem
kell az Országgyűlésre várnia és
a törvényalkotási határidőkre figyelemmel lennie.
Orbán Viktor a lépéseket azzal
indokolta, hogy a járvány terjedése felgyorsult, Ausztriában
már másfélszer annyi az egymillió főre jutó fertőzött, mint Magyarországon. Ez azért fontos,
mert a kormány tapasztalatai

szerint Magyarország 5–7 nap
késéssel követi Ausztriát. Szavaiból kiolvasható, hogy nagy a
baj. – Ha így lesz, és eddig így
volt, akkor december közepére
kórházaink elérik a teljesítőképességük határát – fogalmazott.
Szintén életbe lépett a katasztrófavédelmi törvény passzusa,
amely szerint veszélyhelyzetben
a települési önkormányzat képviselő-testületének, a fővárosi,
megyei közgyűlésnek feladat- és
hatáskörét a polgármester, illetve a főpolgármester, a megyei
közgyűlés elnöke gyakorolja. Ez
azt jelenti, hogy a polgármestereknek nem kell összhívniuk a
közgyűlést, hanem egyedül hozhatnak rendeleteket.
A miniszterelnök a veszélyhelyzet kihirdetése mellett

FOTÓ: MTI/MINISZTERELNÖKI SAJTÓIRODA/BENKŐ VIVIEN CHER

Újra rendeleti irányítás jöhet a városokban

több szigorító intézkedést is
bejelentett. Kijárási korlátozást
vezettek be az ország egész területén éjfél és reggel 05:00 óra
között. Kivételt jelent, ha valaki

munkába megy, munkából jön,
dolgozik, valamint „egészségkárosodással, életveszéllyel vagy
súlyos kárral fenyegető helyzet”
miatt, illetve „életvédelmi céllal” tartózkodik a közterületen.
Elrendelték a zenés szórakozóhelyek bezárását is. A kulturális- és sportrendezvényeken,
valamint a mozielőadásokon
csak minden harmadik széken
lehet ülni, és közvetlenül egymás
mögött sem lehet helyet foglalni.
Budapesten, valamint a megyei
jogú városokban kötelező november 5-ig járatsűrítési tervet
készíteni a munkanapokon reggel 07:00 és 09:00 óra közötti, valamint 15:00 és 19:00 óra közötti
időszakokra. Ingyenes lesz a
parkolás, amivel értelemszerűen
tovább csökken majd a települési
önkormányzatok bevétele. Hétfő
óta kötelező a maszkhasználat a
vendéglátóhelyeken is, azt csak a
fogyasztáshoz lehet levenni.

Huszonnégymilliót osztottak el a sportegyesületek között

Farkas Melinda
A sportegyesületek 2020-as
működési támogatására 43-an
jelentkeztek, ezek közül kettőt
nem fogadott el a bizottság, de
őket még újra meghallgatják.
– Örvendetes, hogy a tavalyi 15 millió forinttal szemben
most 24 millió forintot ítélhetett
oda a bizottság, amely az előző
évi, támogatásokkal együtt ös�szesen juttatott 19 milliónál is
magasabb összeg – mondta lapunknak Murvai Árpád (ÉSZ),
az OKSI elnöke. Mint kifejtette,
több pályázó is olykor szerény,
vagy reális igényt nyújtott be,
volt, aki – a bizottság véleménye
szerint – alulértékelte önmagát.

Ám akadt néhány egyesület, akik
mertek „nagyot álmodni”, irreálisan magas összeget megcélozva pályázatukban – tette hozzá.
Murvai szerint a bizottság az
elbírálásoknál figyelembe vette
a szöveges indoklást, illetve a
pályázati adatlapon feltüntetett
konkrét összegeket. Sajnos néhány pályázónál ez a kettő nem
volt összhangban. Segítette az
elbírálást az is, hogy korábban
már több egyesület, illetve szakosztály beszámolóját meghallgatta az OKSI. A támogatásokat
– remélhetőleg – novemberben
megkapják az érintettek, annak
felhasználásáról 2021. március
31-ig kell elszámolniuk. Egymilliónál magasabb összegű működési támogatást ítéltek meg például az Alisca Taekwondo Klub,
a Fekete Gólyák Kézilabda Klub,
a Szekszárdi Kajak Kenu Sportegyesület, vagy a Sportközpont
Atlétikai Szakosztály részére.
A bizottság elbírálta a „Tehetségekért Alapítvány” és a Ciklámen Turist Idegenforgalmi Zrt.
által támogatott és gondozott
„Tanulj, hogy boldogulj!” című

pályázatra beérkezett jelentkezéseket is. Tavalyhoz hasonlóan idén is 15 általános iskolai
tanuló juthatott 12x10 ezer forintos támogatáshoz, amit már
novemberben elkezdenek folyósítani. A pályázatra 19 diák
jelentkezett. Az OKSI azt kérte
az Alapítványtól és a Zrt.-től,
hogy kivételesen segítse hozzá
a lehetőséghez a most kimaradt
négy tanulót is.
Napirenden volt a Tolna Megyei Diáksport Szövetség kérelme is, amely a fiú kosárlabda
diákolimpia városi döntőjének
megrendezéséhez kért segítséget, mert sem a kijelölt helyszínen (Garay János Gimnázium),
sem máshol nem lehet játszani
a koronavírus-helyzet miatt. A
kérést méltányolta a bizottság,
és a sportcsarnok vezetőjével
egyetértésben, a járványügyi
előírásokat is biztosítva, ingyenesen bocsátotta rendelkezésre
a pályát és az öltözőket – közölte Murvai Árpád. Hozzátette: a
KCV-hez csatlakozva az OKSI is
tartalékot képzett arra az esetre,
ha bizonyos szervezetek plusz

támogatást kérnek. Szeretnék támogatni a diáksportot, az iskolai rendezvényeket, a tehetséges
gyerekeket. Arra is gondoltak,
hogy a Mészöly-év keretében az
író születésnapjára meghirdetendő vers- és mesemondó verseny iskolás korú helyezettjeinek
díjazásához is hozzájárulnak.

FOTÓ: JANTNER

Az Oktatás, Sport és Ifjúsági
Bizottság (OKSI) legutóbbi
ülésén felosztották a sportegyesületek működési támogatására rendelkezésre álló
keretet, valamint döntöttek
arról a pályázatról is, amelynek köszönhetően 15 általános iskolás gyermek kap anyagi segítséget tanulmányaihoz.
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Édességet gyűjtenek a szekszárdi kórház kis betegeinek
„Egy tábla szeretet” néven
több éve országos összefogás
zajlik a beteg gyermekekért
és a gyermekkórházakért.

Kovács István Ádám ötletgazda
a kezdeményezésről lapunknak
elmondta, 2013-ben egy barátjával összefogva egy sporttáskányi csokoládéval lepték meg a
Semmelweis Egyetem II. számú
Gyermekklinika Tűzoltó utcai
épületének kis lakóit. Az első
négy évben budapesti gyermekkórházakat láttak el édességgel. Azóta rengeteg ember
és cég csatlakozott az akcióhoz,
amely tavaly országossá nőtte
ki magát, a főváros és Veszprém után Tatabányán, Ajkán,
Debrecenben és Nyíregyházán
is gyűjtötték az önkéntesek az

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Szekszárdi Vasárnap

édességet. Ezzel kapcsolatban
Kovács István Ádám megjegyezte, ő húzza a szekeret, de
a szekér üres lenne jólelkű emberek segítsége nélkül. Tavaly

a Szendrei család közreműködésével az édességen kívül 15
millió forint értékben juttattak
el különböző gyógyászati eszközöket a kórházakba. Idén az

ország középső régióját is szeretnék bekapcsolni az összefogásba, ami a koronavírus-járvány miatt nem egyszerű.
Az ország délnyugati régiójából elsőként Szekszárd kapcsolódott be a karitatív gyűjtésbe.
A támogatók a megye egyetlen
átvételi pontján, a Piac tér 1.
alatt Kelemen Zoltán büféjében
kihelyezett gyűjtődobozba helyezhetik el adományaikat december 1-ig, minden nap 06:00
és 12:00 óra között. A Tolna
Megyei Balassa János Kórház
gyermekosztályának kis betegei a „szeletnyi szeretetet” csokoládé formájában Mikulás és
karácsony között kapják meg.
Az összegyűlt édesség egy része
pedig hét budapesti kórház tizennégy osztályára kerül, mert
gyűjtőpont nincs mindenhol,
beteg gyermek azonban igen.

Szekszárdon vannak a legszebb „szőlőbirtokok”

Steiner Viktor
Az először 2012-ben meghirdetett pályázatot az idén is három
– kis-, közép- és nagybirtok
– kategóriában írta ki a Bor és
Piac szaklap. Idén összesen 130
nevezés érkezett, a birtokokra első körben a lap internetes
oldalán szavazhattak a borkedvelők. Az internetes voksolás
után minden kategóriában 3–3
pályázó jutott a döntőbe. A Bor
és Piac által kinevezett, szakemberekből álló zsűri ezt követően
sorra felkereste a döntőbe került
birtokokat, és a lap által kialakított 100 pontos rendszer alapján
értékelte a látottakat, majd titkos szavazással megválasztotta
győzteseket.
Az idei verseny a szekszárdi borászatok fölényes sikerét

hozta. A szekszárdiak a háromból két kategóriában is nyertek, emellett két második és
két harmadik díj is Szekszárdra
került. A nagybirtok kategóriában a Bodri Pincészet lett a
nyertes, míg a Schieber Pincészet a harmadik helyen zárta a
versenyt. A második a közeli a
Hajós-Bajai borvidéken, Borotán található Koch Borászat lett.
A középbirtok kategóriában
mindhárom díjat elhozták a szekszárdiak. A kategória győztese az
Eszterbauer Borászat lett, a második helyen a Vesztergombi Pince,
harmadikon pedig a Hetényi Pincészet végzett.
A kisbirtok kategóriában a
második helyet szerezte meg a
Tringa Borpince, míg a kategória
győztese a tokaji Dobogó Pincészet, a harmadik helyezett pedig
a Pannonhalmi borvidéken található Cseri Pincészet lett.
A díjakat szeptember 29-én
a budapesti a Fióka Étterem és
Borbárban adták át szűk körben, tekintettel a „járványos
helyzetre”.

Eszterbauer János borász, az
Eszterbauer Pincészet tulajdonosa lapunknak elmondta, az
idén első alkalommal pályáztak a Magyarország Legszebb
Szőlőbirtoka címre. Mint azt
tudatta, szeptemberi látogatása
során a zsűri tagjai végigjárták
a szőlőterületeket, megtekintették a feldolgozó üzemet és
a vendéglátásra kialakított tereket. Hozzátette, a különféle
szakemberekből álló zsűri tagjai mindent egybevetve hozták
meg döntésüket.
Eszterbauer János elmondta,
a pincészet 2004 óta folyamatosan fejlesztéseket hajtott
végre, nemrég zárult le legutóbbi nagyszabású beruházásuk melynek keretében
feldolgozó üzem épült a Bor
utcában. Tudatta, úgy érzi,
ennek a hosszú munkának az
elismerése a díj, melynek elnyerésére komoly sikerként tekint.
A borász kiemelte, büszke
arra a sikerre, amit a szekszárdi
pincészetek elértek az idei versenyen. Hozzátette, bár a rend-

szerváltozás után Szekszárd
lemaradt versenytársaitól, a
borvidék mára nemcsak a borok minősége tekintetében zárkózott fel, de a borászathoz kötődő különféle infrastruktúrák
terén is.

FOTÓ: ACSAI MIKLÓS – HG MEDIA

Két kategóriában is szekszárdi borászat nyert a Magyarország Legszebb Szőlőbirtoka
2020 versenyben. A kilenc
díjból hatot a borvidék borászatai vehettek át.
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Szekszárdi I. Béla Gimnázium és Kollégium

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2021/2022-es tanévben:

7100 Szekszárd, Kadarka u. 25–27.; www. ibela.hu; 06–74/511–077

Hamarosan I. BÉLÁS lehetsz!

Online Nyitott Kapu az I. Bélában
2020. november 11-én, szerdán 17:00 órától
a honlapon elérhető linken.
Online Élő Roadshow az I. Bélából
2020. november 13., pénteken 09:30–10:00 óráig
Osztályfőnöki órákra online megyünk az I. Bélából
Tetszés szerinti időpont kérhető. • Részletek: www.ibela.hu
Gyere, írd meg nálunk a központi írásbeli felvételi vizsgádat!

Jelentkezési határidő: 2020. december 4. (péntek)
Nyolc tagozatunk közül válaszd a számodra legmegfelelőbbet!

Négy évfolyamos gimnázium
0001
0002
0003
0004
0005
0006

Digitális kultúra-matematika tagozat
Geo– digitális kultúra tagozat
Angol– digitális kultúra tagozat
Humán–idegen nyelv (angol/német) tagozat
Angol–német tagozat
Sport–idegen nyelv tagozat (idegen nyelv, digitális kultúra)

Öt évfolyamos gimnázium

0007 Angol nyelvi előkészítő tagozat
0008 Arany János Kollégiumi Program

(05742)

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0101 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL v. NÉMET)
Nyílt nap – felvételi tájékoztató:
2020. november 14. (szombat) 08:00–11:00 óráig

•

4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL v. NÉMET)
Nyílt nap – felvételi tájékoztató:
2020. november 14. (szombat) 08:00–11:00 óráig
A felvételről szóló döntést a középiskolai felvételi vizsga
eredményei és az általános iskolai tanulmányi eredmények
alapján hozzuk meg.Iskolánk ősztől ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tart 6. és 8. évfolyamos diákoknak.
Jelentkezni lehet telefonon a 06-74/440–571-es számon
vagy e-mailben a gimi@tolnaigimi.hu címen.
Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben;
nézze meg honlapunkat!
Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73. • Telefon/fax: +36–74/440–571
E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu
Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

(05759)

Jelentkezési lapok beküldése a gimnáziumunkba:
(05752)
2021. február 19. (péntek)

•
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Déli ASzC

(05757)

Csapó Dániel Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

SZEKSZÁRDI GARAY JÁNOS GIMNÁZIUM

OM azonosító: 036410

Képzési ajánlataink a 2021/22-es tanévre

OM azonosító: 036384
7100 Szekszárd, Szent I. tér 7–9. • tel./fax: 74/315–633
e-mail: gjg@garayj.sulinet.hu • honlap: www.garayj.sulinet.hu

TECHNIKUM (5 év)

• Mezőgazdasági technikus
Tagozatkód: 1201
(állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)
• Húsipari technikus
Tagozatkód: 1202
• Közszolgálati technikus
Tagozatkód: 1203
(közigazgatási ügyintéző és rendészeti technikus szakirány)
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év)
• Gazda
Tagozatkód: 1204
(állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)
• Hentes és húskészítmény készítő
Tagozatkód: 1205
• Pék
Tagozatkód: 1206
• Pék-cukrász
Tagozatkód: 1207
FELNŐTTKÉPZÉSEK
• Mezőgazdasági technikus (állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)
• Aranykalászos gazda
• Mezőgazdasági vontató vezető

Amit még nyújtani tudunk:
• Kollégiumi elhelyezés 2–3 ágyas szobákban.
• Kedvezményesen szerezhetsz jogosítványt.
• Támogatunk szakmai céljaid elérésében.
• Versenyzési lehetőségeket biztosítunk.
• Külföldi gyakorlaton vehetsz részt.
• Elismert szakmai partnereknél teljesíthetsz gyakorlatot.

NÉGY ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
0001 Matematika emelt szintű oktatás (fizika emelt óraszámú oktatással)
0003 Már tanult nyelvként német nyelvi emelt szintű oktatás
0002 Biológia – kémia emelt szintű oktatás
0004 Magyar nyelv és irodalom – történelem emelt szintű oktatás
ÖT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM

Idegen nyelvi előkészítő osztályban kiemelten magas – heti 13 órában – tanulható az általános iskolában még nem tanult idegen nyelv kezdő szintről.

0005 Angol nyelvi előkészítő
0007 Orosz nyelvi előkészítő

Ebbe a képzéstípusba jelentkezők az előkészítő év után idegen nyelvi emelt szintű képzésben részesülnek és a 9. évfolyam követelményei szerint folytatják tanulmányaikat.

HAT ÉVFOLYAMOS GIMNÁZIUM
0008 Angol nyelvi emelt szintű oktatás:
0009 Német nyelvi emelt szintű oktatás
A 6. a 8. osztályos tanulók számára 2020. november 13-tól online térítésmentes
felvételi előkészítő foglalkozásokat szervezünk anyanyelvből és matematikából.
A felvételre jelentkezőknek a KIFIR elektronikus adatlapkitöltő program egyéni jelentkezők számára létrehozott felületén kell kitölteni a felvételi lapokat (a www.oktatas.hu
honlapról érhető el). A kinyomtatott és aláírt felvételi lapokat közvetlenül iskolánkba
kell beadni.
Mindegyik képzéstípusba jelentkezőnek egységes központi írásbeli felvételi vizsgát kell
tenniük anyanyelvből és matematikából.

A TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLETET 2020. NOVEMBER 10-ÉN
17:00 ÓRAKOR TARTJUK AZ INTÉZMÉNY HONLAPJÁRÓL
ELÉRHETŐ ONLINE FELÜLETEN.

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.
Tel.: 74/311–277 • Fax: 74/311–675 • e-mail: info@csaposuli.hu
www.csaposuli.hu
(05756)
(05758)

ONLINE NYÍLT NAP: 2020. november 23. 08:00 órától

PÉCSI TUDOMÁNYEGYETEM KELEMEN ENDRE EGÉSZSÉGÜGYI
TECHNIKUM ÉS SZAKKÉPZŐ ISKOLA SZEKSZÁRD
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi A. u. 8-10. • tel.:74/511–920;
Fax: 74/510–283 • honlap:www.szdeszki.pte.hu •
e-mail:titkarsag.szdeszki@pte.hu

Iskolánk megtekintésére előzetes telefonos egyeztetés után lehetőséget biztosítunk!
Iskolánk a 2021/2022. tanévben 3 ágazatban tervezi a képzések indítását!
• Egészségügyi ágazat
• Szociális ágazat
• Sport ágazat
Egészségügyi alkalmassági szükséges!

| Egészségügyi ágazat | Az ágazat az egészségügyi szakmák gyakorlására készíti fel a
leendő szakembereket, akik a betegápolás és
gondozás, a különböző diagnosztikai és terápiás területeken végzik munkájukat.
EGÉSZSÉGÜGYI ÁGAZAT – TECHNIKUM
Képzési idő Tagozatkód

Általános
okleveles
ápoló
technikus
Egészségügyi Endoszkópos
asszisztens
asszisztens

6 év

0100

5 év

0101

Mentőápoló

5 év

0102

5 év

0103

–

Rehabilitációs Fizioterápiás
terapeuta
asszisztens

SZOCIÁLIS ÁGAZAT – TECHNIKUM
Szakképesítés

TECHNIKUMI KÉPZÉS
8. osztályt végzetteknek

Szakképesítés Szakmairány

| Szociális ágazat | Az ágazat a gyermekjóléti
alapellátáshoz – beleértve a bölcsődei ellátást
is –, a gyermekvédelmi szakellátáshoz, a javítóintézeti ellátáshoz és a szociális ellátáshoz
tartozó szolgáltatásokat foglalja magába.
Képzési idő Tagozatkód

Szociális gyermekvédelmi
szakasszisztens

5 év

0200

Szociális rehabilitációs
szakdolgozó
Kisgyermekgondozó-,
nevelő

5 év

0201

5 év

0202

| Sport ágazat | A Sport ágazat 5 éves képzései, amelyek érettségi és technikusi végzettség
megszerzésével zárulnak.
SPORT ÁGAZAT – TECHNIKUM
Szakképesítés

Képzési idő Tagozatkód

Fitness-wellness instruktor

5 év

0300

Sportedző
(a sportág megjelölésével) –
sportszervező

5 év

0201

SZAKKÉPZŐ ISKOLAI KÉPZÉS
A szociális ágazat 3 éves képzései, amelyek
szakképzettség megszerzésével zárulnak.
SZOCIÁLIS ÁGAZAT – SZAKKÉPZŐ
Szakképesítés

Képzési idő Tagozatkód

Gyermek- és ifjúsági
felügyelő

3 év

0400

Szociális ápoló és gondozó

3 év

0401

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK:
• Felvételi vizsga nincs!
• Tornaterem az iskolán belül, kollégium 1 percre
az iskolától!
• Jól felszerelt szakmai demonstrációs tantermekkel
rendelkezünk!
• Rászoruló tanulóinkat a KELEMEN ENDRE
ALAPÍTVÁNY támogatja!
• Iskolánk diákbarát és családcentrikus!
• Szakképzési ösztöndíj jár a beiratkozóknak!

Ha kérdésed van, írj bátran!
e-mail: titkarsag.szdeszki@pte.hu
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Az elmúlt hónapokban nagyon is benne volt a pakliban, hogy a kilencvenes
években alapított szekszárdi
női asztalitenisz klub „beadja a kulcsot!”, és legfeljebb
diáksportként, tömegsportként lesz jelen a sportág a
városban. Van azonban egy
ember, aki ezt nagyon nem
szeretné. Sáth Sándor 90.
születésnapjához közeledve
is aktívan harcol a szekszárdi
klub jövőjéért.

Tavaly nyáron a főszponzor
Tolnagro kiszállt a szekszárdi
asztalitenisz finanszírozásából,
és az átmeneti állapotban nem
jelentkeztek újabb támogatók.
Edzők és szponzorok hiányában
a megmaradt utánpótláskorú
versenyzők sorsa is bizonytalanná vált.
Van azonban egy ember, aki
nagyon nem szeretné, ha a klub
megszűnne, és a megmaradást
kereső háttérmunkájának már
van is eredménye. Sáth Sándorról, az asztalitenisz országos
hírű doyenjéről van szó, a valamikor nemzetközi szinten is
maradandót alkotó Tolnai Vörös Lobogó legendás edzőjéről.
A szakember 1998-ban a klubot
támogató húskombinát megszűnése után egyszer már elhárított egy hasonló vészhelyzetet,
és újra növekedési pályára állította a szekszárdi asztaliteniszt.
Sáth Sándor egyfajta anatómiai
csodának is aposztrofálható,
hisz már közelebb van a kilenc-

FOTÓ: JANTNER

Bálint György

venhez, mint a nyolcvanöthöz,
de a jelekből ítélve még mindig
nem tud szeretett sportága nélkül élni, pláne, ha nincs aki a
helyébe lépjen.
Az elismert szakember „hadba állásának” már az elmúlt két
hónapban meg volt az anyagi hozadéka, ami jelzi, hogy a
sportág nagy öregje még mindig nagyszerű kapcsolati tőkével rendelkezik. Első lépésre
összehozott egy olyan csapatot
két vajdasági játékossal (Aneta
Maskuti és Ivana Rejnovics),
valamint a Szekszárdra vis�szahívott egykori játékosokkal,
Harasztovics Fannival és Lass
Mariannal, akikkel benevezett a
honi bajnokság elitjébe, az Extra

Sáth Sándor
mentheti meg újra
a szekszárdi asztaliteniszt
Ligába, és a már részt is vett a
bajnokság szeptemberi első fordulójában. Eközben Sáth mester összegyűjtötte a szekszárdi
utánpótlás-versenyzőket.
– Nem veszhet el teljesen, ami
itt az évtizedek során kialakult
ebben sportágban – mondta a
magyar asztalitenisz, de talán
a magyar sport egyik, hanem
a legidősebb trénere. – Örülök
annak, hogy a megkeresett játékosok az első szóra mellém
álltak, és bíznak bennem annak
ellenére, hogy egyelőre jobbára
csak ígéreteim vannak egy szerény költségvetés előteremtésére. A koncepcióm nem változott: együtt kell működtetni egy
élvonalban szereplő csapatot és

az utánpótlást, jelenleg ezen
dolgozunk. Megvannak már
az edzői posztokra kiszemelt
jelöltjeim, akikkel még erőteljesebben dolgozunk azért, hogy
mindkét fronton versenyképesek maradjunk. Szeretném, ha
ebbéli céljainkat a sport működtetésére szánt pénzből Szekszárd
önkormányzata is támogatná.
A legnagyobb ellenfél egyelőre
a vírus, mert ki tudja, hogy az
őszre tervezett, az utánpótlásnak szóló gazdag versenyprogramból mi tud megvalósulni,
és folytatódhat-e az Extra Liga
és az NB I-es csapatbajnokság
– fejezte ki aggodalmát a más
tekintetben abszolút optimista
Sáth Sándor.

Hadat üzentek a hulladéknak a kajakosok
Már az első kilométereken sok
dolga akadt a szemétgyűjtést
nagy odaadással, egyfajta küldetéstudattal végző kajakosoknak, akiket a Tolna Megyei
Horgászegyesületek Szövetségének (TOHOSZ) képviselői
is elkísértek. A bokrokból, kijelölt horgászhelyekről most
is mázsaszámra kerültek elő a
műanyag palackok, konzervdobozok, egyéb eldobott, fé-

met is tartalmazó, sokszor már
rozsdás használati tárgyak.
Előfordult, hogy egy-egy közepes méretű fekete zsák húsz
méterenként megtelt káros
vegyi anyagokkal. Amit a víz
kihord, az ennek a mennyiségnek legfeljebb tíz százaléka,
mondták a területet, az itteni
mozgásokat jól ismerők.
A kajakosok – sajnos – már
megszokták a szemétkupaco-

kat. Fürge léptekkel, kommentárok, fejcsóválások nélkül
töltötték meg tucatszámra a
zsákokat, amelyekből öt óra leforgása alatt közel 300 lett tele.
Szomorú, de nem kell hozzá
fél év, a megtisztított területen megközelítőleg ugyanen�nyi szemét, veszélyes hulladék
halmozódik fel. Jó hír azonban, hogy az SZKKSE minden
tavasszal és ősszel átfésüli a

Sió-partját, ezzel a civil ös�szefogás szükségességét hirdetve a notórius szemetelőkkel
szemben. Az illegális szemetelők a nagyobb hulladékaiktól
is ily módon szabadulnak meg
annak ellenére, hogy a szelektív hulladékgyűjtés begyűjtési
rendszerének fejlesztésével
Szekszárdon vannak erre kijelölt ingyenes átvevőhelyek.

B. Gy.
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Eredményes
egyeztetés
Ács Rezső polgármester (Fidesz) és Bomba Gábor, az Éljen Szekszárd frakcióvezetője
a Modern Városok Programról egyeztetett Budapesten.
A BMSK Zrt. szakembereivel
folytatott megbeszélés eredményesen zárult, elindul az új
sportcsarnok, a rekreációs központ, a tudásközpont és a sportuszoda kivitelezése. Utóbbi
kapcsán megállapodás született
arról, hogy a hibák kijavítását
is tartalmazó új befejező tervek
készülnek állami felügyelettel.
Ez többek között tartalmazza
majd, hogy mennyi plusz forrásra lesz szükség, és milyen
határidővel lehet befejezni az
építkezést.
Az ÉSZ önkormányzati képviselője közösségi oldalán a polgármester megromlott egészségi állapotára hivatkozva arra tett
javaslatot, hogy a veszélyhelyzet
ideje alatt az egyszemélyi irányítás helyett a közgyűlés által
a járvány első hulláma előtt létrehozott öttagú operatív törzs
tagjait – a két frakcióvezetőt és
a bizottsági elnököket – Ács Rezső vonja be a döntéshozatalba.

125 ÉVE, 1895.
NOVEMBER 9-ÉN
SZÜLETETT
SZÍNMŰVÉSZ

LUKRÉCIA
...; ITÁLIAI
HERCEGNÉ
1956-BAN SPORTMEZ
KÉSZÜLT
FILMJE

ÉNEKES,
ÉNEKMONDÓ
EGYEN!

FRANCIA
FESTŐ V.
ELŐTAG:
(PIERREHÁTRAAUGUSTE)

SZÉPTEVÉS

... IACTA
EST
(JULIUS
CAESAR)

VONAL,
ANGOLUL

Á

HATÁRSZAKASZ!
KATONAI
BAKANCS

ELŐMENETEL

SKÓT
NÉPTÁNC

SZÁM,
SORSZÁM
A KÖZELI
MÚLT

CSEHOV
SZEMÉLYNEVE

GYÁRTÁSI
JOG
NÉVELŐ

ÖN,
NÉMETÜL

VEGYELEMZÉSI
MÓDSZER

ÉBRED,
NÉPIESEN
FOKOZÓDIK

RITKA
FÉRFINÉV

LYUKAS
TALP!

ELŐTAG:
KÉN-

ISZLÁM
ÜNNEP

TERHELT,
ALPERES
ÚT,
LATINUL

BORDÁZ,
ROVÁTKOL
PAPAGÁJFAJTA
URAM!,
ANGOLUL

... CAPEK;
CSEH ÍRÓ

FÉLÉV!

GYOMNÖVÉNY

ELŐTAG:
FOKOZOTT
TESTRÉSZ

NÉPI
HOSSZMÉRTÉK

GUVATFÉLE
MADÁR
ÉDESVÍZI
POLIP
CSAPATRÉSZ!

KOMIKUS
V. (BÉLA)

ITALMÉRŐ

RÉGIES
DOLMÁNY

NYÍRSÉGI
KÖZSÉG
RÜGYSZEMÖLCS

MAROSPARTI
VÁROS
LAKÓJA

PÁROS
LÓLÁB!
ERDEI
TISZTÁS
RÓMAI
SZÁZAS
AGRÁRÜZEM,
RÖVIDEN

KOPTATÓ, SZÜLŐPUSZTÍTÓ VÁROSA

November 1-jei rejtvényünk megfejtése: George Bernard Shaw, Pygmalion.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Szabó Gáborné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését november 12-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Gondolatok Márton nap közeledtével
„Tudjuk pedig, hogy aki szűken
vet, szűken is arat, aki bőven vet,
bőven is arat…”  (2Korintus 9,6)
Igazán őszbe hajlott a természet. A
borúsabb napok, a sötétedő világ, s
ünnepeink is számadásra hívnak.
Véget értek a betakarítás fáradtságos, de annál örömtelibb napjai
– hálát adhattunk az új borért is. S
az elmúlt héten visszagondolhattunk
eltávozott szeretteinkre, emlékezve
azokra a drága kincsekre, melyekkel
gazdagítottak bennünket, életükre,
mely kedves volt számunkra. Mielőtt
azonban tovább lépnénk a libavacsorás, lámpás-gyújtogató Márton-napi
ünneplés felé, gondoljunk vissza még

egy percre a betakarításra: nem a
szorgos munka, a szeretetteljes gondozás hozta meg gyümölcsét? Nem
az örülhetett, aki bőven vetett? Vagy
köztünk élt szeretteink közül nem
azokat hordozzuk ragaszkodással
szívünkben, akik nem sajnáltak adni
szeretetükből, odafigyelésükből? Akik
nem fukarkodtak az odafigyeléssel,
idővel és áldozattal? Olyan csodálatosan igaz a Szentírás bölcsessége:
„Tudjuk pedig, hogy aki szűken vet,
szűken is arat, aki bőven vet, bőven
is arat…”
Semmi újat és meglepőt nem
mondunk ki, ha ennek igazát állítjuk. Csak azt nem értem akkor, miért a megszerzek és elveszek divatját

éljük! Miért a bármi áron hatalmat,
mindenen keresztül vágva boldogulást, és a csak nekem és rólam szóló
törekvéseket látni, hallani mindenfelé? A nekem jár, én megérdemlem,
nekem szabad hangzatos jelszavai
mindenen átharsognak és eltiporni
akarnak mindent és mindenkit.
Márton azonban nem a libakülönlegességet magába tömni akaró
mentalitásáról lett olyan híres, sőt
tisztelt és szeretett! Ő kész volt bőven
vetni, önzetlenül adni, segíteni, áldozatot vállalni. Szerénysége, bátor
és szabad szolgálatkészsége emelte
fel a hétköznapiból, s tette szentté – a
szó legszebb és legteljesebb értelmében! Adni a venni helyett, szolgálni

a leuralni helyett, segíteni az elvárás helyett, szeretni a gyűlöletszítás
helyett, megbocsátani a provokálás
helyett – ez a Márton-nap üzenete.
S milyen furcsa, nem-e-világi valóság: aki bőven ad, elenged és vet, az
lesz az, aki bőséget lát aratáskor. Aki
markolja és szűken méri szíve, élete
kincseit, annak lesz „jutalma”, jussa
a szűkség, a látszat, az üres kosár.
Hálásak lehetünk Jézus Urunknak azért, hogy Ő nem sajnálta
még önmagát sem odaadni, hogy
mi bővölködjünk, gazdagodjunk,
áldottakká váljunk. Követője volt
Márton, példát adva az igazi jóra,
értelmesre, az igazán bölcs életre. Áldott Márton-napot kívánok
mindannyiónknak! Ámen

Kaszóné Kovács Karola,

református lelkipásztor
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Szemerei Levente: a jövőben is szekszárdi
színekben szeretnék versenyezni

A 10 ezer méteres futásban
országos bajnoki címet szerző atléta a mélypontokról, a
kemény edzések utáni fájdalomról, a motivációról, a példaképeiről és jövőbeli terveiről is beszélt lapunknak adott
interjújában.

Az elmúlt két évben ismét egy
olyan középtávfutó bontogatja
szárnyait Szekszárdon, aki már
20 évesen felnőtt magyar bajnok
lett, és akit az év junior magyar
atlétájának választottak, miután
3000 akadályon tavaly negyedik
lett a junior Európa-bajnokságon. Szemerei Levente szedresi,
de erősen kötődik Szekszárdhoz
– óvodába és általános iskolába
is már a megyeszékhelyen járt,
a főiskolai Gyakorlóiskolába. A
legjobb helyre került, hiszen az
AC Szekszárd ott tanító edzője,
Gaál László az első néhány testnevelésóra után felfedezte a srácban rejlő ösztönös tehetséget.
Amikor megmutatta őt az AC
Szekszárd szakági edzőjének,
Németh Gyulának, ő kikerekedett szemekkel figyelte a stílusosan mozgó srácot, majd első
blikkre ennyit mondott: „Ebből
a gyerekből – ha ő is akarja –
nagy bajnokot faragok!”
A halk szavú, ahogy Németh
Gyula fogalmazott, „muzsikáló
lábú” Szemerei nem volt kön�nyű eset. A csoportjában összekülönbözött egy klubtársával,
aminek az lett a vége, hogy jó
néhány hétig nem látogatta a
klub edzéseit, csak az iskolában
atletizált. Persze visszatért Gyula bácsihoz, aki maradásra bírta.
Ehhez a legjobb eszköz Levente
versenyeztetése volt: mindegy
volt, hogy 1500 méter, 3000 m
vagy csak 2000 m, a 11–12 éves
srác bárhol indult, szinte mindig ő nyerte a korosztályos versenyeket.
– Honnét ezek a remek adottságok az atlétikához, volt
kitől örökölni ezeket? – indítottuk a beszélgetést a Tolna
megyei futóatlétika legújabb
kiemelkedő alakjával, Szemerei Leventével.

FOTÓ: JANTNER

Bálint György

– A szüleim egyáltalán nem
sportoltak. Azért apai nagymamámtól örökölhettem valamit,
ő távolugró és sprinter volt még
Budapesten, persze nagyon régen. Otthon nem erőltették a
sportot, de örültek neki, hogy
csinálom.
– Akkor kerültél az AC Szekszárdhoz, a mai klub jogelődjéhez, amikor egy újabb nagy
generáció már kifutóban volt,
az új meg még éppen csak épülőben.
– Még edzhettem a példaképemmel, Csillag Balázzsal,
akinek a biztató szavai sokat
jelentettek, hogy elfogadjam és
magamévá tegyem a gondolatot: következetesen, sokat kell
edzeni ahhoz, hogy jöjjenek az
eredmények. Maximálisan hinnem kell abban, amit a mester
kér, még ha az olykor fájdalom
elviselésével is jár. Nem volt
kérdés, hogy a lehető legjobb
helyen vagyok. Hallottam a korábbi nagy versenyzőkről, Balog
Gyuláról és Sárközi Gyuláról.
Megismerhettem közelebbről
Németh Gyula utolsó nagy generációjának képviselőit, Zsigmond Elődöt, Szőke Gergőt,

Asztalos Dénest, Pap Mátét és
a többieket, akik remek csapatokat alkotva csatlakoztak a
húzóversenyzőkhöz. Az én generációm már nem volt ilyen
népes, de hamar ígéretes versenyzőknek számító barátokra
leltem, akikkel szívesen edzettem. Például a Decsről érkező
Holcz Mátéval, aki 400 és 800
méterre készült. A várdombi
Papp Endre idősebb volt nálam,
de azokon a távokon edzett-versenyzett, amelyeken én is.
– Az első komoly eredményt
mikor érted el ?
– Még 12 évesen mezei futó
országos bajnok lettem nagy
fölénnyel, nem sokkal ezután
pedig az 1000 m és a 2000 m-es
síkfutás országos bajnoki címét
is megszereztem.
– Igaz, hogy még ilyen eredmények után sem akartál minden
áron nagy atléta lenni?
– Tényleg nem… „Gyula bá”
azzal biztatott, hogy világklas�szis is lehet belőlem, amivel
valószínűleg túlbecsülte a tehetségemet, de motiválni próbált. Már 12 éves koromban
megjósolta, hogy az akadály-

futás lesz majd a fő versenyszámom, és tényleg így lett. De
abban a két évben, amíg vele
dolgoztam, sajnos nem vettem
az egészet annyira komolyan,
ahogy ő kérte. Akkor még nem
döntöttem el, hogy erre fogok
mindent feltenni. Az elhatározásom akkor szilárdult meg,
amikor az utódjával, Szőke
Gergővel már egy éve együtt
dolgoztam. Ő hatott rám végérvényesen pozitívan.
– A kulisszák mögül kiszivárgó
információk szerint 2015-ös év
elején komolyan fontolgattad,
hogy szögre akasztod a futócipődet.
– Lényegében abba is hagytam. Nem beszéltem az okokról
senkivel, Gergővel sem. Kezdetben nem jöttünk ki jól egymással, úgy éreztem, túlzóak az elvárások velem szemben, lelkileg
ez inkább letaglózott, mintsem
felemelt. Kihagytam másfél-két
hónapot, aztán végül belső
sugallatra újra visszatértem.
Készültem két-három hétig a
következő versenyre, elfogadva
azt, amihez Gergő ragaszkodott, de ő is vevő volt az általam
kért változtatásokra.
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Ennek az újfajta közös munkának a gyümölcse volt, hogy két
hét edzéssel a lábamban ismét
megnyertem a mezei országos
bajnokságot!
– Miben engedett Szőke Gergő,
akinek edzői filozófiája maximálisan igazodik Németh Gyuláéhoz?
– A szervezetem visszajelez:
van olyan, amikor egy nap nem
annyi résztávot kellene csinálni,
amennyi az előírás, hanem kevesebbet, de azt nagyobb intenzitással. Például nem húszszor 1000
métert futunk, hanem húszszor
400-at. Vagy előfordul, hogy egy
másik napon nem résztávozunk,
hanem csinálunk – persze időre –
egy hatvan-hetven perces edzést.
A tréningek felépítésében jutottunk közös nevezőre.
– Két éve megint arról lehetett
hallani, hogy Szemerei Levente
egy hónapja újfent nem látogatja az edzéseket…
– Erről nem szívesen beszélek, egy magánéletbeli problémáról volt szó, ami az edzéseken, a versenyeken is éreztette
negatív hatását. Ezt Gergő is
érezte, pontosabban átérezte, és
próbált segíteni nekem. Levett
rólam minden terhet, annak ellenére, hogy érzékelhetően vis�szaesett a teljesítményem.
– A 2019-es esztendő azonban
meghozta az áttörést. Negyedik
hely az U20-as Eb-n, amelyből
könnyen lehetett volna dobogó
is, megszerezted a magyar korosztályos bajnoki címet 3000
akadályon – mindez a sikeres
érettségi évében.
– Minden tekintetben rend
lett körülöttem, csak az edzésre, a versenyzésre koncentráltam, semmi külső zavaró
tényező nem befolyásolt már.
Úgy érzem, az is fontos szerepet játszott a fejlődésemben,
hogy mindent, amit meg kellett
csinálnom az edzéseken, azt
nem egyfajta külső kényszerből,
hanem meggyőződésből, belső
indíttatásból tettem. Megszerettem azt, amit a karrierem
kiteljesedése érdekében napi
rendszerességgel végzek.

– Az idei évet alapvetően
tönkretette a vírus az atléták
számára is. Úgy tűnik azonban, te jól viselted a versenyhiányos évadot. Már kerek 9
perc a legjobb eredményed
3000 akadályon, egyéni csúcsokat értél el a kiegészítő
számnak tekinthető 5000 és
10000 méteren, az utóbbiban
felnőtt magyar bajnok lettél.
Háromezer akadályon azonban kaptál egy nagy riválist,
aki az ob-n és a ligabajnokság
döntőjében is le tudott győzni
téged. A dolog pikantériája,
hogy a kecskeméti Palkovics
István felfedezője és edzője
nem más, mint az egykori
szekszárdi edző-sikerkovács,
Németh Gyula.
– Igen, úgy tűnik „Gyula bá”
akadályon is beveti versenyzőjét
– nagyon komoly riválist kaptam. Ami persze nem baj, mert
a rivalizálás segít abban, hogy
közelebb kerüljek a felnőtt Eb,
illetve vb kvalifikációs szinthez,
ami nyolc perc harminc másodperc körül van. Ezt már a
következő évben teljesíteni szeretném, az U23-as Európa-bajnokságon is ennek a közelében
kellene futni, és harcba szállni
az éremért. Fő célom, hogy
kijussak a 2022-es felnőtt Európa-bajnokságra és a 2023-as
világbajnokságra, a többit majd
meglátjuk.

– Mivel tudott legyőzni idén
Palkovics, akivel egyébként
baráti viszonyt ápolsz?
– Óriási küzdő, rendkívül jó
állóképességű versenyzőről van
szó, aki többet tudott edzeni
2020 tavaszán, illetve nyarán,
hisz engem a vírus – nem a korona – több héten át jelentősen
akadályozott a normális edzésmenetben. Nem foghatom erre
a bajnoki cím elvesztését, de
ez nagyban befolyásolhatta az
említett két verseny végeredményét. Készülök a visszavágásra.
– Mi lesz a sorsa a 10000, illetve az 5000 méteres versenyszámoknak? A hosszabbikon
elért magyar bajnoki cím azért
kötelez.
– Igen, ha lehet szeretném
megvédeni a címemet. Egyébként az erre a számra való felkészülés összegyeztethető az
akadályfutással. Az 5000 métert
sem hanyagolom, itt is javulást
értem el, jövőre szeretnék 14
perc közelében teljesíteni.
– Úgy tűnik, Csillag Balázsnak
egyelőre nincs izgulnivalója
amiatt, hogy közületek valaki
a közeljövőben megdönti az
5000 méteren felállított 13 perc
26:59-es magyar rekordját.
– Én is így látom. Jómagam
több mint egy percre vagyok

tőle, a Palkovics Pisti, ha jól
tudom negyven másodpercre,
ez még nagyon sok. Nem látok
senkit az új generációból, aki
erre képes lenne.
– Úgy tudjuk, te is külföldre
készülsz. Ösztöndíjjal szeretnél eljutni az Egyesült Államok
valamelyik egyetemére, ahogy
példaképed, Balázs is meglépte
ezt.
– Igen, ez a közeli célom,
ehhez jól jönnek a mostani
eredmények. Igyekeztem eleget tenni a másik feltételnek is,
megszereztem azt a nyelvtudást,
amit az amerikaiak kérnek, túl
vagyok a nyelvvizsgákon. Kíváncsi vagyok, mit tudna még
pluszként kihozni belőlem az
ottani atlétikai élet, a felkészülés, a szinte állandó versenyzés.
– Megeshet, hogy egy jobb
ajánlat esetén eligazolsz Szekszárdról, mert profiknak járó
fizetést ígérnek neked?
– Ez most még nem szempont
nálam, hiszen tanulni szeretnék
az elkövetkezendő években.
Nem tudom, mit hoz a jövő számomra. Erősen kötődöm ide, s
ha egy mód van rá, szekszárdi
színekben szeretnék versenyezni. Akkor is, ha időközben
amerikai egyetemista leszek, de
indulok a hazai, illetve a nemzetközi versenyeken.

Kovács Attila, Csillag Balázs és Szemerei Levente
Nagy dolog egy olyan kis klub,
mint a Szekszárdi Sportközpont – illetve jogelődje, az AC
Szekszárd – életében, ha sikerül egy felnőtt magyar bajnokot kinevelnie atlétikában. Ha
fel is bukkan egy-egy zsigeri tehetség, mire a felnőttkorba ér,
nagy valószínűséggel eligazol
az anyaegyesületétől, mert a
nagybetűs élet, vagy a továbbtanulás elszólítja onnan. Esetleg menetrendszerűen érkezik a
nagyegyesület egzisztenciát ígérő ajánlata – elvégre a felnőttkorba érve valamiből önállóan
már meg kellene élni.

Így volt ez az elmúlt félévszázad legnagyobb szekszárdi felfedezettje, a szedresi illetőségű,
világhírnévre is szert tett sprinter, Kovács Attila esetében is,
aki a Szekszárdi Dózsa százas
és kétszázas sprintereként üstökösként robbant be a hazai atlétikába a nyolcvanas években,
de felnőttként a legnagyobb
sikereit már az Újpesti Dózsa
színeiben érte el. A több mint
három évtizeden át, 2014-ig
Szekszárdon edzősködő, országos hírnevet szerző közép-és
hosszútávfutó szakági edző,
Németh Gyula több tucat te-

hetséggel nyert utánpótlás bajnoki címeket, de egyéni felnőtt
országos bajnoki címig csak
Balogh Gyula akadályfutóval és Csillag Balázzsal jutott.
Csillag Balázs be is írta magát
a sportág hazai történetébe,
amikor 2002-ben a müncheni
felnőtt Európa-bajnokságon,
az 5000 méteres futás döntőjében hatodik lett. Nem sokkal
ezt megelőzően döntötte meg
ezen a távon az országos csúcsot, az új magyar rekordnak
(13:26.59 p) lassan két évtizede
senki még csak a közelébe sem
tudott futni.
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A Babits Mihály Kulturális
Központ közleménye
A Magyar Közlönyben megjelent 479/2020. (XI. 3.) rendelet
legfőképpen a kulturális központ
programszervezéssel és a lebonyolítással kapcsolatos feladatainak újragondolását tette szükségessé. A központban – ahogy a
nonprofit kft. irányítása alá tartozó egyéb épületekben, így a Művészetek Házában, a Placc – Ifjúsági Közösségi Téren, valamint a
Tourinform Irodában – eddig is
a járványügyi előírások legszigorúbb betartása mellett zajlottak programjaink, a hivatkozott
kormányrendelet okán azonban
további intézkedések bevezetése
vált szükségessé. A Színháztermünkben zajló programok során nézőink csak minden harmadik ülőhelyet foglalhatják el.
Mindemellett a teremben lévők
a közvetlenül egymás mögötti
székekbe nem ülhetnek. Ezen
intézkedés következtében Színháztermünkben maximum 193
fő tartózkodhat. Ehhez hasonlóan osztottuk fel az Agóra mozi
nézőterét is, amelynek befogadói
létszáma így 20 fő lett. A Babits
Mihály Kulturális Központ egyéb
olyan termeiben, ahol például
konferenciák, értekezletek, egyeztetések megrendezésére kerül sor
– például a Parászta terem, Ren-

dezvényterem – a székek elrendezése mindig úgy történik, hogy
az ülőhelyek a lehető legtávolabb
kerülnek egymástól. Így a résztvevők közvetlenül nem ülnek
sem egymás mellett, sem egymás
mögött. A termek befogadókészségének változása természetesen
a már lekötött produkciókra is
kihatással lehet, de kollégáink
folyamatosan egyeztetnek a színházakkal, produkciós cégekkel
a már meghirdetett események
lebonyolításával kapcsolatban.
A fentiek mellett szeretnénk jelezni, hogy a Szekszárdi Közművelődési Szolgáltató Nonprofit
Kft. épületeiben kötelező – még
a rendezvények alatt is – a maszk
viselése, kézfertőtlenítő pontokat alakítottunk ki, valamint a
programok kezdete előtt testhőmérséklet mérést rendeltünk el.
Intézményünk COVID–19 intézkedési tervvel is rendelkezik,
amely az alábbi linken érhető el:
https://www.szekszardagora.hu/
covid-19.
Vigyázzanak magukra, vigyázzunk egymásra!





Mácsik Henrietta Gabriella
ügyvezető igazgató
Szekszárdi Közművelődési
Szolgáltató Nonprofit Kft.

Agóra mozi
2020. november 08.
(vasárnap)
| 15:00 | Trollok a világ körül
| 17:00 | Trollok a világ körül
| 19:30 | A tulajok
2020. november 12.
(csütörtök)
| 17:00 | Roald Dahl:
Boszorkányok
| 19:30 | Bűvölet – Az örökség
2020. november 13. (péntek) –
2020. november 15. (vasárnap)
| 15:00 | Óriásláb
– Családi bevetés
| 17:00 | Roald Dahl:
Boszorkányok
 űvölet – Az örökség
| 19:30 | B

Jövő hétvégén kétszáz
animációs film ingyen

Örök klasszikusok és a legújabb kedvencek három napon át Szekszárd csatornáján!
November 13. és 15. közt újra
jön az Országos Rajzfilmünnep, rendhagyó módon online.
Az eseményhez csatlakozott
Szekszárd is, a Babits Mihály
Kulturális Központ Agóra Mozi
egyedi YouTube-csatornáján
több animációs film és sorozat
lesz látható ingyenesen. A csatornán adott időpontban lehet
majd megnézni az Agóra Mozi
szervezői által összeálított programot a https://bit.ly/3kuKBWz
linken.
Az Országos Rajzfilmünnep
ezúttal is az ország több pontján
zajlik egyszerre: a főszervező
KEDD Animációs Stúdió közel 100 helyszín összefogásával
szervezi meg a rendezvényt. A
kezdeményezéshez csatlakozó
helyszínek – Tolna megyében
Szekszárd és Dombóvár – azon

fáradoznak, hogy a rajzfilmek
idén is minél több emberhez
jussanak el.
Idén negyven éves Magyarország első Oscar-díjas animációs filmje, A légy, ezért a
Rajzfilmünnep a film rendezője, Rófusz Ferenc életműve
előtt tiszteleg. Ritka alkalom,
hogy az animációs rendezőnek
a Nemzeti Filmintézet Filmarchívuma által felújított, kivételes alkalmakkor látható egyedi
rövidfilmjei is hozzáférhetők
lesznek.
A korábbi évekhez hasonlóan most is gazdag filmkínálattal készülnek Szekszárdon is:
a nézők nosztalgiázhatnak az
MTVA klasszikusaival, mint
a Vizipók-csodapók, a Frakk,
a macskák réme, a Kukori és
Kotkoda, Mikrobi és a Nagy
Ho-Ho-Ho Horgász. Az utóbbi évek legnagyobb kedvencei
közül többek között a Bogyó és
Babóca, a Kuflik történeteivel találkozhattok. Egy másik válogatásban a Cinemira Nemzetközi
Gyerekfilm Fesztivál legjobbjai
várják a szekszárdi közönséget.
A vetített filmekről és a vetítési időpontokról bővebben a
www.rajzfilmunnep.hu oldalon
tájékozódhatnak az érdeklődők.

Könyvadomány
2020. november 09. (hétfő)
13:00 és 14:30
Távol is közel. Valódi és virtuális múzeumi találkozások
Garamvölgyi István előadása
„Az aranypagodák országában – Burma” címmel.
Helyszín: WMMM főépülete
(Szekszárd, Szent I. tér 26.)
Előzetes regisztráció szükséges: 74/316–222, 21-es mellék.
A zárt térben tartott programokon védőmaszk használata
kötelező!

„A könyvnélküli élet
olyan, mint
a gyermekkor
mese
nélkül, mint
a szerelem nélküli ifjúság, mint
a béke nélküli öregség” – Carl
Peter Fröhling német filozófus idézetét választotta mottóként Gombkötőné dr. Kemény
Krisztina, a bajai Eötvös József
Főiskola adjunktusa egy sikeres
pályázatához. Ennek eredményeképpen vehetett át több vadonatúj német nyelvű könyvet
az ausztriai Happy Meal adomá-

nyaként. A Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzatot
érte az a megtiszteltetés, hogy
ebből az adományból részesülhetett. A több, mint 2000 német
nyelvű, nagyon szép, oktatásban jól használható könyveket
a szekszárdi óvodák, általános
iskolák kapták meg önkormányzatunktól. A könyvek
tartalmukban, példányszámukban is alkalmasak az óvodai és
általános iskolai nyelvelsajátítás
módszertani támogatására.

Farkas Pálné
 Szekszárdi Német Nemzetiségi

Önkormányzat elnöke
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Elérhetőségek, fogadóórák

• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
• Ács Rezső polgármester
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail:
Polgármesteri Hivatal (Béla király
murvaiarpad01@gmail.com
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
polgarmester@szekszard.hu
Tel.: 06–30/933–5072,
•D
 r. Gábor Ferenc jegyző
e-mail: raczstudio@gmail.com
Polgármesteri Hivatal (Béla király
•
Faragó
Zsolt képviselő 8. vk.
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alapján:
Tel.:
06–20/933–2888,
06–74/504–103.
e-mail: zsfaresz@gmail.com
•G
 yurkovics János
• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
alpolgármester (3. vk.)
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail:
robert.gulyas1965@gmail.com
gyurkovics.janos0915@gmail.com
•
Máté
Péter képviselő 10. vk.
•G
 réczy-Félegyházi Gyöngyvér
Tel.:
06–20/942–7848, e-mail:
képviselő 1. vk.
matepetersandor@gmail.com
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail:
• Kővári László képviselő
szekszard1.korzet@gmail.com
Tel.: 06–20/457–4202,
• Csötönyi László képviselő 2. vk.
e-mail: kovaril@tolna.net
Tel.: 06–30/508–6548,
• Móra Viktória képviselő
e-mail: csotkelaci@gmail.com
Tel.: 06–70/602–6525,
•C
 sillagné Szánthó Polixéna
e-mail: moravicky76@gmail.com
képviselő 4. vk.
• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–30/418–1368,
Tel.: 06–20/980–4967,
e-mail: cspolix@freemail.hu
e-mail: gbomba70@gmail.com
• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548,
e-mail: illtama@gmail.com

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

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

Csendes főhajtás
a katonahősök tiszteletére
Szekszárd 70 éves díszpolgárának kezdeményezését folytatták a Szekszárd Alsóvárosi
Római Katolikus Közhasznú
Egyesület tagjai a halottak
napi megemlékezéseken.
dr. Nagy Janka Teodóra
A Szekszárd Alsóvárosi Rk.
Egyesület tagjai november
2-án nemcsak halott szeretteikre emlékeztek, hanem a
háborúban elesett katonák
iránt is kifejezték kegyeletüket. Szekszárdon Bíró László
katolikus tábori püspök, az
alsóvárosi egyesület egyházi
elnöke kezdeményezésére, az ő
személyes részvételével a város
az alsóvárosi temetőben minden esztendőben megemlékezett katonahőseiről. Püspök
úr betegsége miatt most nem
tudott jelen lenni a megemlékezésen, de sorai, amelyeket
az egyesület által kiadott, az I.
világháború szekszárdi hőseire és áldozataira emlékező

Huszonnégyes túrabakancsban hegyen-völgyön át
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a Föld belsejéből áramló Szent
László-forrás friss vizével. A
szervezők köszönik a hozzájuk
csatlakozó szülőknek, hogy po-

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda két gyermekcsoportja is csatlakozott a Szekszárdon is meghirdetett „Világ Gyalogló (hó)
nap” pályázathoz, programhoz.
Az eredeti időpont az esős időjárás miatt – a gyermekek nagy
bánatára – meghiúsult, de október 20-án elindulhatott túrázni
a lelkes gyereksereg, melyhez jó
néhány szülő és leendő kis óvodás is csatlakozott. A két „sportos” ovis csoport (Hangya-boy,
Kékcinegék) az 5 kilométeres táv
teljesítése közben megismerkedhetett a Garay tér és Béla király
tér nevezetességeivel, betekinthettek a Petrits Mézeskalács
Múzeumba, és felfrissülhettek

zitív példájukkal erősítették azt
a szemléletet, hogy a mozgás
milyen fontos az egészség megóvásában.

könyv előszavában írt, ma is
gondolatébresztőek. „Amikor
a Nagy Háború fájdalma száz
év múltával is átjárja szívünket, tudatosítja és megerősíti
bennünk, hogy tovább kell adnunk a nagyszülők üzenetét: ’A
háború rossz, a háború sehova
sem vezet, a háború pusztít.
Pedig az ember arra született,
hogy építse, szépítse a világot.
Meghalt őseinknek adjon az Úr
örök nyugodalmat, bennünket,
élőket pedig segítsen a békés,
felelősségteljes életre!”
Bíró Lászlót, Szekszárd díszpolgárát 70. születésnapján
bensőséges szavakkal köszöntötték az alsóvárosiak a
belvárosi templomban, majd
a szekszárdiak sorsát a második világháború időszakában
bemutató új könyv anyaggyűjtésének eredményeiről
tájékoztatták a jelenlévőket.
Aki kíváncsi volt, a kötetlen
beszélgetéssel folytatódó estén
alaposabban is megismerhette
a készülő kiadványt.

Álláshirdetés
Szekszárd és Környéke Szociális
Alapszolgáltatási és Szakosított
Ellátási Társulás a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi
XXXIII. törvény 20/A. § alapján
pályázatot hirdet Szociális Központ (Szekszárd) igazgató (magasabb vezető)munkakör betöltésére.
A vezetői megbízás időtartama: határozott időre (5 évre), 2025.
december 31-ig szól. A munkakör
betöltésének időpontja: 2021. január 1. A pályázat benyújtásának
határideje: 2020. november 13. A
pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 15.
A részletes pályázati felhívás a
https://szekszard.hu/hu Felhívások, aktualitások oldalon található.

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Farkas Melinda • főszerkesztő-helyettes: Balázs László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Steiner Viktor • fotó: Jantner Fotó Kft. • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter
• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, ildikoszanto11@gmail.com • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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(05741)

(05750)

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

(05754)

GYORSSZERVIZ!

Szolgáltatásaink:

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

Telefon: 06–30/26–80–777

(05745)

(05744)

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

Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű
szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.
Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató

(05760)

