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Az oltás üteme attól függ, hogy
érkezik-e folyamatosan vakcina
→ I nterjú dr. Endrődi Csabával
a 12. oldalon

Ács Rezső
beszélt a
tiszteletdíjakról
→ 2. oldal
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→ 3. oldal

Az Európa Kupa
négyes döntőjében
a KSC Szekszárd
→ 13. oldal

2

KÖZÉLET

WESSELYGÁBOR

Ideális

társadalom
Bekapcsolom a fészbukot.
Klikk ide, klikk oda, szabad anyázás jobbra, szabad
anyázás balra. Némelyik
kommentelőnek tök mindegy,
hogy mi a téma – a giliszták
szaporodása vagy az univerzum tágulása –, bárkit bármi
kapcsán lebüdöskommunistáz vagy rablófidesznyikez.
Bekapcsolom a fészbukot.
Na nézzük, ma mi gyógyítja a rákot, ki ünnepelteti a
mérsékelten szép gyermekét,
és ki vette meg minimálbérből a Gellért-hegyet! Önjelölt
művészek is akadnak, akik
máshol nem jutnak fórumhoz; nem értik, hogy az „én
szeretlek tégedet, te is szeress
engemet” mondanivalójú
gigantikus giccseikért miért
nem tolakodnak a kiadók.
Bekapcsolom a fészbukot.
Az országokon átívelő kommunikációra egyre nagyobb
az igény. Sok családnak vannak külföldön dolgozó tagjai, illetve a járvány miatt
külföldön rekedt tagjai, akik
a hazalátogatást nem vállalhatják. Karantén itt, karantén ott. Valahogy semmi
sem az igazi. A cselekedetek
nélküli hívők, a tehetségtől
mentes sztárok, az önmenedzselő karrierkovácsok kora
semmivel sem élhetőbb az
igazságszerető ember számára, mint a letűnt éra, amit a
munkásosztály országlása,
diadalmas helyben járása
jellemzett. Kéne egy keresőprogram, mellyel megtalálnánk az ideális társadalmat!
Kinek a számára ideálisat?
Salvador Dali vénségére monarchistává vált… Kikapcsolom a fészbukot…

Ács Rezső: „Nem csak pénzkérdés”
Országos médiavisszhangot
váltott ki Ács Rezső azon
döntése, amellyel a felére
csökkentette a képviselők
tiszteletdíját. A polgármester
reagált.
Babos Attila
„Hideget-meleget kaptam – szó
szerint – az ország minden részéből. A kritikusaim a szememre
vetették, hogy a saját tiszteletdíjamat miért nem csökkentettem
hasonló mértékben” – írta politikusi Facebook-oldalán a napokban Ács Rezső.
Azt mondta, nem árt ezért,
ha tiszta vizet önt a pohárba a
döntése okaival kapcsolatban.
Mint írta, a polgármesternek
nem tiszteletdíja, hanem munkabére van. Ezt az elvégzett
munkájáért kapja, ő pedig 2020
novembere óta folyamatosan ellátja a polgármesteri, a közgyűlési és a bizottsági feladatokat is.
„Nem örömömben teszem,
de valahányszor megkíséreltem
bevonni az akkor még egyfős
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többséget, mindig elutasításra
találtam”. Itt példaként hozta fel Illés Tamás esetét, habár
az ÉSZ-es képviselő meg azt
mondja, nem utasította el a tanácsnoki pozíciót, csak azt szerette volna, ha azt a közgyűlés
szavazza meg.
A polgármester úgy folytatta,
sem a közgyűlés, sem a bizottságok nem működtek rendesen
az elmúlt időszakban, „a külsős
bizottsági tagok pedig egyáltalán nem jártak még a Hivatal

környékén sem”. Ezért mondta ő
azt, hogy az elvégzett munka arányában jár a tiszteletdíj. Ez nemcsak pénzkérdés szerinte, hanem
elvi kérdés is.
Ugyanakkor nem kevesen voltak azok – mesélte –, akik azt kérték rajta számon, hogy miért csak
most csökkentette a tiszteletdíjakat. A válasza az, hogy ebben valóban hibázott. Sokan veszítették
el állásukat, ők jogosan háborodnak fel azon, hogy mások munka
nélkül kapnak pénzt

82 milliót is fordíthatnak járdák felújítására
Gyurkovics János alpolgármester sajtótájékoztatón beszélt
a napokban az idei évre szóló
szekszárdi járdafelújítási tervekről, amint azt a Szekszárd
város honlapján közölt hír is
mondja.
Az önkormányzat a Belügyminisztériumhoz benyújtott
pályázata kapcsán reméli, hogy
forrást szerezhet a munkálatokra. Amennyiben a megyeszékhely pályázata sikeres lesz,
és amennyiben azon túl még
minden egyes megpályázott forintot is megítélnek nekik, akkor több mint 80 milliót tudnak
elkölteni a járdák felújítására. A
pályázat benyújtásában vállalták ugyanis, hogy 41 milliós
saját részt fordítanának erre a
célra, és ezért ezen összeg mellé
még ugyanannyi állami forrást
szeretnének megkapni.  SZV

A tervek szerint itt szépülnének meg a gyalogutak
Csap utca déli oldal – 320 méter hosszan, 384 m2 járdalapos
járda meglévő járdalapok felhasználásával és újak pótlásával.
• Csokonai utca déli oldal (Mikes és Holub utca közötti szakasz) – 133 méter hosszan,
245 m2 aszfalt burkolat.
•
Kurucz utca – 222 méter
hosszan, 173 m2 járdalapos
járda meglévő járdalapok
felhasználásával és újak pótlásával.
• Csokonai utca 7–9. – 72,9
méter hosszan 267,3 m2 aszfalt burkolat.
•
Csokonai utca 11–13. –
101,2 méter hosszan 354,4
m2 aszfalt burkolat.

• Rákóczi utca 51–79. – 319
méter hosszan 706 m2 térkő
burkolat.
• Dózsa György utca – 85+33,5
méter hosszan 195 m2 térkő
burkolat.
• Béla király tér (börtön előtti
járdaburkolat) – 64 méter
hosszan 162 m2 térkő burkolat.
• Kadarka ltp. 7–10. – 71,5
méter hosszan 117,5 m2 aszfalt burkolat.
• Wosinsky ltp 1–3. – 96 méter
hosszan 207 m2 aszfalt burkolat.
• Flórián utca – 83 méter hos�szan 100 m2 aszfalt burkolat.
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„Ellenzékből is a mutyi és a haveri pénzosztás ellen leszünk”
fideszes képviselők részt vettek
a többi bizottság ülésén is.

Bomba Gáborral, az ÉSZ frakcióvezetőjével beszélgettünk
azt követően, hogy Zaják Rita
kilépésével megszűnt a közgyűlési többségük.

– Meglepte Zaják Rita kilépése?
– Sajnos a kezdetektől voltak
arra utaló jelek, hogy nem lesz
harmonikus a kapcsolatunk. A
belső konfliktusainkat igyekeztünk házon belül rendezni, ez
egy darabig sikerült is. A veszélyhelyzeti egyszemélyes irányítást
arra használta fel novemberben,
hogy titokban tanácsnoki pozíciót kért magának a fideszes
polgármestertől, majd pedig az
alpolgármesteri kinevezéséről
egyeztetett vele. Ezekről nem
számolt be nekünk, mindenről
csak utólag, az előterjesztésekből
értesültünk. A frakciónk megalakulásakor megállapodtunk,
hogy bármilyen pozíciót csak
akkor fogadunk el, ha a frakció
többsége azt támogatja. Mikor
ezt számonkértük, Zaják Rita
nem próbált minket győzködni,
inkább kilépett.
– Kezdeményezik, hogy Zaják
mondjon le a listán megszerzett
mandátumáról?
– Felszólítottuk erre, de elzárkózott. A kilépése óta nem beszélt velünk, semmilyen ügyben
nem kezdeményezett egyeztetést, még tanácsnokként sem.
– Az ÉSZ-t azzal vádolják ellenfelei, hogy nem csináltak
semmit egy év alatt.
– Még a közgyűlés megalakulásakor se láttuk előre, hogy kitör a koronavírus-járvány. Mindenki emlékezhet: Szekszárdon
az országban utolsóként alakult
meg a közgyűlés. Januárban
tudtuk elkezdeni az érdemi
munkát. Március közepén a
polgármester ragadta magához
a hatalmat. Június közepétől
októberig volt ismét pár hónap,
amikor ülésezhettek a bizottságok, dönthetett a közgyűlés.
Ekkor próbáltuk felpörgetni az
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elmaradt ügyeket. November
óta ismét a polgármesternél van
az egyszemélyes irányítás joga,
amit ki is használ.
– És amikor volt döntési jogkörük?
– Mindenki emlékezhet rá,
hogy a Pénzügyminisztérium
megrótta a városvezetést azért,
mert az országban Szekszárd
áll az utolsó helyen a pályázati
pénzek felhasználásával. Látható, azóta is mennyit haladt
a polgármester egyszemélyes
irányítása alatt az uszodaépítés,
a Tudásközpont vagy a Zöld
Város Program megvalósítása.
Amint visszatér a normális életünk, az elmaradt döntéseket
számon fogjuk kérni. Amíg volt
rá jogkörünk, mi rövid idő alatt
felpörgettük azokat a projekteket, amelyek a korábbi városvezetés hibájából másfél-két éves
csúszásban voltak. Szinte mindenhol lezárultak a tervezések,
elindultak a kivitelezések, vagy
a kivitelezők kiválasztása folyik.
Csak néhány példa: elindult a
Baka iskola felújítása, az Ipari
Park fejlesztése, ami új munkahelyeket is teremt, visszaszereztük a Keselyűsi út felújítására
az elvesztett forrást, épül a Sió
kerékpárút, 2022-ben kezdődik
a 10 éve tervezgetett elkerülő út
építése. Idén több száz millió
forintból már megkezdődött
a csapadékelvezetők megtisz-

títása, az ivóvízvezetékek korszerűsítése, és szinte minden
körzetben lesznek járdafelújítások. Átláthatóvá tettük a városi cégek és az önkormányzat
gazdálkodását, megszüntettük a
mutyit, és igyekeztünk helyzetbe hozni a helyi vállalkozókat.
– A közgyűlési felhatalmazással bíró gazdasági bizottságban
csak ÉSZ-es képviselők vannak.
Mennyire demokratikus ez?
– A bizottságok nem a közgyűlés hatásköreit vonták el,
hanem a polgármester eddigi
egyszemélyi döntéseit vitték ki
nyilvános szakmai bizottsági
keretek közé. A bizottsági struktúra és az alpolgármesteri pozícióval kapcsolatos egyeztetések
hosszú időt vettek igénybe, természetesen a másik frakció és a
polgármester bevonásával. Ennek eredményeképpen alakult
ki a mostani struktúra. A Fidesz
kérte és megkapta az alpolgármesteri pozíciót, minden képviselőjük bizottsági tag lett, egy
bizottsági elnöki pozíciót, valamint a teljes pénzügyi kontrollt
ellátó bizottságot megkapták.
Egy bizottságban, a környezetvédelmiben is kértek és kaptak
helyet. A bizottsági üléseket
azonnal nyilvánossá tettük,
minden képviselő részt vehet
minden ülésen, ott hozzászólhat, érvelhet. Erre volt is számos
példa ebben a ciklusban, hogy

– Elegáns dolog a polgármester
betegségét időről időre felemlegetni?
– Amikor a polgármester nyilvánosságra hozta, hogy súlyos
beteg, elsők között tudattam vele,
hogy jobbulást kívánok és amiben csak tudok, segítek. Akkor
is jeleztem viszont, és emellett
következetesen kitartok: egy polgármester csak addig maradjon
a posztján, amíg valóban el tudja
látni a hivatalát, és az egészségi
állapota miatt nem kerülnek hátrányba a szekszárdiak. Sajnos az
elmúlt hónapok is azt mutatják,
hogy Ács Rezső számos esetben
nem írta alá a közgyűlési döntésnek megfelelően a dokumentumokat, halogatta a pályázatok
beadását, nem készült el időben
anyagokkal. Ács Rezső felelőssége, hogy a rendkívüli jogrend
által ráruházott hatalom birtokában 100%-on teljesítsen annak
érdekében, hogy a szekszárdiakat
semmilyen hátrány ne érje.
– Hányszor bánta meg az elmúlt két évben, hogy politikára
adta a fejét?
– Bár kétségkívül sok minden
másképp történt, mint amire
számítottam, nem vagyok csalódott. Tiszta a lelkiismeretem,
ahogy ígértem, a tudásom, a
kapcsolati tőkém a szekszárdiak és városunk érdekében
használom, pozíciótól függetlenül. Hogy mit hoz a jövő,
azt meglátjuk. Azt megígérem,
hogy ellenzékből is ugyanúgy
a mutyi és a haveri pénzosztás
ellen leszünk, a szekszárdi lakosok bevonásával hozzuk meg
a döntéseket, és nyilvánosságra
hozunk minden fontos lépést,
ahogy eddig. Még sok munka
áll előttünk, mert ahogy az ÉSZ
szlogenje is mondja, Szekszárd
ennél többet érdemel!
Megjegyzés: Zaják Ritát is megkerestük. Azt ígérte, a következő
számunkban nyilatkozik.
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Spirit
Egészség
Centrum
Dr. Sínay László Phd
érsebész főorvos
verőérbetegség vizsgálata,
kezelése
visszérbetegség vizsgálata,
kezelése
szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése
Rendelés: péntekenként

Dr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos
ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
EMLŐ ULTRAHANG
Has, kismedence, nyaki,
lágyrész, pajzsmirigy, carotis,
ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Dr. Ember Ágoston
általános sebészet,
proctológia

A zálogtevékenység bizalmat igényel

Az élet számos területén – hol
jobban, hol kevésbé – de jelen
van a bizalom. Sőt! Anélkül, szinte lehetetlen a piacon való jelenlét. A zálogházi tevékenység ezek
közé tartozik. Itt talán a megbízhatóság a legfontosabb…
Szebellédi Anitát sokan ismerik
Szekszárdon és annak határain túl.
Neve védjegy, az Expressz Zálog
helyi üzletét negyed évszázados
tapasztalatával vezeti. A mindig
mosolygó, segítőkész szekszárdi
kollektíva, készségesen áll a betérő ügyfelek rendelkezésére, akik
maximális diszkréció mellett,
biztonságos környezetben vehetik
igénybe a szolgáltatásokat.
– A hitelezési formák között
az egyik legrégebben ismert a záloghitel – mondja a szekszárdi
fiókvezető. A kézizálog kölcsön a
leggyorsabb, legegyszerűbb készpénzkölcsön.
Szebellédi Anita 25 éve van e
pályán, mint mondta ez bizalmi
dolog. S valóban, az élet ezen területén fontos, hogy szinte már
ismerős áll a pult mögött. Kiemelendő, hogy munkáját nagy

szakértelemmel végzi és a hosszú
tapasztalat pedig megfizethetetlen.
Az ügyesség, a tapasztalat, a hivatás iránti alázat is kellett ahhoz,
hogy a Szekszárdról indult szolgáltatás, ma már országos hálózattá
nőtte ki magát.
– Üzleteink számos helyen megtalálhatók az országban : Pécsett
három helyen, Komlón, Kaposváron, Dombóváron, Szekszárdon,

Szegeden, Hódmezővásárhelyen,
Békéscsabán, Kecskeméten, Szolnokon, Kisvárdán, Fehérgyarmaton, Mátészalkán, Nyíregyházán és
Debrecenben.
Fő tevékenységük a zálogházi
tevékenység, de a felvásárlás, a
használt-és új ékszerek értékesítése, a western union szolgáltatás és
a valutaváltás is a szolgáltatásaink
közé tartozik. Új, használt, arany,

E-mail: info@spirit-center.hu
Bejelentkezés: 06–74/501–080
H–P.: 08:00–21:00 óráig

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos
ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész,
pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata
Rendelés:
minden második hétfőn

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész,
klinikai főorvos
plasztikai műtétek, botox,
ajakfeltöltés, anyajegylevétel
Rendelés: keddenként

VÉRVÉTEL (kedd, csütörtök)
07:30 – 11:00 óráig
SARS-CoV-2 IgG
• Általános állapotfelmérés
• Daganatszűrések
• Diabetes csomagok
• Pajzsmirigy csomagok
• Prosztataszűrés
• Allergia csomagok
• Kismamáknak cukorterhelés
Corden hivatalos partner

(06152)

Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,
sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő
10:00–14:00 óráig

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.

ezüst -és drágaköves ékszerek, műtárgyak, porcelánok, órák, aranyérmék, befektetési aranytömbök
értékesítése, felvásárlása akár világpiaci áron felül.
– Magánszemélyeknek és cégeknek hivatalos írásbeli és szóbeli
értékbecslést végzünk – folytatja
a fiókvezető. – Lehetőség van személyre szabott kedvezménykártya
igénylésére is. Az ügyfelek kényelmének szolgálatában a valutákat
érdemes előre megrendelni nálunk,
hogy az utazás idejére biztosan
rendelkezésükre álljon.
Az Expressz Zálog törekszik
arra, hogy a legjobb szolgáltatásokat nyújtsa ügyfeleinek, hogy kitűnjenek a kevesebb szolgáltatást
biztosító versenytársak között. Ezt
hivatott szolgálni szakértelmük és
kiemelkedően kedvező áraik. Keresse őket Szekszárd szívében…

EXPRESSZ ZÁLOG
7100 Szekszárd,
Széchenyi u. 23.
Belvárosi Üzletház
Tel.: +36–74/315–994
Nyitva:
H. – P.: 08:00–16:30
Szo.: 08:00–12:00

(06146)
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Segítenek az oltóponton dolgozóknak
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BABOS
ATTILA

Változni fog a Szekszárdi Vasárnap. Nem kicsit. Nagyon.
Hála a járvány miatt adott
rendkívüli felhatalmazásnak,
ez most könnyen is ment.
Elég volt egyetlen embernek
eldöntenie. Legalábbis papíron egynek, a polgármesternek, a közgyűlés nevében.
Több dolog nem tisztázott
még. Ugyanakkor egy önkormányzati lap – ezt már írtam
– elsősorban a helyieké, az olvasóké. Így joguk van tudni, mi
várható. Tény: az a szerkesztőség felel egyelőre az újságért,
ezért a lapszámért is, amelyik
az idei évben készítette a lapot.
A polgármester a korábbi
szerkesztőbizottságot hívta
vissza. Lapot normális esetben amúgy is szerkesztőség
és nem bizottság készít, tehát
az újságírók és a főszerkesztő.
A bizottság, ha feláll és teljes lesz, javaslatot tesz arra,
milyen legyen a jövőben az
újság. Fontos kérdés, majd kik
és mi alapján döntenek, kiket
kérdeznek meg, kiket nem.
Lesz főszerkesztői pályázat is,
szerencsére ez nem változik.
Cél, hogy a Szekszárdi Vasárnap megújuljon. Formailag is talán, de tartalmilag
mindenképpen. Ne legyen
benne politika, vagy ne annyi,
vagy ne úgy. Ne annyira újság
legyen, inkább magazin. Ja, és
lehet, hogy nem is hetilap lesz,
hanem havi – hamarosan.
Mi addig is készítjük a lapot, ahogy eddig, önöknek.
De hírünk van, ha épp most
havilap is lesz a Szekszárdi
Vasárnap, nem maradnak
ingyenes hetilap nélkül. Egy
nagy, kormányközeli médiacég hamarosan éppen ilyet indít. Szekszárdon is.

FOTÓ: JANTNER

Helyzetjelentés

Öt szekszárdi étterem összefogásával öt hétig ingyen ebéddel
segítik a Babits Mihály Kulturális Központban működő oltóponton dolgozó orvosokat,
ápolókat és a személyzet többi
tagját.
A kezdeményezésben partnerként részt vesz a Szekszárdi
Diákétkeztetési Kft., a Szász

Étterem, a Stefán Ételbár, az
Aranykulacs Kisvendéglő és a
Toscana étterem. Mindegyik
vendéglátóhely vállalta, hogy
egy-egy héten keresztül ők szállítanak ebédet térítésmentesen
az oltóponton dolgozó jellemzően 10–15 embernek.
Amint az Szekszárd város
honlapján is olvasható hírben

szerepel, a vendéglátósok ezzel a kezdeményezéssel is szeretnék felhívni a figyelmet az
oltások társadalmi fontosságára, mindannak reményében is,
hogy az élet Szekszárdon is a
lehető leghamarabb visszatérhessen a megszokott kerékvágásba.
SZV

Újabb
oltópontot
nyithatnak?

Fertőtlenítik
Szekszárd
közterületeit

Egyelőre
nem lesznek
vásárok

Újabb oltópontnak ajánlotta fel
az önkormányzat a leendő szekszárdi ügyeleti központ épületét,
emiatt a napokban dr. Németh
Csaba, a kórház főigazgatója,
dr. Szűcs Mária orvosigazgató
és Ács Rezső polgármester megtekintették a helyszínt. A városi
honlapon is olvasható hír szerint a kórház vezetői szerint az
épület első ránézésre alkalmas
a feladatra. Az épület oltópontként is csak a használatbavételi
engedély kiadása után működhet majd, ha szükség lesz rá. A
kórház a járvány elleni védekezéshez az OTP-től is kapott
segítséget: védőfelszereléseket,
orvostechnikai eszközöket. SZV

Szekszárdon a múlt tavaszi
helyzethez hasonlóan most is
fertőtlenítik a közterületeket,
közölte a hírt honlapján is a
város. Ács Rezső elmondta:
március 8-a óta a város köztisztasági csoportja a közfoglalkoztatottak segítségével folyamatosan fertőtleníti Szekszárd
több forgalmas közterületi
pontját. Hozzátette: havi szintre bontva 300 liter fertőtlenítőt
használnak fel. Az utcaseprő
autó naponta 20 kilométer
hosszúságban fertőtleníti az
utakat. A kis seprős autó pedig
kétszer ilyen hosszban a járdákat, jellemzően a belváros forgalmas szakaszain. 
SZV

Biztos, hogy egyelőre nem lesz
lehetőség a szekszárdiaknak
vásárba menniük. Minderre
lakossági tájékoztatásában a
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
hívta fel a figyelmet. Mint írták,
arról tájékoztatják a szekszárdiakat és az ügyfeleiket, hogy a
védelmi intézkedések ideiglenes
szigorításáról szóló 104/2021.
(III.5) Kormányrendelet alapján a Szekszárd Aranytó utcában működő Országos Állat- és
Kirakodó Vásár megtartására
átmenetileg nincs lehetőség. A
korlátozás kiterjed a Szekszárdi
Vagyonkezelő kft. által szervezett Használtcikk Piacra (Zsibvásárra) is. 
SZV
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Lehetőséget adni a sportolói álmok megvalósításához
Malomsoki Krisztiánt, a Szekszárdi Sportközpont egy éve
kinevezett igazgatóját azért
kérdeztük az elmúlt egy évről és a közeljövő terveiről,
mert ő gyakorlatilag akkor
kezdett új munkájába, amikortól pandémia van Magyarországon.

– Kezdjük az elején, hiszen
még ma is keveset tudnak önről a szekszárdiak! Ön nem
szekszárdi. Hogyan került ide,
egyáltalán honnan tudta meg,
hogy új igazgatót keresnek a
Szekszárdi Sportközpont élére?
– Pályázat útján választottak ki a pozícióra. Megtisztelő,
hogy az én pályázati anyagom
bizonyult a legjobbnak. Valószínűleg az jelentette az előnyt
a többiekhez képest, hogy míg
náluk a sportolói múlt volt erős,
én a sportolói múltam mellett
erős gazdasági tapasztalattal is
rendelkeztem, rendelkezem.
Futballoztam, majd a Testnevelési Egyetemen diplomáztam, később pedig gazdasági
végzettséget is szereztem. Legutóbb egy saját brókercéget vezettem, amely az Erste Bankkal
állt üzleti kapcsolatban, illetve
több multicégnél is dolgoztam.
Nem vagyok ugyan szekszárdi
születésű, de most már gyakorlatilag itt élek.
– Szekszárdon melyek a nagy,
és melyek a kisebb, de komoly
kihívást jelentő célok?
– Most a fő cél, hogy a pandémiából is egy jól működő
cégként kerüljön ki a Szekszárdi Sportközpont. Lehetőséget
szeretnék adni a sportolóknak,
hogy megvalósítsák az álmaikat, egyéniben és csapatban is
sikereket érhessenek el. Ehhez
rengeteget kell tenni, elsősorban a motiváció megteremtésével. A cégfilozófiát újra kellett
alkotni, illetve fő feladat volt,
hogy gazdaságosabbá tegyük a
működést, csökkentsük a kiadásokat. A két leggyengébb terület

FOTÓ: JANTNER

Babos Attila

a karbantartás és az üzemeltetés volt, ezeket is átalakítottam.
A pandémia miatt ugyan több
rendezvény elmaradt, de sikerült elérni, hogy ne keletkezzen
nagyobb költségvetési hiány. A
korábbi, 500 milliót meghaladó
kiadást bőven 400 millió alá
tudtuk csökkenteni.
– Az átalakítás átvilágítással
is járt?
– Át kellett nézni a céget,
természetesen sok területen
házon belül rendet kellett tenni, illetve voltak olyan ügyek,
amelyek már meghaladták ezt
a szintet. Ezekben feljelentés
született, nyomozások is indultak, ezek ismertek: az uszoda és
a lelátó ügye.
– Az önt ért támadásokra hogyan reagált?
– Bár lehetett arra számítani,
hogy érnek majd támadások
pusztán amiatt, mert az önkormányzati választások után
megváltoztak a politikai erők
Szekszárdon, de ilyen mértékű
politikai támadásra, bevallom,
nem számítottam. Ráadásul az,

hogy a média támadott, az természetszerűen a kollégáimat is
elbizonytalanította. Ugyanakkor azt gondolom, az idő engem igazol. Igaz, a pandémia
miatt most még nem tudunk
látványos rendezvényeket, tömött lelátós meccseket tartani,
de rengeteg tervem van, amit
meg fogunk valósítani.
– Ez az év sem lesz olyan, mint
bármely korábbi a tavalyit
nem számolva. Sőt, még ros�szabb is lehet, mint a 2020as. Vannak ettől függetlenül
konkrét fejlesztési tervei?
– A lehetséges fejlesztések
egyik forrása a pályázati pénz.
Pályázunk folyamatosan. Addig
pedig a jelenlegi lehetőségeket
használjuk ki. Jó példa erre a
petanque pálya kialakítása, amit
ugyan értek bírálatok, hiszen itt
helyben sokan nem ismerték
ezt a sportot, ugyanakkor kevés pénzből, önerőből hoztunk
létre értéket, valami újat. Helyben vannak kiváló, válogatott
játékosai is ennek a sportnak,
a pályaavató tornán pedig itt
volt a teljes magyar válogatott.

Remélem, még népszerűbb lesz
ez a sportág is, hiszen nem csak
versenyezni lehet, de kitűnő
szabadidő- sport is.
Az idei év egyik nagy feladata a teniszcentrum újjáélesztése
és fejlesztése, most ezen dolgozunk. Szekszárdon régebben
sokan teniszeztek, szeretnénk
a régi tagokat visszacsábítani,
illetve újakat toborozni. Egy
igazi közösséget szeretnénk
megteremteni, amelynek a keretét az angol mintájú klubok
jelentik. Az alapok megteremtődtek. Ha a járványügyi
helyzet megengedi, akkor áprilistól már indulna a klubélet
Szekszárdi Tenisz Klub néven.
A kiváló pályák – öt salakos
teniszpályánk van –, öltözők
biztosítása mellett plusz kényelmi és kiegészítő szolgáltatásokat biztosítunk a tagoknak,
a parkolástól kezdve a napozóteraszon át a klubhelyiségig.
Itt kivetítő, televízió, kanapék
állnak a klubtagok rendelkezésére, így nemcsak játék közben,
pihenésként lehet használni, de
klubfoglalkozások rendezésére
is alkalmas a helyszín. Reményeink szerint klubnapokat,
házi bajnokságokat is lehet hamarosan szervezni. Cserébe azt
kérjük, hogy a teniszklubhoz
csatlakozók fizessék ki az éves
tagdíjat, ehhez egész éves, korlátlan pálya- és klubházhasználatot biztosítunk majd.
– Mikor nyithat a strand?
Van-e erre esély?
– Egyelőre nem tudni, idén
mikor nyithat a strand, reméljük 2021-ben a tavalyi évtől
eltérően egy teljes szezonnal
számolhatunk. A strandot
amúgy idén is rendbe kellett
tenni, plusz a cég átalakítását
folytatni, és persze a járványt
menedzselni. Erről most még
bővebben nem beszélhetek,
de a strandszezonra is vannak
újító terveink annak érdekében, hogy még több szekszárdi
lakos vegye igénybe ezt a helyi
kikapcsolódási, sportolási, szórakozási lehetőséget.
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Ábrahám Erzsébet:
Jézus Szívsebe
Csendben hordom a békét,
sosem hallottam léptét,
mert szívem zugában pihen.
Az időnek tere elveszett,
minden születő szeretet,
a türelem hajtásaival,
virágzásra vágy’.
A jóság szépséget formál,
a szó sem önmagának szolgál,

hanem mint lázas verejték
szomjazza bennem,
a mindenség Egyetlen Kútját.
S e titkos forrás oly’ rejtett,
mégis óceánokat sejtet,
melynek mélye megszentelt irgalom,
és nem torzíthatja el hatalom,
mert Jézus Szívsebe rejti,
az emberiség sorsát.

Bemutatjuk a kincseket
Szekszárdi Értéktár

Straubinger Ferenc: Keresztút
(06151)

Folytatódik nagy sikerű műsorunk, a Szekszárdi Értéktár!
Következő epizód:
• Március 25.: Történelem a belvárosban – a római katolikus
plébániaház
A korábbi összeállításokat
Facebook-oldalunkon és YouTube-csatornánkon találják.
A Szekszárdi Értéktár című
műsorunkban a helyi értéktárba
felvett neves irodalmi személyeket, épületeket, képzőművészeti

alkotásokat ismertetjük meg a
közönséggel. Célunk, hogy felhívjuk a figyelmet arra, milyen
értékek vesznek körül minket.
A műsor készítése során több
intézménnyel – például a múzeum, a megyei könyvtár, civil
szervezetek – is együttműködünk. A Szekszárdi Értéktár
minden csütörtökön, este hat
órától jelentkezik új adással.
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!
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(06132)

Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

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

„B”
1.350,- Ft

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

RENDELÉSI IDŐ:

www.anhurtemetkezes.hu

kedd 15:30 órától

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

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

BEJELENTKEZÉS:

(06141)

7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 74/414–212 • web: www.diaketkeztetes.net

„A”
1.350,- Ft

Dr. Schárer László
Fogpótlás!

Dr. Pere Tímea
HELYE:

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
Március 22.

MAGÁNRENDELÉS

Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

(06140)

MENÜ

FOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

BŐRGYÓGYÁSZATI

Március 23.

06–20/443–7603

(06142)

Telefon:
+36–30/2888–458

ANHUR TEMETKEZÉS

(06148)

ÁLLÁSHIRDETÉS

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 14:00 óráig

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

Március 24.

Március 25.

Március 26.

Sárgaborsóleves
gazdagon

Paradicsomleves

Magyaros gombaleves

Kertészleves

Zöldborsóleves

Diós metélt

Zöldséges bulgur
csirkehússal

Rakott karfiol

Tejfölös
burgonyafőzelék,
házi fasírt

Halfilé lenmagvas
bundában, párolt rizs,
tartármártás

Sárgaborsóleves
gazdagon

Paradicsomleves

Magyaros gombaleves

Kertészleves

Zöldborsóleves

Bakonyi sertésragu,
párolt rizs

Rántott sertésborda,
tepsis burgonya,
savanyúság

Heti
Rántott sertésborda,
párolt jázmin rizs,
ajánlat
savanyúság
1.250,- Ft
Fitnesz
Roston csirkemell,
ajánlat
görög saláta
1.450,- Ft

Mediterrán húsgolyók,
Quesadilla, vitamin
paradicsomossaláta, joghurtos öntet
bazsalikomos spagetti

Sonkás-kukoricás
csirkeragu,
burgonyakrokett

Rántott sertésborda,
párolt jázmin rizs,
savanyúság

Rántott sertésborda,
párolt jázmin rizs,
savanyúság

Rántott sertésborda,
párolt jázmin rizs,
savanyúság

Rántott sertésborda,
párolt jázmin rizs,
savanyúság

Roston csirkemell,
görög saláta

Roston csirkemell,
görög saláta

Roston csirkemell,
görög saláta

Roston csirkemell,
görög saláta

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

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

Március 27.
Tejfölös
zöldborsóleves

400,-

Rántott jércemell,
párolt jázmin rizs,
friss saláta

1.250,-

Tarhonyás hús,
savanyúság

1.250,-

Mézes-mustáros
csirkecombfilé, fűszeres 1.250,parázsburgonya
Aranygaluska,
vaniliasodó

750,(06143)
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Szekszárd és Én – A nyertesek
Kárpáti Lili Melánia: Hazaút
Valaha sokat jelentett neki az a
hely. Az otthonát, gyerekkora
és felnövése helyszíneit, a hazautazásokból lett ritkuló látogatások színhelyét. Hosszú évek
óta nem járt már ott, de néha
eszébe jutott egy-egy távoli emlékként, szeretett mesélni róla
a barátainak, ez igazi, belülről
fakadó büszkeséggel töltötte el.
És amikor egymaga volt, akkor
még többször gondolt rá, főleg
éjjelente, amikor nem tudott elaludni. Ilyenkor csukott szemmel, ernyedt izmokkal a hideg
lepedőbe süppedt és elképzelte
a gyalogutat a vasútállomástól
hazáig.
Lábai alatt ropog a vasúti
ágyazat, ahogy a reggeli éberségben lelép a peronról. Megérzi a friss illatot, a levegő tiszta
zamatát, mintha a város összes
illata és szaga egyszerre tolulna
elé és szólítaná, andalítóan hívná magához. Tempósan nekiindul, itt-ott lézengenek csak emberek, koszos buszokra várnak,
cekkereket cipelve döcögnek,
sörre gyújtva ácsorognak. Nem
veszik észre, ahogy átlibben a fasori sétányra, pedig akkor kezd
el enyhén sütni a nap. Kiadó!
Eladó!– sistergik az üres kirakatok, koszosan bámulnak vissza
rá az ismeretlenre keresztelt üzletek, a lekopott hirdetőtáblák.
A múzeum magasztosan tornyosul elé és régi ismerősként
köszönti,mutatva az utat befelé.
FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ/PIXABAY.COM

Tudja, ha elhalad mellette, már
nem fordulhat vissza, a monstrum épület távolról is szemmel
tartja. A nap beragyogja felette
az eget, az emberek mennek,sietnek, igyekeznek, késésben
vannak, hihetetlen, de még ezt
is lassan teszik. Babits, gimi,
promi, művész, a sosemvolt
nyilvános vécék, kapkodja fejét
az emlékekre, ismerősökre, történetekre, de nem áll meg, eszébe jut, hogy még haza kell érnie,
aludni. Felszállhatna egy buszra, az egyetlenre, ami gyorsan
haza tudná vinni, de nem tudja,
mikor jön, itt másképp mérik az
időt. Hangosan ráköszön és delet harangoz a messzi Béla téri
templom, vajon naponta hányszor repülnek át a galambok a
Széchenyi utca felett? Ahogy átmegy a Garay téren, fel a sétáló
utcán, érzi, hogy fárad, cipeli
testét, mint súlyos csomagot,
amit mihamarabb el kell juttatnia a megadott címre. A Bartina
utca félve nyúlik lábai elé, csak
még ébren tudja kísérni egy darabig, az se baj, ha a Hári-hegyre
már úgy kell felvinnie, úgyis alkonyodik. Onnan csak egy mély
lélegzet, egy fordulás, a kutyák
a kerítésnek feszülve csaholnak,
még egy apró rándulás, és este
lesz, mire befordul a kanyarba,
itt a Remete.
Mire az utcájába ért, általában
már aludt is. Álmában még sosem ért haza.

Bráz Máté Milán: 13 lépcső
– Tibor, az esernyője – szólalt
meg a portás hangja, épp amikor a főiskola bejáratának széles üvegajtaja becsukódott Tibi
háta mögött.
– Még hogy Tibor – mormolta magában elégedetlenül.
A Tibivel semmi baja nem volt,
de a Tibor elnevezéssel annál
inkább. Úgy hangzott számára,
mint valamiféle falusi tisztségviselő neve, vagy még inkább
egy TSZ elnöké.
Mikor visszafordult és meglátta a tükörképét az ajtó üvegében, akkor vette csak észre,
hogy a kinézete hagy némi
kívánnivalót maga után. Reggel, mikor bement vizsgázni,
még sokkal rendezettebb volt.
Nem volt olyan kócos a haja,
mint most, ami akkor veszíthetett rendezettségéből, amikor Pavlov idegrendszeri tipológiájára próbált fejvakarva
visszaemlékezni. Aztán ott volt
a nyakkendője, ami kilazult és
úgy tűnt, egyre inkább jobbra
igyekszik kúszni, mintha megadná magát az uralkodó széliránynak.
– Az esernyője – emlékeztette a portás ismét, kissé már
türelmetlenül.
– Nagyon kedves – erőltette
ki magából ezt a két szót. Az
esernyőjét a hóna alá csapta
és gyors léptekkel igyekezett
a végállomás felé. Az öreg platánfák ölelő karjai alatt haladt
végig, miközben gondolatai
már rég máshol jártak. Az izgatottság, a félelem, a kétely és
az öröm felváltva lettek úrrá
rajta. A mellényzsebét tapogatva megbizonyosodott róla,
hogy még mindig ott pihen a
kis bársonydoboz, ahová azt
korábban rakta.
Kis idő telt el várakozással
és megjött a busz Paksról. Feszülten fürkészte a leszállókat
és végre megpillantotta köztük
barátnőjét, Evelint.

– Boldog névnapot! – köszöntötte hatalmas mosollyal a
lányt.
– Köszönöm. – válaszolta
Evelin kissé értetlenül, ugyanis arra számított, hogy egy virágcsokorral, vagy valami más
aprósággal fogja várni barátja.
– Van kedved sétálni egyet,
mielőtt haza mennénk?
– Szívesen, úgyis egész nap
ültem.
Elindultak a Béla király térre,
elmesélték egymásnak a napjukat, majd még tovább haladtak, fel a Munkácsy és az Ibolya
utcán a meghitt közökön át, s
mire észbe kaptak fent voltak a
Kálvária kilátónál. 13 lépcsőfok
választotta el őket a kilátó legfelső pontjától, amin Evelin elindult felfelé. Tibi még egyszer,
utoljára megérintette mellényzsebét, majd egyesével számolta
a fokokat magában, miközben
úgy érezte, a szíve a torkában
dobog. Fent a már megszokott,
mégis megunhatatlan látvány
tárult a szemük elé, ami így tavasszal szebb volt, mint valaha.
Evelin a kilátó bal kiugrójában
állt és Paks felé tekintett.
– Emlékszel milyen szépek voltak a szurdikok a Saul-völgyben? – törte meg a
csendet félénken Tibi.
– Aha – motyogta Evelin háttal állva a fiúnak.
– És emlékszel, milyen mes�szire elláttunk a Bati-kereszttől?
– Ja.
Tibi ekkor erőt vett magán, fél
térdre ereszkedett és ezt mondta:
– Már több alkalommal is át
akartam adni neked valamit, de
vártam a tökéletes pillanatot.
Végül arra jutottam, hogy vagy
nem létezik tökéletes pillanat,
vagy mindegyik az.
Evelin megfordult. A döbbenettől elkerekedtek szemei és Tibi
utolsó kérdésére már egyértelműen, határozottan és mérhetetlenül
boldogan válaszolt: • Igen!
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Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet a
Polgármesteri Hivatal Beszerzési és Jogi Igazgatóság
Beszerzési és Jogi Osztályára közbeszerzési referens
munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal/Felhívások, aktualitások
menüpontban tekinthető meg.

Álláshirdetés
A Szekszárdi Távhőszolgáltató NKft. azonnali kezdéssel keres tapasztalattal rendelkező MÉRLEGKÉPES
KÖNYVELŐ vagy KÖNYVELŐ munkatársat.
Amit elvárunk:
• önálló munkavégzés,
• több éves tapasztalat.
Jelentkezni e-mailben:
kozpont@szektavho.hu

Március 14-ei rejtvényünk megfejtése: Márciusi ifjak, Petőfi Sándor.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Irsch Attila. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését március 25-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Féltő szeretet emészt engem
„Közel volt a zsidók páskaünnepe, és Jézus felment Jeruzsálembe. 14A templomban
találta a marhák, juhok és
galambok árusait meg az ott
ülő pénzváltókat. 15Kötélből
korbácsot csinált, és kiűzte
mindet a templomból a marhákkal és a juhokkal együtt.
A pénzváltók pénzét kiszórta,
az asztalokat felborította, 16a
galambárusoknak pedig ezt
mondta: Vigyétek ezeket innen, ne csináljatok piacteret
az én Atyám házából! 17Tanítványai visszaemlékeztek,
hogy meg van írva: „A te házad iránti féltő szeretet emészt
engem.” 
(János 2, 13–17)

A jeruzsálemi templom része
volt a központi épületet körülölelő belső, középső és külső udvar. Ez utóbbiban tartózkodhatott minden, még a pogánynak
mondott, de Isten után vágyódó
ember is, megtalálva ott a tanítást, az imádság lehetőségét.
A pénzváltók azért kellettek,
hogy thüroszi pénzre váltsák a
használatban lévő pénzérméket,
melyeken a császár uralmára
utaló kép vagy felirat szerepelt –
ezekkel ugyanis nem volt szabad
a templom körzetében fizetni. Az
állatárusok az áldozatra való jószágot kínálták a messzi földről
érkező ünnepi zarándokoknak.
Ez utóbbi lehetőséget Kajafás

idején vitték be az idézett jelenet
helyszínéül szolgáló külső (pogányok) udvarába. Valószínűleg
az Annás-féle (Kajafás apósa)
főpapi dinasztia kezében voltak
ezek a források, az állatárusok és
a pénzváltók is, és nagy ünnepeken busás haszonnal űzték üzletüket a templomban. Ezen körök
maffiaszerű hatalmáról még a
mai jeruzsálemiek is beszélnek.
Amikor Jézus szenvedélyes
erővel kizavarja ezeket az árusokat kötélből font korbáccsal,
akkor egyszerre több dolgot is
üzen. Először is, az Istennel
való kapcsolat nem üzleti kölcsönösségen alapul, nem lehet
megvenni, nem lehet hasznot
húzni belőle, mert más: szent.
Az egyetlen valuta Istenhez való
tartozásunkban az Ő igazsága

és kegyelme... Másodszor: ne
tévesszen meg senkit majd Jézus
passióútján történő látszólagos passzivitása, hiszen ahogy
ez a jelenet is mutatja, a világ
legerősebb személye tűri majd,
hogy őt ostorozzák igazságtalanul, és viseli némán a kereszt
súlyát... És harmadszor: szenvedélyes szeretet vezérli Jézust.
Féltő, szenvedélyes szeretet Isten
egykori és mostani, jeruzsálemi és szekszárdi „háza” iránt
- irántunk. A mi húsvétunk is
közel van már. A halál felett is
győztes Krisztus pedig Lelke
erejével a mi házunkba is meg
akar érkezni, hogy tisztítson és
félresöpörjön minden akadályt,
ami Isten és közénk áll.

Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész
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Dr. Endrődi Csaba
dolgozik
az oltóponton

Az oltás üteme attól függ,
hogy érkezik-e folyamatosan vakcina

Az oltópontnak köszönhetően csökkent az orvosok oltásszervezői feladata

Wessely Gábor
Négy oltópontot alakítottak ki
a Babits Mihály Kulturális Központban. Az orvosok általában
délben váltják egymást: akik a
saját körzetükben délelőttösek,
azok délután vállalnak itteni
munkát, és fordítva. A vakcina
mennyiségére, minőségére, a
beoltandók számára, korosztályára vonatkozó kérdéseinkre
dr. Endrődi Csaba válaszolt.
– Ma délelőtt (kedden) én hatvan személyt oltottam AstraZenecával – mondta –, ebből tíz
már második körös volt. Korosztályt tekintve 80 év alattiak,
lefelé haladva, most nagyjából az
1955-ös születésűeknél tartunk.
– Csak szekszárdiak, vagy a
környező településekről is érkeznek?
– Az én helyzetem speciális,
mert Medinán is rendelek. Kö-

szönettel tartozunk az ottani
önkormányzatnak, mert a medinai falubusz pontosan, időre
behozza a pácienseket.

– Igen. Most délelőtt oltottam,
délután megyek a rendelőmbe.
Rendelési idő alatt nem kell ezzel foglalkoznunk.

– Mennyivel leterheltebbek a
háziorvosok, mint korábban?
– Az, hogy megnyílt az oltópont,
óriási segítség. Az oltásszervezési feladataink jelentősen csökkentek. Kezdetben még nekünk
kellett felhívni a betegeket, és elmenni az oltóanyagért. A listák
kiválogatása természetesen továbbra is plusz teher, de a kiértesítés már nem a mi feladatunk.

– Más vakcinákat is használt
már, vagy csak az Astrát?
– Ami elérhető volt, már mindennel oltottam a Szputnyik
kivételével. A kezdetekben Modernával, aztán kaptunk a kínai
Sinopharmból, az idősotthonokban pedig Pfizert használtunk.

– A normál háziorvosi praktizálás zökkenőmentesen folyik?

FOTÓK: JANTNER

Nagyüzem a Babits Mihály
Kulturális Központban. Ezúttal nem művészeti, hanem
egészségügyi eseményről
van szó. Itt kapják meg a legtöbben a koronavírus elleni
vakcinát.

– Mi a különbség ezek között
orvosi szemmel nézve, a tárolást, a kiszerelést, a jól használhatóságot illetően?

– A Pfizer nagyon érzékeny,
mert alacsony hőfokon kell tárolni. A legkényelmesebb a kínai, mert azt csak kivesszük a
dobozból, és máris adható. A
többit szívogatni kell, van, amelyiknél két dózis, van, amelyiknél
hat dózis van egy ampullában.
– Mi lenne a kívánatos cél az
átoltottságot tekintve? Mikor
érezhetnénk biztonságban magunkat?
‒ Ahogy már megjelent a sajtóban: 6–7 millió embernek
kell védetté válnia ahhoz, hogy
kialakuljon az úgynevezett nyájimmunitás (vagyis tíz emberből
legalább 6–7 embernek kellene
oltást kapnia). És akkor az ország egésze védett lesz ezektől a
vírusoktól.
– A tempót győzik? Látják már
a vészhelyzet végét?
– Minden attól függ, hogy
mennyi vakcinát fogunk kapni.
Az utolsó két hétben nagyon
megindult a szállítás. Kaptam
körülbelül kétszáz adagot hetente. Ha így folytatódna, néhány hét alatt biztosítható lenne
az első oltás a hozzám tartozó
minden jelentkezőnek.
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Az Európa Kupa négyes döntőjében a KSC
Hatalmas bravúrt, történelmének eddigi legnagyobb
sikerét hajtotta végre a KSC
Szekszárd női kosárlabdacsapata: bejutott az Európa Kupa
négyes döntőjébe.

Már azzal beállította eddigi
legjobb nemzetközi szereplését
az Atomerőmű KSC női kosárlabdacsapata, hogy a második
számú kontinentális klubtorna,
az Európa Kupa legjobb nyolc
csapata közé jutott a Törökországban zajló tornán.
A francia csapatokkal, igaz az
Euroliga selejtezőjében, nem
boldogult az elmúlt években
a szekszárdi csapat, ám most
egy feljövőben lévő, a francia
bajnokság alsóházából elmozduló, új légiósokkal megerősített csapat, a Saint–Amand
Hainaut Basket magabiztos
legyőzésével (66–53) sikeresen
oldotta meg a francia leckét a
KSC. A győzelemben főszerepet játszott a Szekszárd frissen
igazolt amerikai játékosa, a korábbi kétszeres WNB-bajnok,
Dewanna Bonner, aki 32 percet
volt a pályán, és mozgékony,
ponterős játékával 26 találatig
jutott úgy, hogy négy triplát is

Focista
Amazonok
FOTÓ: FIBA.BASKETBALL

Bálint György

dobott. Féltestvére, Erica McCall elsősorban a lepattanózásban jeleskedett: leszedett 21(!!)
támadó, illetve védő lepattanót,
miközben 13 pontot tett a közösbe. Dicsérni lehet a nyáron
érkező harmadik amerikai légióst, Chysea Goree-t is, nemcsak a tíz pontért, amit szerzett,
hanem mezőnymunkájáért is.
Lapzártánkkal egyidőben,
csütörtök este játszotta Zseljko Djokics csapata a negyeddöntőt a török Elazig Il Ozel
Idare ellen, amely a nyolcaddöntő másik ágán azt a Kaysery-t győzte le nagy csatában
mindössze két ponttal (88–86),
amelynek a csarnokában zajlottak a meccsek kedden és csütörtökön. Őket egyébként még
januárban a Győrben rendezett

csoportkörben magabiztosan le
tudta győzni a Szekszárd – az
a meccs 88–71 volt a KSC-nek
a végén.
A negyeddöntőben az extra
amerikai légióst is fölvonultató
Elazig Il ellen okos védekezéssel, jól időzített cserékkel, fölényt kiharcolva a palánk alatti
játékban az amerikaiak mellé
felnövő Studer Ágnes vezérletével nyert, szinte mindvégig
őrzött tízpontos előnyét a meccs
végére is megtartva, végül 77–
67-re a KSC Szekszárd.
Ez a győzelem újabb fejezetet
írt a klubtörténetbe: bejutottak
ugyanis az Európa Kupa később
rendezendő négyes döntőjébe, a
Final Fourba, öregbítve ezzel a
magyar női kosárlabda európai
hírnevét.

Várja Önöket a Szekszárdi Tenisz Klub!
Mi már a pandémia utáni időre
készülünk, amikor szabadidős
tevékenységként is lehetőség
van a társas sportolásra. Amint a
hatályos rendelkezések lehetővé
teszik, a Szekszárdi Tenisz Klub a
sportközpont területén az alábbi
szolgáltatásokkal várja új tagjait:
Alapszolgáltatások:
• öltöző használat,
•
tenisz terasz használata
napágyakkal.
Kizárólag VIP tagoknak, éves
bérlet megváltásával:
• A jégkorong csarnok sorompójának mobiltelefonszám
alapú nyitása;

HÍREK

• parkolóhely biztosítása;
• öltöző és VIP részleg használata;
• tenisz terasz használata napágyakkal;
• teniszpálya előválasztási jog;
• VIP helyiség materiális eszközeinek használata (bőrkanapék, kivetítő, tv);
• VIP helyiséghez kulcs és riasztó kód;
• lehetőség van klubnapok, házi
bajnokságok rendezésére.
Tervezett időszak: április 15. –
október 15. (kezdés a járványhelyzet függvényében).
Tagsági díjak:
• éves: 50.000,- Ft/fő,

• féléves: 30.000,- Ft/fő,
• alkalmi: 2.000,- Ft/fő,
• csoportos edzések esetén:
1.000,- Ft/fő.
Első félév (tervezett időpontja):
április 15. – július 15.
Második félév: július 15. – október 15.
VIP tagság (éves bérlet megváltásával) befizetési határideje:
2021. április 15.
Kapcsolatfelvétel:
Szekszárdi Sportközpont Nkft.
E-mail:
titkarsag@szekszardisport.hu
Tel.: +36–74/315–733
(x)

Felettébb érdekes, hogy a
szekszárdi sportban az évtizedek alatt az érdeklődés
fókuszába került labdajátékokban csak a női csapatok maradtak meg az adott
sportág versenysportjának
első- és másodosztályú szintjén a rendszerváltozás utáni,
sokszor élet-halál harcban.
Eltűnt a férfi kézilabda, a
felnőtt futball éppen a további harmadosztályú létezésért
küzd, a férfi kosárlabda az
utánpótlás-nevelés szintjén
maradt meg a városi sportpalettán. Igaz, a Gyermek
Kosárlabda SE-nél kiváló
szakmai munka folyik, így
talán nem hiú remény, hogy
belátható időn belül lesz férfi
NB II-es kosárcsapat.
A női dominancia ezzel
együtt is marad. Merthogy
az első vonalban játszó kosárlabdás lányok, és az NB
I/B-s kézis hölgyek mellett a
szekszárdi női futball szintén
bekéredzkedett a szekszárdi
sportelitbe.
A Szekszárdi UFC női szakágára érdemes odafigyelni.
Nem lehet nem észrevenni,
hogy a játékosok, szülők,
edzők, no és a szurkolók egy
nagy futballcsaládot alkotnak.
Ez a felfogás is szerepet
játszhatott abban, hogy tehetséges tinédzserekből álló
csapatuk második éve helytáll a női futsal NB I-ben, s tavaly megnyerte a Női Futsal
Magyar Kupát.
A szekszárdi klub női szakága már nekilátott a nagypályára való felkészítésnek. Amihez
a futsal, a hagyományos kispályás focitól is eltérő, speciális
képzésként jó kiindulópont.
És ki tudja, Szekszárd talán éppen a futsalnak köszönhetően rendezhet a jövőben rangosnak számító hazai
futballeseményt.  B. Gy.
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Hasznos tanácsok komposztáláshoz
Az avar és a kerti hulladékok
égetésének 2021. január 1-től
(ill. a veszélyhelyzet végétől)
történő betiltása előtérbe
helyezi a szerves hulladékok
komposztálással történő kezelését és hasznosítását Szekszárdon is.
Hazánkban egy átlagos állampolgár évente körülbelül 350–
400 kg hulladékot termel. Ennek
a háztartási hulladéknak jelentős
hányada, kb. 30-40 százaléka
komposztálható szerves anyag.
A jó minőségű komposzt beltartalma (N, P, K és mikroelemek)
és mikrobiológiai aktivitása
megegyezik a legjobb minőségű
érett szerves trágyákkal.

Hogyan komposztáljunk?

Komposztládát (komposztkeretet) több helyen lehet vásárolni, de jó kézügyességű ember
magának is készíthet pl. 4 db
raklapból, használt deszkákból
vagy 4 db akácoszlopot leásva és
erősebb dróthálóval körbevéve.
A komposztálót sík talajfelszínre és árnyékos helyre tegyük a
kert vagy telek olyan részén,

ami eső után is könnyedén
megközelíthető.
Alapok: az alapanyagok 5
cm-nél kisebbek; jó az oxigénellátás; optimális a nedvességtartalom; megfelelő a tápanyagtartalom (C/N arány); a gyorsabb
érés érdekében a komposztot
6–8 hetente keverjük.
A befolyásoló tényezők közül
az egyik legfontosabb az oxigénszükséglet (a levegő). A szerves anyagok biológiai lebontásának két lehetséges formája van.
Amikor levegő jelenlétében ún.
aerob fajok szaporodnak el, levegős lebomlásról, korhadásról,
oxidációs folyamatról beszélünk.
Amikor oxigén (levegő) hiányában ún. anaerob fajok szaporodnak el, levegő nélküli lebomlásról, rothadásról, fermentációról,
redukciós folyamatról beszélünk.
Igyekeznünk kell jó oxigénellátást biztosítani. Ha a nyersanyag
levegőtlenné válik, nemkívánatos anaerob baktériumok szaporodnak el, melyek tevékenysége
folytán a komposzt bűzlő, rothadó masszává válik. Ezért fontos
a levegős tárolóhely biztosítása
és a fellazító anyagok (szalma,

WEISZ BÉLA KARIKATÚRÁJA

ágnyesedék) bekeverése. A komposzthalmot sohasem szabad gödörbe rakni, és biztosítani kell a jó
levegőellátást.
Az oxigén mellett a másik kifejezetten fontos befolyásoló tényező a nedvességtartalom. A víz hiánya vagy bősége nagy mértékben
befolyásolja a szerves anyagok lebomlását. Ha kevés a nedvesség,
nem indul be vagy abbamarad a
lebomlás. Ha sok a víz, kiszorítja
az anyagrészek között lévő levegőt, a lebomlás anaerob formát
vesz fel, azaz a korhadás rothadásba megy át. Tapasztalat szerint
a 40–60%-os nedvességtartalom
a legkedvezőbb. A gyakorlatban
általában nem mérünk, hanem
tapasztalati úton állítjuk be az
anyagok nedvességtartalmát.
Akkor jó az arány, ha a keverék
a kicsavart szivacshoz hasonló.
A nedvességtartalmat marokpróbával tudjuk ellenőrizni: ha a
komposztot összenyomva vizet
tudunk belőle kipréselni, túl nedves; ha összetapad, optimális; ha
az anyag szétesik, akkor túl száraz.

Energiaforrás

A lebomlás gyorsaságát befolyásolja, hogy a lebontandó anyagban milyen a szén és a nitrogén

aránya (C/N). Az ideális a 2530:1 arány. (Tehát 25-30-szor
több szénre van szükségük, mint
nitrogénre.) Ha sok a szén, akkor
szén-dioxid keletkezik és távozik a rendszerből, és a folyamat
lassú. Ha pedig nitrogénből van
túl sok, a nitrogén jelentős része
ammónia formájában távozik.
Keveréssel kell megközelíteni
az ideális arányt. Ez nem kön�nyű feladat, ezért is nevezik a
komposztálást „művészetnek”.
A gyakorlott komposztáló szemre, szagra, tapintásra meg tudja
állapítani, hol tart az érés, mire
van szükség: levegőztetésre vagy
nedvesítésre. Ha az anyagnak kellemetlen szaga van, át kell forgatni, hogy a rothadás megszűnjön.
A komposztok a nitrogén- és
a foszforutánpótlás szempontjából jelentősek, de tartalmaznak
különböző mennyiségű káliumot, kalciumot, magnéziumot,
mikroelemeket is. Magas nitrogéntartalmú anyagok: konyhai
hulladék, zöldség maradvány,
fűnyesedék, hígtrágya. Magas
széntartalmú anyagok: fakéreg,
faforgács, fűrészpor, avar, kartonpapír.

Baka György

Zöldtárs Alapítvány

Értesítés
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatánál
vegyes virágméz rendelhető
kedvezményes áron, előzetes
egyeztetés alapján, kedden és
pénteken 08:00–10:00 óra között a Babits kulturális központ
mozi melletti irodájában vagy a
20/415–4867-es számon.
Várjunk kedves nyugdíjas és
nagycsaládos vásárlónkat.

2021. március 21.

Fogadóórák
• Ács Rezső polgármester
Polgármesteri Hivatal (Béla király
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
polgarmester@szekszard.hu
•D
 r. Gábor Ferenc jegyző
Polgármesteri Hivatal (Béla király
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alapján: 06–74/504–103.
•G
 yurkovics János alpolg. (3. vk.)
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail:
gyurkovics.janos0915@gmail.com
•G
 réczy-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
•C
 sillagné 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
• Zaják Rita képviselő
Tel.: 06–30/370–8930,
e-mail: zajak.rita@gmail.com
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Közlemény

A Polgármesteri Hivatalban az ügyfélfogadás szüneteléséről
A védelmi intézkedések ideiglenes szigorításáról szóló
104/2021. (III. 5.) Korm. rendelet közigazgatás működésére
vonatkozó előírásainak végrehajtása érdekében és azzal ös�szhangban 2021. március 8-tól
2021. március 22. napjáig a
Polgármesteri Hivatalban szünetel az ügyfélfogadás.
A járványhelyzetre való tekintettel 2021. március 16-tól a
Polgármesteri Hivatal épületébe kizárólag anyakönyvi ügyek
intézése céljából lehet belépni
előzetes telefonos időpontegyeztetés után!
Az anyakönyvi osztályon a
személyes ügyintézést igénylő
ügyek rendes ügyfélfogadási
időben továbbra is folynak (házasságkötés bejelentése, névváltoztatás, apai elismerő nyilatkozatok).
Az aktuális anyakönyvi tájékoztatók, a házasságkötés szabályai a http://koronavirus.
szekszard.hu/ internetes oldalon elérhetők.
Anyakönyvi kivonatot csak
postai úton továbbítunk a beküldött kérelem alapján. Kérelem nyomtatvány a fenti
honlapról letölthető, a magyarorszag.hu-n keresztül is igényelhető.
A 2021. március 16. – 2021.
március 22. közötti időpontra

meghirdetett térítési díj befizetések helyett később új időpontokat közöl a Polgármesteri Hivatal, addig tehát nem
kell befizetni a térítési díjakat!
Egyéb ügyekben időpontegyeztetés végett kérjük, a Polgármesteri Hivatal központi
telefonszámán 74/504–100 érdeklődjenek.
A Polgármesteri Hivatal
ügyintézéssel foglalkozó munkatársai jellemzően távmunkában végzik feladataikat, ezért
hivatali telefonszámaikon nem
elérhetők, elektronikus levélben
viszont továbbra is kapcsolatba
lehet velük lépni. Az elérhetőségek a https://szekszard.hu/
hu/polgarmesteri-hivatal/elerhetoseg oldalon megtalálhatók.
A minél gyorsabb és zökkenőmentesebb ügyintézés
érdekében szinte valamennyi
szükséges nyomtatvány megtalálható és letölthető a város
honlapjáról (szekszard.hu).
Munkatársaink a Polgármesteri
Hivatal központi telefonszámán
ebben is szívesen segítenek.
Kérjük, hogy az ügyfélkapuval rendelkező állampolgárok
elsősorban az online ügyintézési lehetőségeket vegyék
igénybe. A leggyakoribb ügykörökben elérhető az elektronikus ügyintézés az Önkormányzati Hivatali Portálon,

Köszönet
A 2020. évben nyújtott támogatásért: a Tolna Megyei
Kormányhivatal vezetőjének
és dolgozóinak; Szekszárd Megyei Jogú Város vezetésének és
az önkormányzat munkatársainak; a Tolna Megyei Civil Információs Centrum munkatársainak; a Garay János Gimnázium igazgatójának,
tanárainak és tanulóinak; Szekszárdi Kolpinag

amely a https://e-onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető
el (a bejelentkezés ügyfélkapu
regisztrációval, elektronikus
személyi igazolvánnyal vagy telefonos azonosítással történik).
Ennek linkje Szekszárd város
weboldalán is megtalálható
(https://szekszard.hu/hu/polgarmesteri-hivatal/ugyintezes/
elektronikus-ugyintezes/elektronikus-ugyintezes). Továbbá
valamennyi ügyben lehetőség
van a kérelem benyújtására ún.
e-papír szolgáltatás használatával (https://epapir.gov.hu, a
bejelentkezéshez szintén ügyfélkapus azonosítás szükséges).
Az ügyfélkapuval nem rendelkező ügyfelek számos ügyben postai úton is leadhatják
kérelmüket.
Lehetőség van az adók, díjak, illetékek elektronikus úton
történő rendezésére. Ehhez az
Önkormányzati Hivatali Portál
https://e-onkormanyzat.gov.
hu weboldalán az érintett önkormányzat kiválasztását követően a bal oldali menüsorban
található „Adók, díjak, illetékek
befizetése” menüre kell kattintani és követni az utasításokat.
Megértésüket és segítő
együttműködésüket köszönjük!

dr. Gábor Ferenc
jegyző

Katolikus Szakképző Iskola tanárainak és diákjainak; civil szervezeteknek és vállalkozóknak; a
sajtó munkatársainak; a személyi jövedelemadójuk 1%-át felajánlóknak; valamint azoknak a magánszemélyeknek akik bármilyen módon hozzájárultak ahhoz, hogy rászoruló embertársainkat
egész évben segíthettük élelmiszerrel, ruhával és
egyéb támogatás formájában.
Ez úton köszönjük meg önkénteseink önzetlen
munkáját is! Isten áldását kérjük életükre és további munkájukra!

Szent Erzsébet

Caritas Alapítvány

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • megbízott főszerkesztő: Babos Attila • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,
Vöröss Endre, Wessely Gábor • 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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(06145)

(06135)

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

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

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

(06131)

(06136)

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

(06139)

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

Szemüvegek szakszerű készítése
és javítása.

MATÓK OPTIKA

Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu
(06147)
Telefon: 74/511-808

KISGÉPSZERELŐT keresünk
(fűnyíró, fűkasza, fűrész, traktor)

szekszárdi munkahelyre,
azonnali kezdéssel.

(Szakirányú végzettség
nem feltétel.)
(06133)

Telefon: 06-30/162–20–02

(06150)

