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Performansz táblákkal és üres székekkel
A polgármester szerint hatvankétmillió forintot kellett visszafizetni az orvosi rendelő ügye miatt 

Farkas Melinda

Táblákkal jelezte az Éljen Szek-
szárd (ÉSZ) képviselőinek he-
lyét Ács Rezső (Fidesz) múlt 
pénteki, hétértékelő sajtótájé-
koztatóján. A polgármester a 
performansszal azt próbálta 
demonstrálni, hogy az ÉSZ-es 
képviselők nem akarnak egyez-
tetni vele a város fejlesztési 
ügyeiről és a költségvetésről, 
pedig ő meghívta őket a sajtó-
tájékoztatóra. Kérdés persze, 
egy sajtótájékoztató alkalmas-e 
arra, hogy azon egyeztessenek 
a város komplett büdzséjének 
részleteiről. 

Bomba Gábor már napokkal 
korábban nyilvánosságra hoz-
ta a polgármesteri meghívás 
tényét, és azt is, hogy az ÉSZ 
frakció nem megy el a sajtóese-
ményre. Közösségi oldalán azt 
írta, nagyon örülnek, hogy 
a polgármester közel egy év 

után végre egyeztetni szeretne 
a frakcióval, nyitottak a megbe-
szélésre, de sajnos az időpont 
nem megfelelő számukra, ezért 
Ács Rezsőnek írt levelében egy 
másik időpontot – múlt csü-
törtököt – javasolt. (A sajtótá-
jékoztatón elhangzottakra nyílt 
levélben reagált, amit keretes 
írásunkban változtatás nélkül 
közlünk.)

A polgármester fő témája a 
Szabó Dezső utcába tervezett 
orvosi rendelő ügye volt. Ács 
azt mondta, még nyáron levelet 
kapott a Polgármesteri Hiva-
tal az irányító hatóságtól arról, 
hogy a projekt keretében nincs 
lehetőség a helyszínmódosítás-
ra, vagyis ha elállnak az eredeti 
helyszínre tervezett építkezés-
től, akkor az erre adott forrás-
ból nem építhetnek máshová 
rendelőt. Most pedig a kincstár 
vissza is kérte a városnak ko-
rábban átutalt 62 millió forintos 
előleget. Emellett a kivitelező 40 
millió forintos kártérítési igény-
nyel lépett fel, illetve Ács szerint 
a Miniszterelnökség felé is ke-
letkezik közel 10 millió forintos 
�zetési kötelezettség.

Arról is beszélt, hogy az ön-
kormányzat megszavaztatta 
a lakosságot arról, hogy hova 
szeretnék a rendelőt, és mind-

össze 27 szavazat érkezett, ami-
ből kilenc – vagyis az egy hely-
színre eső legtöbb voks – a régi 
helyszínt támogatta. Lapunk-
nak arra a kérdésére, hogy nem 
lehet-e új pályázatot benyújta-
ni egy új helyszín létesítésére, 
Ács Rezső határozott nemmel 
felelt, azt mondta, ez a projekt 
lezárult.

Mint ismeretes, a veszélyhely-
zet alatt kezdték el az új orvosi 
rendelő építését. A rendelőt a 
lakótelep zöld területére, a Béri 
Balogh Ádám utca és a Szabó 
Dezső utca kereszteződésébe 
húzták volna fel. Áprilisban 
a területet körbekerítették, a 
munkagépek felvonultak, de 
a lakók �zikai jelenlétükkel 
próbálták megakadályozni az 
építkezést. A többnapos tilta-
kozás hatására végül Ács Re-
zső leállította az építkezést. Az 
ÉSZ-frakció a tiltakozók mellett 
állt ki, és új helyszín kiválasztá-
sát támogatta. 

A köztartozásmentes képvise-
lői igazolások kapcsán a polgár-
mester annyi új hírrel szolgált, 
hogy időközben megérkezett a 
NAV válasza, annak részleteiről 
jövő héten számol be. Szerinte 
azonban a levél alapján „beiga-
zolódni látszik a gyanú”, hogy 
két képviselő bizonyos időre ki-
került ebből az adatbázisból, és 
ez szerinte a városban eddig ho-
zott döntésekkel kapcsolatban 
is vet fel kérdéseket. Korábban 
mindkét, a polgármester által 
megnevezett képviselő, Bom-
ba Gábor és Csötönyi László is 
bemutatta a köztartozásmentes-
ségről szóló igazolását.

A polgármester a vírushelyzet 
kapcsán a városban elrendelt szi-
gorításokról is szót ejtett: esze-
rint a Polgármesteri Hivatalba 
csak maszkban, kézfertőtlenítés 
és testhőmérséklet-mérés után 
lehet belépni, maszk kell a mú-
zeumba, a könyvtárba és a Babits 
Mihály Kulturális Központba is. 
A piac kapcsán pedig kérte a 
Szekszárdi Vagyonkezelő K�.-
től, hogy a kapuknál biztosítson 
kézfertőtlenítőt és ellenőrizze a 
maszkhasználatot. A bölcsődék-
ben és az óvodákban belépéskor 
mérik a gyerekek testhőmérsék-
letét, a beszoktatás pedig az ud-
varon zajlik. 

Tisztelt Polgármester Úr!
Miután úgy látom, a hivatalos levelezé-
sünkben foglaltak valahogy nem jutnak 
el Önhöz, de a posztjaimat utólag elősze-
retettel kommentálja, így ebben a formá-
ban, a szekszárdi nyilvánosság előtt szólok 
Önhöz.

Először is gratulálok mai hétértékelő 
előadásához, pont erre számítottam, ezért 
hoztam nyilvánosságra a köztünk zajló le-
velezés első részét. A folytatást már nem, 
mivel Ön válaszában kifogásolta, hogy 
a „magánlevelezésünket” megosztottam. 
Mivel szerintem a polgármester és a leg-
nagyobb frakció vezetőjének város ügyeiről 
való egyeztetése, amelyet a szekszárdiak 
már régóta várnak, közügy, továbbra is 

úgy gondolom, a ránk szavazó választópol-
gároknak joguk van arról tudni, mi zajlik 
Szekszárdon.

Az Ön egyeztetést kezdeményező levelére 
megírtam, hogy az ÉSZ frakció több tagjá-
nak nem alkalmas az Ön szokásos sajtótájé-
koztatójának időpontja, mert már korábban 
leszervezett elfoglaltságaink vannak. Megír-
tam, hogy nyitottak vagyunk az egyeztetésre 
bármilyen más időpontban, akár csütörtö-
kön, akár a jövő hét bármelyik napján. Erre 
Ön ultimátumszerűen közölte, hogy csak 
a péntek 11 óra jó, vagy ott leszünk, vagy 
nem. Kifejtettem Önnek, hogy szerintem a 
szekszárdi választópolgárok és a város jövő-
je érdekében fontos annyira egy egyeztetés, 
hogy arra keressünk egy mindenki számára 

alkalmas időpontot, de ettől Ön elzárkózott. 
Ma pedig – ahogy az várható volt – üres név-
táblákkal demonstrálta, hogy az ÉSZ nem 
akar egyeztetni.

Tisztelt Polgármester Úr! Ideje befejez-
ni ezt a színjátékot! Ön igyekszik egy al-
ternatív valóságot teremteni, de lássa be 
végre, hogy mást sem tesz, mint lerombolja 
szeretett városunkat. A választópolgárok 
döntöttek tavaly a választásokon, ennek 
eredményeképp Ön lett a polgármester és 
az ÉSZ képviselői kerültek többségbe. Ez 
a helyzet megkívánja, hogy a két frakció 
egyeztessen, Ön pedig egyeztessen mindkét 
frakcióval és közös döntések szülessenek. 
Ön viszont mást sem tesz a választások óta, 
mint próbálja megakadályozni, hogy bár-
milyen eredmény is születhessen, büntetni 
próbálja a városlakókat.

Nyílt levél Szekszárd polgármesteréhez
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Polgármester úr, a szekszárdiak nem os-
tobák. Látják, mi folyik a városban. Ön 
megakadályozta, hogy az ÉSZ által kez-
deményezett kulturális program megva-
lósuljon a járványveszélyre hivatkozva, 
majd engedélyezte a másik oldal által 
kezdeményezett rendezvényt két héttel 
később, amikor a vírus már tényleg itt 
van. Ezzel azokat a helyi fellépőket bün-
teti, akiket a járvány amúgy is sújtott, he-
lyette jöhetnek Budapestről és külföldről 
a művészek.

Ön 60–70 napja nem írt alá olyan 
szerződéseket, határozatokat, amelyekre 
a közgyűlés kötelezte, ezzel próbálja meg-
akasztani a város működését.

Ön kiposztolta, hogy visszafizetett 62 
millió forint támogatási forrást. Arról 
viszont mélyen hallgat, hogy a közgyűlés 

döntése az volt, hogy a régi pályázatból 
való visszalépéssel egyidőben be kell nyúj-
tani az új pályázatot pont azért, hogy a 
támogatás ne vesszen el. Az új konstrukció 
feltételei ráadásul kedvezőbbek Szekszárd 
számára, és így olyan helyen épülhet ren-
delő, ahol a lakók és az ellátási körzetbe 
tartozók nem tiltakoznak ellene. Vajon 
miért van az, hogy egy visszafizetést azon-
nal alá tud írni, de egy rendezvény terület-
foglalási engedélyét nem?

Ön mélyen hallgat arról, hogy időnként 
összefutunk a hivatalban, próbálok Ön-
nel egyeztetéseket kezdeményezni, példá-
ul augusztus 6-a óta az uszoda ügyében, 
de valamiért erre máig nem került sor.

Amikor azt mondom, hogy a szekszár-
diaknak joguk van tudni arról, mi zajlik 
a városban, akkor az én szemem előtt 

nem az lebeg, hogy odaülök az Ön ked-
venc tévéje elé biodíszletnek demonstrál-
ni, hogy hajlandó vagyok egyeztetni. Én 
valódi párbeszédre gondolok, amitől Ön 
minden alkalommal elzárkózik. Ahogy 
Ön előszeretettel mondja: Elég a bohóc-
kodásból!

Szekszárd ennél többet érdemel!
Végezetül tájékoztatnám, hogy nem vé-

letlenül javasoltam az egyeztetést inkább 
csütörtökre, ugyanis elkészült a módo-
sított költségvetés, aminek aznap volt 
a leadási határideje. De mivel Ön nem 
volt hajlandó tárgyalóasztalhoz ülni, így 
leadtuk a javaslatot, hétfőn a GVB tár-
gyalja, hogy a szeptember 24-i közgyűlés 
megvitathassa.  2020. szeptember 18.

 Üdvözlettel: Bomba Gábor,
 az ÉSZ frakcióvezetője

Bűncselekményt sejtenek a háttérben
Hanyag kezelés, valamint hűtlen kezelés gyanúja miatt tett rendőrségi feljelentést

az Éljen Szekszárd (ÉSZ) frakcióvezetője

Vaskos dossziéval érkezett a 
Szekszárdi Rendőrkapitány-
ság épülete elé Bomba Gábor, 
az ÉSZ frakcióvezetője, hogy 
feljelentést tegyen ismeret-
len tettes ellen az épülő új 
városi sportuszoda kapcsán.

Balázs László

Az ÉSZ képviselője elmond-
ta, Ács Rezső polgármester 
nyolc hónapig akadályozta a 
Polgármesteri Hivatal átvilágí-
tását, így az csak a napokban 
kezdődhetett el. Elsősorban a 
Sport utcában élettelenül álló, 
félig elkészült betontorzó körü-
li anomáliákkal foglalkoznának. 
Bomba emlékeztetett, hogy már 
öt éve nincs uszodája a megye-
székhelynek, az új 25x33 méte-
res több éve épül. Közel 1 mil-
liárd forintot fizetett ki eddig 
a megrendelő önkormányzat. 
A polgármester korábban azt 
ígérte, hogy egyéni döntés alap-
ján szeptember 30-ra elkészül a 
létesítmény. 

Bomba Gábor arról is beszélt, 
hatalmas kockázat a nagyberu-
házás, mert ha elveszik a forrás, 
akkor közel 1 milliárdot kell 
visszafizetni, ami csődbe vinné 

a várost. Véleménye szerint egy 
felelős vezetés idáig nem juttat-
hatta volna el az uszodaépítést. 

A feljelentésben foglaltak sze-
rint a 850 millió forint kifizetés 
tekintetében a hanyag kezelés 
bűncselekménye a Büntető Tör-
vénykönyv (Btk.) szerint külö-
nösen nagy, vagy ezt meghaladó 
mértékű vagyoni hátrányt oko-
zónak minősülhet, a büntetési 
tétel felső határa 3 évig terjedő 
szabadságvesztés. Továbbá a 
hűtlen kezelés bűncselekménye 
a Btk. paragrafusa alapján jelen-
tős vagyoni hátrányt okozónak 
minősül, így 10 évig terjedő sza-
badságvesztéssel sújtható.

A kivitelező Aquaplus K�., 
és a beruházásban konzor-
ciumi partnerként résztvevő 
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata és a Szekszár-
di Sportközpont Nk�. 2018. 
március 6-án írta alá a kivite-
lezési szerződést, a munkála-
tok befejezésére 16 hónap állt 
a cég rendelkezésére. Eredeti-
leg tehát 2019. augusztus 31-ig 
kellett volna átadni az uszodát. 
Idén április végén harmadszor 
módosították a szerződést, és 
tolták későbbre az átadási ha-
táridőt, ez alapján szeptember 
30-án be kellett volna fejezni az 
építkezést.

Lapunk természetesen írásban 
megkereste Ács Rezsőt a felje-
lentés kapcsán, ám lapzártán-
kig nem reagált a kérdésünkre. 
A teol.hu internetes oldalnak 
ugyanakkor elmondta, hogy 
szerinte most politikai háború 
van Szekszárdon, ami az elmúlt 
évtizedek alatt nem fordult elő. 
Ennek a kicsúcsosodása volt, 
hogy az ÉSZ frakcióvezetője 
feljelentést tett a rendőrségen. 
Hozzátette: a maga részéről 
örülne a vizsgálatnak, mert az 
fényt deríthet például arra, hogy 
a sportközpont igazgatójának 
milyen szerepe volt ebben a be-
ruházásban. Kiderülhet, hogy 
az uszodavizsgáló bizottság mi-
ért nem végzi a munkáját, illet-
ve milyen eredményre jutottak. 
Azt állította, hogy nincs semmi 
takargatnivalója, eddig is Szek-
szárd érdekében politizált és a 
jövőben is ezt fogja tenni. A lé-
nyeg az, hogy épül az uszoda, és 
be is kell fejezni. Kérdés viszont, 
hogy az ÉSZ frakcióvezetője mi-
vel támasztja alá, amiket mond. 
Ha az eljárás lezárul, megvizsgál-
ják annak a lehetőségét, hogy ha-
mis vád, illetve rágalmazás miatt 
lehet-e feljelentést tenni – tette 
hozzá Ács Rezső. 
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A SOLVARO Alapítványa nevelőszülős
családokban cseperedő 
gyermekeket és fiatalokat támogat

Amikor a SOLVARO-nál Szekszárdon európai ipari 
nagyvevőknek lemez termékeket gyártanak, 
abból nem csak az a ca. 120 fő alkalmazott 
profitál, hanem a SOLVARO alapítványa is. A cég 

sok éve támogat olyan környékbeli családokat, akik gyer-
mekotthonból vettek magukhoz gyerekeket.

MUNKAHELY 
DOLGOZNI ÉS EGYÜTT 
GONDOLKODNI 
SZERETŐKNEK

A SOLVARO-nál fémipari szak-
emberek és gépkezelők az 
üzem főszereplői. A legmo-
dernebb technológiával gyár-
tanak szellőzőrácsokat autó-
buszokhoz és traktorokhoz, 
szerverszekrényekhez ajtókat, 
munkagépekhez elemeket, és 

sok egyebet. A munkahelyet 
és a környezetet a legmoder-
nebb műszaki ismeret jellem-
zi. A középpontban szélespré-
sek, teljesen automatikus, mű-
ködésű, robotokkal vezérelhe-

tő lézerberendezések és mély-
húzóprés állnak. A munkájuk 
eredményéből nem csak olyan 
nemzetközi cégek részesül-
nek, mint a Valtra, Fendt vagy 
MAN, elkötelezettségüknek 
helyben is hatása van, a SOL-
VARO alapítványán keresztül.

GYEREKEKNEK JÖVŐT 
ADOMÁNYOZNI

Úgy a vállalat, mint a dol-
gozói a SOLVARO alapítvá-
nyán keresztül olyan családo-
kat támogatnak, akik gyerme-
kotthonból vesznek maguk-

hoz gyermekeket. Folyamatos 
a kapcsolat az alapítvány és a 
családok között, hogy a gyere-
kek szerető otthonból, gondos-
kodó környezetből kerülhes-
senek az életbe. A kapcsolat-
tartó segít felmérni, hol szorít 
a cipő. Például egészségügyi 
probléma esetén, pályaválasz-
tási döntés meghozatalakor, 
iskolai alkalmaknál, tehet-
séggondozásban, vagy éppen 
munka keresésben. A végén 
mindenki büszke, amikor va-
lamelyik „gyerekünk” a fel-
nőtt életbe kerül. 

A SOLVARO Alapítványá-
ról itt tudhatnak meg többet: 
www.gyermekacsaladban.hu

Az alapítványt a jövedelme 
1%-ával is támogatni tudja. 
Adóbevallása elkészítésekor 
kérem adja meg az Alapítvány 
adószámát: 18860359–1–17

Krisztián, a SOLVARO alapítvány támogatottja, a sikeres érettsé-
gi után még egyszer találkozik Jankával a kapcsolattartóval

Aki megbízható és elkötelezett, illik a SOLVARO csapatába, a 
vállalat és a dolgozók az alapítványon keresztül környékbeli 
gyerekeket támogatnak

SOLVARO sok oldalú feladatot kínál a fémipari szakembereknek A szekszárdi telephelyen nemzetközi cégeknek gyártanak

Amennyiben munka-, vagy gya-
korlati hely érdekelné Önt a 
SOLVARO Kft.-nél, itt talál in-
formációkat: www.solvaro.hu, ill. 

jelentkezzen a következő e-mail
címen: human@solvaro.com 
vagy telefonon a + 36–74/
504–007-es számon.

(05613)
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(05609)

Társastánctanfolyam  

felnőtteknek Szekszárdon, 
szeptember végétől

Telefon: +36–20/980–77–52
http://www.gemenctancsportegyesulet.hu

Tánctanár: Orbán Ferenc

(05612)

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–7603

(05605)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05603)
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Támogatás a civileknek, behajtják a tartozást
Új költségvetést készített az Éljen Szekszárd frakció: jut járdára, parkolóra, a közvilágítás korszerűsítésére

A közgyűlés Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsága 
(GVB) megszavazta a 2020. 
évi költségvetés módosítását. 

Balázs László

Ács Rezső polgármester márci-
usban a veszélyhelyzet kihirde-
tésekor testületi ülés nélkül is 
dönthetett – az úgynevezett ren-
deleti kormányzással – a büdzsé 
elfogadásáról, amit azóta kétszer, 
negyedévente módosítottak. 

Az Éljen Szekszárd (ÉSZ) 
frakció által átdolgozott költség-
vetésben a civil és sportszerveze-
teknek közel 50 millió forint jut, 
vagyis majdnem ugyanannyit 
kapnak, mint tavaly, a Szőlő- 
Szem Mozgalom támogatására 1 
milliót különítettek el - jelentette 
ki lapunknak Bomba Gábor, az 
ÉSZ frakcióvezetője. Emelt ösz-
szeg jut a tűzifabeszerzésre, a 
csapadékvíz-elvezetésre 25 mil-

lió forintot csoportosítottak át, 
a közvilágítás korszerűsítésére, 
javítására 12 millió jut, járdaja-
vításra 14, új parkolók létrehozá-
sára 26 millió forintot fordíthat 
az önkormányzat. A képviselők 
számára 1–1 milliós keretet 
nyitnak, amelyből a választó-
körzetükben kisebb munkákat, 
javításokat kérhetnek. 

Közgyűlés előtti rendkívüli 
ülésén döntött a GVB a szer-
vezeti és működését szabályzat 
7. függelékének módosításáról, 
ami a Polgármesteri Hivatal ál-

lománytábláját érinti. Mint arról 
korábban beszámoltunk, a jú-
liusi rendkívüli ülésen a hivatal 
engedélyezett létszámát öt fővel 
csökkentették. A döntés érintet-
te a stratégiai tervezési osztályt is, 
amelynek létszámát hárommal 
karcsúsították. A mostani előter-
jesztés a szervezeti egységnél egy 
fő létszámnövelést tartalmaz. 

A Gurovica Meliorációs Nk�.-
nek 18 milliós tartozása van az 
önkormányzat felé. A cég azt 
kérte, hogy ne induljon el a be-
hajtás ellene, a bizottság azonban 

azonnali intézkedés foganatosí-
tását kérte az önkormányzattól. 

A Szekszárdi Közművelődési 
Nk�. pénzügyi rendezése is sze-
repelt a napirendi pontok között. 
Az önkormányzati cég 50 millió 
forint felett veszített a tőkéjéből, 
amit két éven belül vissza kell 
fizetni. A GVB döntött az Nk�. 
jegyzett tőkéjének 1 millió forint-
tal történő emeléséről, illetve 39 
millió tőketartalékba helyezésé-
ről. A pénz átutalásának határide-
je 2020. december 31., az ügyve-
zetőnek ezt követően a bíróságon 
kell bejelenteni a tőkeemelést. 

KSC Szekszárd 2019-ben be-
nyújtott támogatási kérelmét is 
tárgyalta a testület. A 40 mil-
liós hozzájárulást két részlet-
ben kapja meg a klub: idén 15 
milliót, a jövő évi költségvetés 
terhére pedig 25 milliót 2021. 
március 31-ig. A dotációt csak 
önrész biztosítására és fejlesz-
tésekre fordíthatja az egyesület. 

Illés Tamás: Ács Rezső is kikerült a köztartozásmentes adatbázisból
Támogatta az ÉSZ-frakció ál-
tal benyújtott költségvetési 
módosító javaslatot és Imre 
Péter szobrának köztéri el-
helyezését is keddi ülésén a 
Kultúra, Civil Szervezetek és 
Városmarketing Bizottság 
(KCV).

Farkas Melinda

A bizottság elfogadásra javasol-
ta a közgyűlésnek a 2020. évi 
költségvetés módosítását (erről 
részletesen a fenti cikkben ol-
vashatnak). Szintén támogatta 
a testület a Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság (GVB) 
kezdeményezését a Szekszár-
di Közművelődési Szolgáltató 
NK�. (a Babits Mihály Kultu-
rális Központ üzemeltetője – a 
szerk.) helyzetének pénzügyi 
rendezésére vonatkozóan. A cég 
törzstőkéjét 39 + 1 millió forint-
tal kellett „feltölteni”, Csötönyi 
László bizottsági elnök szavai 

szerint azért, hogy elkerülhető 
legyen a felszámolás. Szerette 
volna megvitatni a testület az 
NK�. 2019. évi, illetve a 2020. 
első félévének pénzügyi és 
szakmai beszámolóját, de több 
bekért dokumentum hiányzott, 
és Zsikó Zoltán ügyvezető igaz-
gató sem jelent meg az ülésen. 
A testület ezért határozatban 
szólította fel az igazgatót, hogy 
péntekig (szeptember 25-ig) 
küldje meg a hiányzó papírokat.

Az ülésen szó volt a képvi-
selők köztartozásmentes adat-
bázisba való bekerülésének 
vizsgálatáról is. Mint ismeretes, 
a Tolna Megyei Kormányhivatal 
törvényességi felhívással fordult 
a bizottsághoz, mivel két ÉSZ-
es képviselő, Bomba Gábor és 
Csötönyi László egy időre ki-
került a nyilvántartásból. Illés 
Tamás, a vizsgálatot lefolytató 
bizottsági alelnök azt mondta, 
nem találtak olyan jogsértést, 
amely komoly problémát vetne 

fel. A jogszabály csak azt írja 
elő, hogy amikor a képviselő tu-
domást szerez arról, hogy kike-
rült a nyilvántartásból, akkor fel 
kell őt hívni a helyzet 60 napon 
belüli rendezésére, és vissza kell 
kerülnie a nyilvántartásba. Ezt 
mindkét képviselő megtette, be 
is mutatták a köztartozás-men-
tességről szóló igazolásukat. A 
jövőben a bizottság szúrópróba-
szerűen fogja ellenőrizni, hogy 
mindenki szerepel-e a nyilván-
tartásban. Kijelentette azt is: 
ha már ekkora ügyet csináltak 
ebből, nem árt tudni, hogy Ács 
Rezső polgármester is kikerült 
már a nyilvántartásból, mégpe-
dig 2019 szeptemberében.

A bizottság ezen felül alá-
írásra javasolt a közgyűlésnek 
egy szándéknyilatkozatot arról, 
hogy városvezetés támogatja a 
Mészöly Miklós születésének 
a 100. évfordulójára tervezett 
programsorozat megvalósítását. 
Szintén támogatták Imre Péter, 

szekszárdi szobrászművész köz-
téri alkotásának elhelyezését a 
Magyarországi Német Színház 
előtti területen. A szobor egyéb-
ként a városnak nem kerülne 
pénzbe, csupán a zsűriztetése, 
és Herr Teréz főépítész is amel-
lett foglalt állást, hogy a város 
főterén szükség lenne a jelenle-
ginél több értékes alkotásra.

A testület zárt ülésen tárgyalt 
a Szekszárdi Városvédők név-
használatáról, és úgy döntött, 
hogy a hatáskörében eljárva 
megvonja a névhasználatot az 
egyesülettől, mert úgy ítélte 
meg, hogy a használat módja 
vagy körülményei sértik, illetve 
veszélyeztetik az önkormányza-
ti képviselők méltóságát.

Lapunk megkereste a köz-
tartozásmentesség kapcsán a 
polgármestert arról érdeklőd-
ve, valóban kikerült-e a nyil-
vántartásból, és ha igen, mi volt 
ennek az oka, de lapzártánkig 
nem válaszolt.
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Seregnyi napirendi pont a közgyűlésen
A június 18-ával megszűnt 
veszélyhelyzet utáni első ren-
des ülését tartotta lapzártánk 
után Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Közgyűlése csütörtökön.

Balázs László

Maratoni hosszúságú ülésre szá-
míthattak a képviselők, hiszen 
28 pont szerepelt a meghívóban, 
és még csütörtök délután négy 
órakor is vett fel új pontokat 
tárgyalásra a képviselő-testület. 

A közgyűlés tárgyalta az Éljen 
Szekszárd frakció által benyúj-
tott, a 2020-as  költségvetés mó-

dosításáról szóló javaslatot. Sza-
vaztak a képviselők a vásárok és 
piacok tartásáról szóló önkor-
mányzati rendelet módosításá-
ról. Minden hónap második és 
negyedik szombatján rendez-
nek bolhapiacot, két helyszín 
közül lehet választani: a 160 la-
kásos épület előtti tér és a Garay 
tér jöhet szóba helyszínként. A 
piac üzemeltetője a Szekszárdi 
Vagyonkezelő K�. lesz. 

Az „Egészségügyi alapellátás 
fejlesztése Szekszárdon” elne-
vezésű projekt kapcsán módo-
sítani kellett az alapszerződést, 
mert a Wigand téri felújított 
orvosi rendelőre többlettámo-

gatást kapott az önkormányzat 
– erről szintén döntött a köz-
gyűlés. 

A képviselő-testület szava-
zott a Sió turisztikai fejlesztése 
elnevezésű tender támogatási 
szerződés módosításának jó-
váhagyásáról, illetve az ön-
kormányzat és a Szekszárdi 
Kajak-kenu SE között kötött 
konzorciumi együttműködési 
megállapodás módosításáról. 

Az önkormányzat 2000 de-
cemberében csatlakozott a 
Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjrend-
szerhez. A program célja az, 
hogy a hátrányos szociális hely-

zetben lévő egyetemi és főisko-
lai hallgatók, illetve a felsőok-
tatási intézménybe jelentkezni 
kívánó �ataloknak is elérhetővé 
tegye a részvételt a képzésben. 

Döntöttek a képviselők a szo-
ciális ellátások helyi szabályo-
zásáról szóló önkormányzati 
rendelet módosításáról is. Erre 
azért volt szükség, mert eddig 
mázsában szerezte be a rászo-
rulóknak a téli tűzifát az önkor-
mányzat, a jövőben a kalodás 
vásárlást részesíti előnyben a 
helyhatóság. 

A döntésekről részletesen 
jövő heti lapszámunkban adunk 
tájékoztatást.

Több közterület-felügyelő vigyázza a rendet 
Négy új szakembert vehet fel a szekszárdi önkormányzat | Akinek nincs meg a szükséges papírja, azt beiskolázzák

Négy fővel növeli a közterü-
let-felügyeleti csoport létszá-
mát a szekszárdi önkormány-
zat. A közterület-felügyelők 
feladata többek között a helyi 
közbiztonság megteremtése 
és fenntartása.

Balázs László

Sok ember hiányzik a magyar 
munkaerőpiacról, éppen ezért 
ma szinte semmilyen munkakör 
esetében nem könnyű feltölteni 
a létszámot. A szekszárdi ön-
kormányzat Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Igazgatósága je-
lenleg közterület-felügyelőket 
toboroz, miután a városi köz-
gyűlés júliusban kilencről 12-re 
emelte az önkormányzati ren-
dészeti álláshelyek számát.  

– Nem mondanám, hogy 
hiányszakmának számít a köz-
terület-felügyelő – mondta dr. 
Varga András, a szekszárdi ön-
kormányzat Városigazgatási és 
Rendészeti Osztályának osz-
tályvezetője. – Biztos vagyok 
benne, hogy nem sokan vannak 
azok, akiknek megvan a megfe-
lelő végzettségük, és ilyen jellegű 
munkát keresnek. Inkább azt 
tudom elképzelni, hogy a mun-
káltató beiskolázza az adott sze-

mélyt, ha felügyelőként kívánja 
alkalmazni. Lehet ez új, vagy 
már meglévő, más munkakör-
ben foglalkoztatott munkatárs.

Az osztályvezető hozzátette: 
a döntést megelőzően kilenc 
álláshely volt, ezt emelte meg 
12-re a közgyűlés. Azonban 
eddig még ez a kilenc álláshely 
sem volt betöltve, csak nyolcan 
dolgoztak közterület-felügye-
lőként. Október 1-jétől egy új 
kolléga csatlakozik a gárdához, 
így még három helyre várják a 
jelentkezőket.

A végzettséggel kapcsola-
tos követelményekről és az 
alkalmassági kritériumokról 
dr. Varga András megjegyez-
te, alapfeltétel a közszolgálati 
középiskolai végzettség; vagy 
középiskolai végzettség és 
közszolgálati szakképesítés; 
illetve középiskolai végzettség 
és közterület-felügyelői vizs-
ga. A kinevezés további kité-
tele az egészségügyi, fizikai 
és pszichikai alkalmasság az 
EüM-BM együttes rendeletben 
foglaltak szerint. Amennyiben 
a munkavállalónak nincs köz-
terület-felügyelői vizsgája, úgy 
a munkáltató átvállalja a képe-
sítés megszerzéséhez szükséges 
OKJ-s tanfolyam költségeit. A 

képzés ideje alatt is fennáll a 
közszolgálati jogviszony, az 
érintett dolgozó munkavég-
zésre köteles, de a végzettség 
megszerzéséig nem intézked-
het. Az osztályvezető kitért 
arra is, a felszerelést – ruházat, 
okoseszköz – is az önkormány-
zat biztosítja számukra, ennek 
költsége a beiskolázással együtt 
fejenként mintegy 500–600 
ezer forint.

A közterület-felügyelők fel-
adatait jogszabály határozza 
meg – nyilatkozta Domokos 
Márton, a közterület-felügye-
lő csoport vezetője. Hivatalos 
személyként a közterületesek 

több dolgot is ellenőrizhetnek, 
így például leggyakrabban 
Szekszárdon a közterületek 
jogszerű használatát, a közte-
rületen folytatott, engedély-
hez, illetve útkezelői hozzájá-
ruláshoz kötött tevékenység 
szabályszerűségét vizsgálják. 
Emellett olyan tevékenységek 
megelőzése, megakadályozása, 
illetve megszüntetése és szank-
cionálása is kiemelt feladatuk, 
amelyek megsértik a közterület 
rendjére és tisztaságára vonat-
kozó jogszabályt. A közterü-
let-felügyelők közreműködnek 
a társadalmi bűnmegelőzési 
feladatok megvalósításában, 
a közbiztonság és a közrend 
védelmében. Részt vesznek a 
köztisztaságra vonatkozó jog-
szabályok végrehajtásának elle-
nőrzésében. Segédkeznek az ál-
lategészségügyi és ebrendészeti 
feladatok ellátásában; valamint 
ellenőrzik a mozgásában korlá-
tozott személy parkolási igazol-
ványának jogszerű használatát 
és birtoklását. Domokos Már-
ton megemlítette, ellenszegü-
lés esetén tudnak védekezni, 
ugyanis kényszerítő eszközzel 
– gázspray-vel – rendelkeznek, 
de mobiltelefonjuk és digitális 
fényképezőgépük is van.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/314–580
web: www.diaketkeztetes.net

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 
e-mailben:

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

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.

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

(05606)

MENÜ Szeptember 28. Szeptember 29. Szeptember 30. Október 1. Október 2.

„A”
1350 Ft

Palócleves
Tárkonyos 

burgonyakrém-
leves

Csontleves Vegyes
gyümölcsleves

Magyaros 
gombaleves

Szilvás
gombóc,
fahéjas

pocukor 

Pusztapörkölt, 
káposztasaláta

Rántott 
jércemell, 

kukoricás rizs

Fűszeres-
hagymás 
csirkemáj,

főtt burgonya

Vadas
pulykaragu, 

makaróni 
tészta 

„B”
1350 Ft

Palócleves
Tárkonyos 

burgonyakrém-
leves

Csontleves Vegyes
gyümölcsleves

Magyaros 
gombaleves

Bakonyi
csirkeragu, 
párolt rizs

Milánói
sertésborda, 

sajt

Paradicsomos 
húsgombóc, 

főtt burgonya

Rántott 
jércemell,

mexikói saláta

Csülök pékné 
módra,

savanyúság

Napi
ajánlat
1250 Ft

Sertésborda 
rántva,

karottás 
jázminrizs,

savanyúság

Sertésborda 
rántva,

karottás 
jázminrizs,

savanyúság

Sertésborda 
rántva,

karottás 
jázminrizs,

savanyúság

Sertésborda 
rántva,

karottás 
jázminrizs,

savanyúság

Sertésborda 
rántva,

karottás 
jázminrizs,

savanyúság

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Csirkemell 
roston,

görög saláta

Csirkemell 
roston,

görög saláta

Csirkemell 
roston,

görög saláta

Csirkemell 
roston,

görög saláta

Csirkemell 
roston,

görög saláta

Szekszárdi
I. Béla Gimnázium

7100 Szekszárd,
Kadarka u. 25-27.
Tel: 74/511-077

Négy évfolyamos gimnázium
0001 Digitális kultúra – reál 
0002  Geo – digitális kultúra

0003 Angol – digitális kultúra
0004  Humán – idegen nyelv 

 (angol/német)
0005 Angol – német
0006  Sport – idegen nyelv

Öt évfolyamos gimnázium
0007 Angol nyelvi előkészítő
0008  Arany János Program 

előkészítő osztálya

I. Bélás lehetsz hamarosan! 
Ha szeretnél egy

jó hangulatú, közösségi szellemiségű,
egyéniséget elfogadó,
változatos módszereket alkalmazó
gimnáziumban tanulni,
felkészülni a továbbtanulásra,
jó nyelvtudásra szert tenni,

akkor válaszd első helyen az I. Bélát!

(05616)

Várjuk Önt és nyolca-
dikos gyermekét 
2020. szeptember 

30-án 17:00 órára az 
I. Béla Gimnáziumba 

szabadtéri
tájékoztatónkra.
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Nyitott pincék: jó szekszárdi borra vágytak a vendégek
A megkérdezett borászatok 
elmondása alapján népszerű 
volt a Szekszárdi Szüreti Nyi-
tott Pincék rendezvénysoro-
zat, melyet szeptember 17. 
és 20. között rendeztek meg, 
mintegy harminc pincészet 
részvételével.

Steiner Viktor

A Márkvárt Pincénél, mely 
pénteken és szombaton várta a 
borkedvelőket, szinte csak vi-
déki vendégek voltak – mondta 
el lapunknak Márkvárt János 
borász. Hozzátette, olyan sop-
roniak is akadtak köztük, akik 
rendszeres látogatói a Szekszár-
di Szüreti Napoknak. A nagy 
csapatok helyett most inkább 
a párok voltak a jellemzőek, a 
vendégkör összetétele az élet-
kor és a nemek tekintetében 
összességében teljesen vegyes 
volt. Márkvárt János kiemelte, a 
kóstolón megjelentek célirányo-
san érkeztek hozzá és ismerték 
pincészete borait, melyek közül 
fejenként átlagban 5–6 fajtát 
kóstoltak meg. A borász kérdé-
sünkre azt is elmondta, hogy a 
nyitott pince napok ki�zetődő 
volt a pincészet számára.

A Halmosi Pincénél – mely 
most először vett részt a nyitott 
pince napokon – szintén vegyes 
volt a vendégkör összetétele – 
tudtuk meg Halmosi Józse�ől. 
Mint azt a borász elmondta, a 
résztvevők kimondottan érdek-
lődtek a borok és készítésük 
iránt. Hozzáfűzte, népszerű volt 

körükben a pincetúra, mely so-
rán hordóból is kóstolhattak. 
A pincészet előtérbe helyezi a 
szekszárdi jellegzetes fajtákat, 
így a vendégek – akik többek 

között idei kadarkát is ihattak – 
főként ezeket fogyasztották.

A Vida Családi Borbirtok, 
illetve vendégpincészetük, a 
Tüske Pincészet csütörtöktől 

vasárnapig várta a vendégeket, 
akik szép számban jelentek 
meg – tudatta i�. Vida Péter 
borász. Hozzátette, messze a 
szombati nap volt a legforgal-

masabb, az összesen mintegy 
négyszáz vendégből mintegy 
háromszázan ekkor keresték 
fel a borászatot. Kiemelte, iga-
zi fesztiválhangulat alakult ki, 

a Bartina Néptánc Egyesület 
táncosainak bemutatóját pedig 
tapsvihar kísérte. Vendégeik 
főként a prémium borokat fo-
gyasztották, és átlagosan 3–4 
fajta bort kóstoltak meg. Nagy 
népszerűségnek örvendett új, 
prémium cuvée-jük, mely a 
„Lösz” nevet kapta a szekszárdi 
termőtalajra utalva.

A Heimann Családi Birto-
kon, ahol a Sebestyén Pince 
volt a vendégpincészet, szintén 
a szombati nap volt a legnép-
szerűbb – mondta el Sebestyén 
Csaba borász. Kiemelte, renge-
teg volt a vidéki vendég, a kós-
toló pedig igen kulturáltan zaj-
lott, részeg embert nem lehetett 
látni. A vendégek mindenfajta 
bort szívesen megkóstoltak, és 
kíváncsiak voltak arra is, hogy 
miként készültek.

A Mészáros Pincénél, mely 
Bősz Adriánnal és a Veszter-
gombi Pincével karöltve várta a 
vendégeket, csütörtöktől szom-
batig folyamatosan telt ház volt 
– mondta el Vesztergombi Csa-
ba borász. Hozzátette, főként 30 
és 40 év közöttiek, többségében 
talán szekszárdiak jelentek meg. 
Egy-egy vendég átlagban 5–6 
fajta bort kóstolt meg. Csütör-
tökön, amikor kissé melegebb 
volt, jobban fogytak a fehérbo-
rok, illetve a rozék, de ezt leszá-
mítva a vendégek mindenfajta 
bort szívesen megkóstoltak. 
Mint Vesztergombi Csaba a 
vendégek elvárásáról fogalma-
zott: jó szekszárdi bort akartak 
inni.

Németh János Pincészet

Fekete Borpince

Prantner Pince
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Bálint György

Ha az eredményeket, legfőkép-
pen a végeredményt vesszük 
alapul, abszolút elégedettek 
lehetnek az Atomerőmű KSC 
Szekszárd vezetői és szurkolói. 
A vírushelyzet elharapódzása 
miatt négy csapatosra zsugo-
rodott Sió Kupán a két, már 
régebb óta komoly riválisnak 
számító csapat, az Uni Győr és 
a PEAC legyőzésével, valamint 
a náluk gyengébb játékerőt kép-
viselő PINKK Pécsi 424 szinte 
elgázolásával, százszázalékos 
teljesítménnyel nyerte meg a 
felkészülési tornát a szekszárdi 
csapat. (Immáron nyolcadszor 
hódította el a díjat a hazai gár-
da a Sió Kupa 51 éves történe-
tében.)

A KSC törzsszurkolói és 
a sportág szimpatizánsai ví-
rushelyzetben is erős félházat 
produkáltak a szekszárdi sport-
csarnokban. Kíváncsian várták 
a csapat, benne a nyáron igazolt 
öt új játékos (az amerikai Cyes-
ha Goree, a szerb Maja Skorics, 
a szlovén Zala Friskovec, Zele 
Dorina és Szabó Fanni) bemu-
tatkozását. Megkockáztatjuk a 
kijelentést: szerkezetileg ennyire 
jó, játékosai tudásszintje alapján 
ennyire erős kerete a KSC Szek-
szárdnak talán még sohasem 
volt. Pedig a hazai nagycsapat-
tá válás elmúlt cirka öt évében 
kétszer volt már bajnoki döntős 
és lett ezüstérmes, és egyszeres 
Magyar Kupa-győztes is a Djo-
kics Zseljko által felépített, álta-
la dirigált női kosárlabdacsapat.

Valóban nagy „anyag” a mos-
tani. Olybá tűnik minden poszt-
ra van legalább kettő, de előfor-
dul, hogy annál is több magas 
szinten teljesíteni képes játékos. 
(A center poszton extrákra ké-
pes, már több éve fényesen bi-
zonyító, elhíresülten „magyar 
szívű” amerikai Erica McCall 
az ottani bajnokság elhúzódása 
miatt később csatlakozik a csa-
pathoz).

Az újak érkezése persze nem 
fordítható át azonnal sikerre. 
Noha maradtak alapemberek 
a külföldieknél (Sara Krnjics, 
Erica McCall) és a magyarok-
nál is (Studer Ági, Teodoreán 

Alexandra, Bálint Réka, Mik-
lós Melinda), az új játékosok 
érkezésével, azok beépítésével 
mindenképpen új csapatot kell 
építenie Djokics Zseljkonak. 
Erre kitűnően alkalmas volt a 
Sió Kupa a gyakori cserékkel, az 
eddig tanult játékelemek éles kö-
rülmények közötti tesztelésével.

A cél, hogy az eddigiekhez 
képest még gyorsabb, még 
ponterősebb, a védekezésben 
agresszívebb legyen az új KSC 
Szekszárd, amely olykor a rá 
korábban is jellemző, a közön-
ségnek nagyon tetsző látványos 
játékból is ízelítőt adott. Az 
erőnlét, úgy tűnik rendben van: 
az Uni Győr és a PEAC ellen 
is az utolsó negyedben tudta 
maga javára fordítani a szoros 
meccseket a szekszárdi csapat, 
ráadásul a PEAC egy nappal 
többet pihent.

„Sok még a tennivaló, hogy 
összehangoljuk a régieket az 
újakkal. Attól még messze va-
gyunk, amit szeretnék látni, ám 
kedvező előjel, hogy ha csak 
percekre is, de minden mér-
kőzésen megvalósult az, amit a 
későbbiekben teljes mérkőzésre 
szólóan játszani szeretnénk” – 
mondta Djokics Zseljko.

Studer Ágnes szinte ott foly-
tatta, ahol a vírus előtt abba-
hagyta: okosan, dinamikusan 
és ponterősen, felnőtt váloga-
tott formában kosarazott a Sió 
Kupán. – Nekem, mint a csapat 
irányítójának meg kell ismer-
nem, ki kell tapasztalnom az új 

játékosok szokásait, igényeit a 
pályán, hova, melyik kezére, s 
hogyan passzoljak. Így volt ez 
például Erica és Sara érkezésekor 
is. Ilyen szempontból jó, hogy 
nemcsak magyar, ezen belül egy 
szekszárdi és most egy diósgyőri, 
hanem már egy külföldi maggal 
is rendelkezünk, amire lehet épí-
teni, de lesznek új dolgok, ami a 
páros kapcsolatokat illeti. 

Az Uni Győr új edzője, az el-
múlt húsz év legjobb, legsikere-
sebb magyar női kosárlabdázó-
ja, Iványi Dalma is elismerőleg 
szólt a szekszárdi csapat elmúlt 
években nyújtott teljesítményé-
ről, és sommásan megjegyezte: 
„Szerintem az új bajnokságban 
is az egyik meghatározó csapat 
lesz a Szekszárd!”

Az 51. Sió Kupáról szóló tu-
dósításból nem maradhat ki az 
a csodálatos hír, hogy Gereben 
Lívia, akinek egy ország szur-

kolt a leukémiával folytatott 
küzdelmében, valóban felépült, 
és többször is komoly epizód-
szerepet kapott a tornán. Igaz, 
egyszerre csak percekig volt a 
pályán, de ezalatt felettébb biz-
tatóan mozogva kapcsolódott 
be a játékba, amiért járt neki a 
lelátóról sűrűn érkező elisme-
rés. – Örülök, hogy ilyen nagy 
iramú meccseken is egy időre 
már fel tudom venni a ritmust. 
Ennél nagyobb szerepvállalás 
egyelőre nem lenne lehetséges, 
nem esne jól, de szép fokoza-
tosan adagolva a meccsterhe-
lést, érzem, hogy utolérhetem 
a betegségem előtti formámat” 
– mondta a PEAC elleni torna-
záró meccs után Gereben Lívia.

Apropó PEAC! Ha az új baj-
nokság, a 2020/21-es szezon 
október 3-án valóban elindul, 
akkor ez a masszív, erős, magas 
játékosokból álló pécsi csapat 
lesz a KSC Szekszárd első ellen-
fele, hazai környezetben.

Az 51. Sió Kupa végeredmé-
nye: 1. Atomerőmű KSC Szek-
szárd, 2. Uni Győr, 3. PEAC-
Pécs, 4. PINKK Pécsi 424. A 
torna legjobb játékosa Maja Sko-
rics (KSC Szekszárd) lett. A torna 
legeredményesebb játékosa díjat 
a győri Brianna Kiesel kapta, 48 
pontot dobott. A Sió Kupa egyik 
alapítója, a legendás szekszárdi 
edző, Szabó Ödön által létreho-
zott díjat, ami mindig az előző 
év legjobbjának megválasztott 
szekszárdi játékost illeti meg, az 
idén Studer Ágnes vehette át.

Újra elhódította a Sió Kupát a Szekszárd
Gereben Lívia visszatért a pályára, ovációval fogadta a közönség
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„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok, és meg 
vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek 
magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy én 
szelíd és alázatos szívű vagyok, és lelketek nyugalmat talál. 
Mert az én igám jó, alkalmas, és az én terhem könnyen elvi-
selhető.”  (Máté 11:28–30)

Nem nehéz belátni, hogy egy-
általán nem mindegy, hogy egy 
80 kg-os szeneszsákhoz hasonló 
terhet a vállunkon kell-e cipel-
nünk napról-napra, vagy pedig 
egy segédeszköz (talicska, gép-
jármű) használatával könnye-
dén továbbítjuk a célba. Sajnos, 
arra már kevesen gondolnak, 
hogy az élet terhét, megpróbál-
tatásait (mint például betegség, 
gyász, megélhetési gondok) 
sem kellene az ördögi hitetés-

ben, a bűn igájában vonszolni 
egy életen át, a magunk veszté-
re! Mert ha elhisszük, ha nem, a 
Szentírás tanítása szerint akkor 
is igaz, hogy a bűn igája, azaz a 
céltévesztett állapot kegyetlen, 
pusztító szolgaságba hajszolja 
az embert a lélek ellensége, az 
ördögi uralom hatása által.

Ezért hív Jézus magához min-
denkit az Ő követésére, hogy 
tartsunk vele egy életen át! A 
régebbi időkben, különösen a 

magyar nyelvterületeken volt 
elterjedve, hogy a jármos ökrö-
ket úgynevezett kettős járomba, 
igába fogták, és így szolgáltak az 
ökrök a szekér vagy az eke von-
tatásában. Jézus Krisztus jól tud-
ta, hogy nélküle csak a lelkünk 
ellensége által leigázva, az em-
bergyilkos ördögi uralom alatt 
kénytelen az ember vonszolni 
élete terhét, nyomorúságát, ami 
végül mégis csak pusztulást és 
halált hoz. Sok ismerősöm van, 
aki reményt vesztve boldogtalan 
és életunt állapotban vegetál az 
ördög igájában. De Isten nem 
így akarja látni az embert! Krisz-
tus éppen azért jött közénk, 
hogy megkeresse és megmentse 
a nélküle elveszett embert.

Ezért mondta: „Jöjjetek én-
hozzám mindnyájan… Vegyé-
tek magatokra az én igámat”. 
Ami azt jelenti, hogy bűneinket, 
az utálatos, Őt megszomorító 
magatartásunkat megbánva és 
elhagyva csatlakozunk Hozzá. 
Ettől fogva pedig Jézus Krisztus-
sal egy igában haladunk az álta-
la megszabott, de a mi javunkat 
szolgáló tempója, akarata, terve 
szerint, vagyis a Biblia tanítása, 
Krisztus beszéde és a Szentlélek 
vezetése szerint. Így telhet be éle-
tünk a mennyei húzóerő áldásá-
val, örömével és Isten békességé-
vel. Ezáltal jut a mennyei szeretet 
törvénye uralomra bennünk és 
körülöttünk.                 Fodor Péter

 baptista lelkipásztor

Tárgyaltak
a rendelőről

Tárgyalóasztalhoz ült szerdán a 
Fidesz és az ÉSZ városi frakciója, 
hogy a leendő új orvosi rendelő 
lehetséges helyszínei közül vá-
lasszanak. Bomba Gábor, az ÉSZ 
frakcióvezetője közösségi oldalán 
azt írta, az ülésre behívták a hiva-
tal munkatársát, aki arról tájékoz-
tatott, hogy a Pénzügyminisztéri-
um megerősítette, van lehetőség 
új pályázat beadására. Sőt, nem 
csak új épület építése, de meglévő 
felújítása is szóba jöhet.

A megbeszélésen két lehetsé-
ges helyszínre szűkült a kör. Az 
egyik a Csopak utca Szőlőhe-
gyen, ide új rendelő épülhet, a 
másik pedig a Vörösmarty utca, 
itt a meglévő épületben lehetne 
két rendelőt kialakítani. – Végül 
a két frakció közösen úgy dön-
tött, hogy döntsenek az érintett 
körzetek háziorvosai. A hiva-
tal kikéri a véleményüket és az 
alapján adják be az új pályázatot 
-írta Bomba.  SZV

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(05604)
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A konyhában dől el, mi az, ami működik
Szekszárd javáért kitüntető 
címet vehetett át a Vendég-
látók Kerekasztala Szekszár-
dért Egyesület az augusztusi 
ünnepi közgyűlésen. Nehéz 
időszak áll a vendéglátásban 
dolgozók mögött, a gaszt-
ronómiában bekövetkezett 
változásokról és a fejlesztési 
lehetőségekről beszélget-
tünk a szektor öt megkerül-
hetetlen arcával. 

Balázs László

A Vendéglátók Kerekasztala 
Szekszárdért Egyesület több 
mint tíz taggal alakult, mostan-
ra maradt öt aktív szereplő, akik 
a hátukon viszik a város összes 
nagy rendezvényét.  

– Mi kell ahhoz, hogy valaki jó 
vendéglátós legyen?

Schilling Péter (Aranykulacs 
kisvendéglő): – Egy szó jut róla 
eszembe: alázat. 

Keszthelyi Szabolcs (Szász 
Étterem): – Minden szakmához 
kell egyfajta elhivatottság, meg-
szállottság. A vendéglátás attól 
különleges szakma, hogy ha 
bejön hozzánk a vendég, nem a 
portékádat értékesíted, hanem 
házigazdaként gondoskodsz 
róluk. Valljuk be, mi otthon egy 
baráti társaságban sem tudunk 
ebből a szerepből kibújni. A jó 
vendéglátós legyen házias. 

– Egy hely nyitásakor a ven-
déglátós mennyiben hagyatko-
zik az intuícióra, és mennyiben 
egy jól kidolgozott üzleti stra-
tégiára?

Szabadi István (Stefán Étel-
bár): – Jómagam nem üzleti 
tervet készítettem. Amikor főis-
kolásként hazajöttem, pénteken 
elmentem ebédelni a városba. 
Olyan ételeket szerettem volna 
fogyasztani, amit nem mindig 
kaptam meg. Innen jött a gon-
dolatmenet, hogy ezt kellene 
meglovagolni, gyakorlatilag az 
ebédeltetésbe álltam bele. Az 
üzleti terv odáig nyitott, hogy 
gondolkozzunk azon, milyen 
irányba induljunk el. 

Puha Róbert (A rántott húsos): 
– Intuíció. Kitaláltam, hogy mit 
csináljunk, a többi jött magától. 
Nem üzleti alapon vágtam bele.

– Hogyan változott az elmúlt 
három évtizedben az itthoni 
éttermi kultúra?

Schilling P.: – Nagyban vál-
tozott. Az indulási szintet a ven-
déglátósnak évről-évre meg kell 
haladnia. Ez az eszközökre, alap-
anyagokra is igaz, mert a vendé-
gek elvárása egyre nagyobb. A 
környezetnek azt a hangulatot 
kell idéznie, amit a hely jelle-
ge megkíván. Ezt a maximális 
szintre kell fejleszteni, mert a 
vendégek ezt szeretik és várják 
el. Ez egy kitelepülésre is igaz.

Zemán Ferenc (Toscana Ét-
terem): – A vendégeknek való 
megfelelés a legnagyobb kihívás 
a mostani vendéglátásban. A ge-
nerációk és a vendégek változ-
tak, mások az igények, mint ré-
gen. Nekünk ezt követnünk kell. 

Keszthelyi Sz.: – Visszautalva 
az előző kérdésre, és ez Szek-
szárdra is igaz – a fővárosra pedig 
abszolút –, hogy akik üzleti terv-
vel közelítették meg az étterem-
nyitást, már nincsenek a piacon. 

Zemán F.: – Jöhettek ide vál-
lalkozó szellemű üzletemberek 
az ország különböző részéből, 

nem tudtak várat építeni. Ide-
ig-óráig léteztek – nagyságtól 
függetlenül –, majd eltűntek, 
mert nem ismerik a várost, és 
azt, hogy mire van igénye a 
lakosságnak. És ami a legfon-
tosabb, mindegyikőnk csak a 
vendéglátással foglalkozik. 

Keszthelyi Sz.: – A főváros-
ban a csúcsgasztronómia meg-
határozta a trendet. Az ottani 
étteremtulajdonosok túlnyomó 
többsége azonban nem ebből él.

Schilling P.: – Mindig azok a 
borászatok, éttermek kapnak dí-
jakat, ahol óriási a tőkeinjekció. 

Keszthelyi Sz.: – A csúcsétter-
meknek hatása van mindenre, 
a járvány azonban őket sújtja a 
legjobban, hiszen a vendégkörük 
70–80 százalékban külföldiekből 
áll. Ha nincs külföldi, térdre esnek. 

– A skandináv országokban 
akadémiákat hoztak létre, 
ahol a legkülönbözőbb élelmi-
szer-alapanyagokat elemzik a 
legapróbb részletekig. Itthon 
máshogy formálódik a gaszt-
ronómia, spontán szerveződési 
folyamat részesei a szereplők. 
Melyik a járhatóbb út? 

Szabadi I.: – Lehet tudo-
mánykodni, de úgyis a kony-
hában dől el, hogy mi az, ami 
működik. 

Puha R.: – A fejlődés útja a 
skandináv modell. Fontos, hogy 
ki, mikor kapcsolódik be. Amit 
most kikísérleteznek, az tíz év 
múlva begyűrűzik a szakmába. 

Keszthelyi Sz.: – A bakancs-
listámon szerepel egy skandináv 
körutazás. Minden az oktatáson 
múlik – az élet összes területén 
elképesztő dolgokra képesek. 
Számomra nem kérdés, hogy 
melyik út a kifizetődőbb, de 
erről lehetne mélyebb elemzést 
folytatni. Koppenhágában él 500 
ezer ember, néhány évvel ezelőtt 
húsz Michelin-csillagos étterem 
volt a dán fővárosban.  

Schilling P.: – A skandinávok 
remek alapanyagokkal rendelkez-
nek, és ezeket nagyon jól használ-
ják fel. Komoly energiát fektetnek 
erre, tudományosan is megvizs-
gálják, hogy miből, mit lehet ki-
hozni. Ezért vannak a csúcson. 

– Az önök éttermeiben milyen 
arányban dolgoznak helyi 
alapanyagokkal?

Keszthelyi Sz.: – Talán mind-
annyiunk nevében mondhatom, 
hogy a sertés- és szárnyashúst, 
zöldségeket helyi termelőktől, 
kereskedőktől vesszük. Ugyan-
akkor probléma, hogy a beszál-
lítóktól nem mindig ugyanazt a 
minőséget kapjuk. 

FO
TÓ

: J
A

N
TN

ER



2020. szeptember 27. 13VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

FO
TÓ

: I
LL

U
SZ

TR
Á

C
IÓ

Akik üzleti tervvel közelítet-
ték meg az étteremnyitást, 
már nincsenek a piacon.

Puha R.: – A fejlődés azért tet-
ten érhető. Tizenöt évvel ezelőtt 
például elképzelhetetlen volt, 
hogy helyi sajtot vegyünk. 

Schilling P.: – Törekszünk 
arra, hogy magyar alapanya-
gokkal dolgozzunk, lehetőleg 
környékbeli legyen a beszállító. 
Fontos, hogy segítsük a helyi 
kereskedőket, velük vagyunk 
kapcsolatban. Nincsenek jó ta-
pasztalataim a külföldről érkező 
nyersanyagokkal kapcsolatban. 

– Milyen tanulságot lehet le-
vonni a koronavírus-járvány 
első hulláma alatti időszakból?

Schilling P.: – Akkor megtor-
pant minden. Nagy fejtörést oko-
zott mindenkinek, hogy miből 
tud bevételt generálni. De sze-
rencsére rövid ideig tartott csak, 
gyorsan lehetett alkalmazkodni 
a helyzethez. Júniustól helyreállt 
a rend, a vendégek újra bizalmat 
szavaztak az éttermeknek. 

Puha R.: – Tedd hozzá, kinyi-
tottak a vendéglők! 

Zemán F.: – Ne felejtsük el, hogy 
az országon belül maradt a turiz-
mus. Főleg a hétvégéken érző-
dött, amikor megteltek a teraszok.  

Szabadi I.: – Nálunk azért sok-
kal nehezebben épült fel újra a 
dolog abból a szempontból, hogy 
az emberek lassabban álltak visz-

sza régi kerékvágásba. Keveseb-
ben ebédeltek étteremben, mert 
home office-ban dolgoztak. 

Zemán F.: – Nem csak az 
éttermek működéséről szólt a 
kialakult helyzet, az alkalma-
zottak, dolgozók megtartása is 
nehéz  feladat volt. 

Keszthelyi Sz.: – Ha nem tud-
tad megtartani a dolgozóidat, 
nem biztosítottál nekik megél-
hetést, akkor gyakorlatilag még 
az újrakezdés is gondot okozott. 
Láttunk erre példát több helyen.  

Schilling P.: – Rengeteg mun-
kavállaló hazajött külföldről, 
majd vissza is ment. 

– Az elmúlt éveket tekintve be-
szélhetünk vendégkörcseréről? 
Milyennek látják a vendégeket?

Schilling P.: – Az elmúlt 15 
év tapasztalata, hogy évről-évre 
erősödik a borturizmus. A hét-
végéknek a turizmus ad nagy 
injekciót a vendéglátásban. 
Szekszárd és környéke ideális 
helyszín a túrázás szempontjá-
ból, de a bicikli- és gyalogtúrák is 
nagyon népszerűek. Szerencsére 

részesei, állomásai vagyunk a 
turistatömegnek. Hétvégén úgy 
érzem a helyiek visszaszorulnak, 
a turisták többen jönnek.

Zemán F.: – Évekkel ezelőtt 
tervben volt a gemenci kikötő 
építése a Dunán. Ha ez létre-
jönne, az nagyot dobna a helyi 
turizmuson. 

Keszthelyi Sz.: – Megnőtt a 
hozzáértő szakértelem is. Az 
utóbbi években a csapból is a 
gasztronómia folyik. Nőnek az 
elvárások, örömmel tapasztal-
juk, hogy a borturizmus mellett 
már a saját üzleteink is úti céllá 
válnak. Ez nagyon jó érzés. 

Zemán F.: – A vidékről érke-
zők és a helyiek aránya változó. A 
mérleg talán egyensúlyt mutat, de 
emelkedik az ide utazók száma. 

Keszthelyi Sz.: – A bor mel-
lett a vízi turizmus is remek 
kikapcsolódási lehetőséget 
nyújtana, nagyon népszerű a 
kerékpárturizmus. Szekszárd 
érdeke lenne a turisztikai attrak-
ciók elérhetőségének javítása. 

Schilling P.: – Nekem na-
gyon szimpatikus, hogy műkö-
dik néhány vállalkozás, amely 
az úngynevezett „land túrákat” 
csinálja. Színvonalas progra-
mokkal, történelmi kitekintés-
sel a gasztronómiát és a turiz-
must kapcsolják össze. 

– Külön-külön bizonyára 
gyűjtöttek már be elismerést. 
Mit jelent a díj az egyesület-
nek? 

Keszthelyi Sz.: – Minden el-
ismerés jól esik az embernek. 
A Szekszárd javáért díj plusz 
motivációt ad a jövőre nézve. 
Egyesületünk célja továbbra 
sem változik: a színvonalas, 
vendégmarasztaló szakmai 
szolgáltatások minőségének ál-
landó, magas szinten tartása. 

– A Vendéglátó Kerekaszta-
la Szekszárdért Egyesület jó 
példája az összefogásnak. Mi 
a közös az öt különböző em-
berben, mitől tudnak ilyen jól 
együttműködni a különböző 
rendezvényeken? 

Zemán F.: – Pont az a lényeg, 
hogy mindannyian különböző-
ek vagyunk. A mentalitást és a 
célt tekintve egyformán gon-
dolkodunk, mégis mindenki 
arra törekszik, hogy különböző 
legyen és mást csináljon. 

Schilling P.: – Többször elő-
fordult az elmúlt több mint 
húsz évben, hogy ha hozzánk 
nem fért be vendég, jó szívvel 
ajánlottam egy másik helyet 
a városban. Nem egymás elől 
happoljuk el a vendéget, hanem 
egymást segítjük.

SZEGZÁRDI MESÉK – IRODALOM PÁR PERCBEN

Függő keletkezés
Buddhista tanításokat olvasgatva

Wessely Gábor

Ami van, az osztható. Akár 
anyag, akár időintervallum. Az 
oszthatatlan nincs. Mert sem-
minek sem a része, és összerak-
va sem lesz belőle semmi.

Ami van, mindig feldarabol-
ható kisebb, továbbdarabolható 
részekre. Nem jutunk el az oszt-
hatatlanig. 

Biztos, hogy nem létezik az 
oszthatatlan parány? Az emberi 
gondolat- és képzeletvilág legiz-
galmasabb kérdései közé tartozik 
ez is. Mint a végtelen Univer-
zum, melyben mégiscsak meg-

számlálhatók, megnevezhetők az 
égitestek, galaxisok. Vagy mint a 
mágnesesség, az elektromosság, 
a fény titkai. Vagy mint a végte-
len, de határolt testek. A henger, 
amely úgy keletkezik, hogy egy 
egyenes, mint tengely körül, 
megforgatunk egy vele párhuza-
mos másik egyenest. Létrejön a 
végtelen hosszú kályhacső, amely 
tagadhatatlanul kisebb az „igazi” 
végtelennél, ami körülveszi.

A végtelen része is végtelen. A 
véges része is véges, akkor is, ha 
végtelen sokfelé osztott.

✳ ✳ ✳
Amikor a gyerekeim kicsik 

voltak, örömmel mutatták, ha 

csináltak valamit: babaruhát 
egy rossz párnahuzatból, ba-
babútort építőkockákból vagy 
gyufaskatulyákból. Meglévő 
dolgokból. Teremteni – semmi-
ből valamit – csak Isten képes. 
A buddhisták a nirvánát ke-
resik. Nem a nihilizmust! Azt 
a fajta ürességet, kiüresedést, 
amiről Jézus is beszélt. Ez az 
ima, a meditáció révén elnyer-
hető megtisztulás. 

Az elcsendesülő ember vi-
szonylag hamar eljuthat a 
megismerésnek arra a fokára, 
amikor önmagában és az őt kö-
rülvevő emberekben, tárgyak-
ban, jelenségekben is észreveszi 
az „önvaló hiányát”, a „függő 
keletkezést”. Vagyis a teremtett-
séget. Nem magunk csináltuk 
még a gyerekeinket sem. (És 

nem is a szomszéd.) Csak for-
málgatjuk őket, valamiből vala-
mivé alakítjuk – több-kevesebb 
sikerrel –, mint ők a babaruhát, 
bababútort. 
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Agóra mozi
Szeptember 27. (vasárnap)
| 15:00 | Az elfeledett herceg
| 17:00 | Mulan
| 19:30 | Patthelyzet

Szeptember 28–29. (hétfő–kedd) 
| 17:00 | Mulan
| 19:30 | Patthelyzet

Szeptember 30. (szerda)
| 17:00 | Tenet
| 19:30 | Patthelyzet

A Babits Mihály Kulturális Központ
ajánlja

2020. szeptember 29., kedd 
19:00 – Rendezvényterem
ÚJ IDŐPONT: Kettőskereszt 
vagy amit akartok – Dombó-
vári István önálló estje

Műsorvezető: Bellus István.
Jegyár: 3.600,- Ft

2020. október 01., csütörtök 
16:30 – több helyszínen
A Zene Világnapja Szekszárdon
Programok: 16:30 Tücsök 
Zenés Színpad Gyermekcso-
port (Babits Mihály Kultu-
rális Központ déli bejárat); 
17:30 Ifjúsági Fúvószenekar 
Szekszárd (Garay tér); 18:00 
Tücsök Zenés Színpad Szó-
listái (Babits Mihály Kultu-
rális Központ déli bejárat);  

19:00 Ünnepi Hangverseny 
(Művészetek Háza), közre-
működnek: Szekszárdi Ka-
marazenekar, Szőts Ármin – 
gordonka. Művészeti vezető: 
Kovács-Buzás Márta.

A belépés díjtalan!

2020. október 02., péntek) 
18:00 – Művészetek Háza
Hangok, terek, templomok ün-
nepi opera- és dalest

A Kárpátaljai Szövetség 
„Szent István keresztény ha-
gyatéka – a magyar szentkoro-
na vármegyéi” című vándor-
kiállításának záró koncertje 
Benza Georgina operaénekes-
nő előadásában.

A belépés díjtalan!

Gyalogtúra
A Magyar Szabadidősport Szö-
vetség által kiírt Világ Gyalogló 
(Hó)Nap pályázatára jelentke-
zett a Szekszárdi Gyermeklánc 
Óvoda Hangya-boy csoportja, 
melynek keretében gyalogtúrát 
szerveznek a gyerekeknek. Társ-
csoportként a Kertvárosi óvoda 
Kékcinege csoport gyermekei 
csatlakoznak.

A tervezett gyaloglás kezdő 
időpontja: 2020. október 15., 
csütörtök 10:00 óra. 

A mintegy 5 km hosszú táv: 
Perczel M. utca – Garay tér – 
Béla király tér – Munkácsy M. 
u. – Móricz Zs. u. - Kilátó.

A gyülekezés helyszíne: 
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 
székhelyintézmény játszóudvará-
ban (Szekszárd, Perczel M. u. 2.). 

A túra nyilvános, azon bárki 
részt vehet, a gyülekezési hely-
szín az óvoda előtti parkoló.

Találkozás: WMMM Babits Mihály Emlékház (Szekszárd, Babits M. u. 13.)
A programon való részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött.  
Várjuk jelentkezésüket az r.anita@wmmm.hu e-mail címen 
vagy a 06–74/410–783-as telefonszámon.
A járványügyi helyzetre való tekintettel a rendezvényen kérjük szájmaszk viselését,
és a 1,5 méteres távolság betartását! 

Találkozás: WMMM Babits Mihály Emlékház (Szekszárd, Babits M. u. 13.)
A programon való részvétel INGYENES, de regisztrációhoz kötött.  
Várjuk jelentkezésüket az r.anita@wmmm.hu e-mail címen 
vagy a 06–74/410–783-as telefonszámon.

Wosinsky Mór
Megyei Múzeum Wosinsky Mór

Megyei Múzeum

Meghívó
Szeretettel hívjuk a szabadegye-
tem VIII. évfolyamának 3. előa-
dására és beszélgetésére, mely-
nek témája: Testi bajban lelki 
baj van?

Előadó: dr. Budai László 
Károly, szabadfoglalkozású or-
vos-természetgyógyász, Germán 
Gyógytudomány terapeuta.

Időpont: 2020. szeptember 
30. (szerda) 17:00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Rendezvény-
terem (7100 Szekszárd, Szent 
István tér 10.) 

Az ingyenes est háziasszo-
nya: Pócs Margit, a Mentálhigi-
énés Műhely elnöke

Információ: +36–20/473–
0644, +36–74/511–722, www.
mentalmuhely.hu

Az előadás alatt a járvány- 
ügyi óvintézkedések betartása 
kötelező!

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tol-
na Megyei Egyesülete Klub-
délutánt tart Szekszárdon a 
Hunyadi u. 4. szám alatt 2020. 
október 1-jén, csütörtökön dél-
után 13:00 órától. 

Programok:
1. Megemlékezés az Aradi Vér-
tanúkról, 2. Tájékoztatást tar-
tunk segédeszköz és tanulmányi 
támogatás pályázati lehetősé-
gekről, 3. Bor és sajt kóstoló, 4. 
Adományosztás. 

Várunk mindenkit szeretettel!

A járványügyi helyzetre való 
tekintettel a rendezvényen 
kérjük szájmaszk viselését,

és a 1,5 méteres távolság 
betartását! 
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Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő K�. • felelős kiadó: a k�. ügyvezetője • főszerkesztő: Farkas Melinda • főszerkesztő-helyettes: Balázs László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Steiner Viktor • fotó: Jantner Fotó K�. • 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 K�. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.

• terjesztés: IRATTÁRŐR 2010 K�., Tel.: +36–70/314–8932, e-mail: irattaror2010@gmail.com
VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

Elérhetőségek, fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Előzetes bejelentkezés alap-
ján: 06–74/504–102, e-mail: pol-
garmester@szekszard.hu

•  Dr. Göttlinger István aljegyző
Minden szerdán 10:00–12:00 órá-
ig, Polgármesteri Hivatal

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

•  Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail: 
szekszard1.korzet@gmail.com

•  Csötönyi László képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548, 

e-mail: csotkelaci@gmail.com
•  Csillagné Szánthó Polixéna 

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

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

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

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

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

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

• Máté Péter képviselő 10. vk.
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail: ma-
tepetersandor@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: mo-
ravicky76@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

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

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Polgármesteri Hivatala 
a közszolgálati tisztviselők-
ről szóló 2011. évi CXCIX. 
törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet a 
Polgármesteri Hivatal Jogi 
és Hatósági Igazgatóság 
Igazgatási Osztályára ha-
tósági ügyintéző munkakör 
betöltésére.

A részletes pályázati fel-
hívás a www.szekszard.hu 
honlapon, a Polgármesteri 
Hivatal/Felhívások, aktuali-
tások menüpontban tekint-
hető meg.

Felhívás | Ebzárlat és legeltetési tilalom elrendeléséről
2020. október 07-től – 2020. október 10-ig

Az Agrárminisztérium élelmiszer-
lánc-felügyeletért felelős államtit-
kára a rókák veszettség elleni orális 
immunizálását rendelte el Tolna 
megyében 2020. október 07. és ok-
tóber 10. között.
1.  A veszettség gyógyíthatatlan, em-

bernél, állatnál egyaránt halálos 
kimenetelű betegség. A beteg-
ség legfőbb terjesztője a RÓKA.

2.  A védekezés leghatékonyabb, leg-
korszerűbb módszerét – a rókák 
veszettség elleni vakcinázását – 
Európában évek óta sikerrel al-
kalmazzák. 1992. októberében ha-
zánkban is megkezdődött a rókák 
vakcinázása. Első alkalommal a 
nyugati határövezetben, az osztrák 
határtól számított kb. 25–30 km-es 
sávban került kihelyezésre a csalé-
tek-vakcina. 2004–2007. között 
az ország teljes területén zajlott a 
program, majd a kezelt területeket 
a járványügyi helyzet kedvező ala-
kulása következtében fokozatosan 
csökkenteni lehetett. Jelenleg az 
ország déli és keleti határa mentén 
folytatódik a vakcinázás.

3.  A vakcinát tartalmazó fólia 
kapszulát az ember számára 
bűzös, de a rókák által kedvelt 

ízű és szagú csalétekbe rejtik, 
amely kb. 4 cm átmérőjű, kb. 1,5 
cm magas, szürkésbarna színű. A 
róka, miközben megeszi a csalét-
ket, szétrágja a kapszulát is, így a 
vakcina bejut a szervezetébe. A 
csalétek kihelyezése kis magas-
ságból, repülőgépről történik.

4.  A csalétekbe helyezett vakcina 
emberre, állatra ártalmatlan, 
VESZÉLYT NEM JELENT. A 
kihelyezett csalétekhez ennek 
ellenére NEM SZABAD HOZ-
ZÁNYÚLNI!  Semmi esetre sem 
szabad felvágni vagy széttörni, 
mert a vakcina vírus a bőrbe, 
szájba, szembe, orrba, sebbe ke-
rülhet. Amennyiben ez mégis 
megtörténik, az alábbi biztonsági 
előírásokat kell alkalmazni:

 a.) ha a vakcina ép bőrfelületre 
kerül, elegendő a jódtartalmú fer-
tőtlenítőszerrel vagy ennek hiá-
nyában 70 %-os alkohollal történő 
lemosás. Mindkettő beszerezhető a 
gyógyszertárakban. A jódtartalmú 
fertőtlenítőszer használata során 
keletkezett barnás folt szappanos 
lemosással eltávolítható. Ilyen jel-
legű érintkezés esetén védőoltásra 
nincs szükség;

 b.) ha az oltóanyag friss sebbe 
vagy nyálkahártyára kerül, hala-
déktalanul ORVOSHOZ KELL 
FORDULNI! 

5.  A helyi vakcinázási kampány meg-
kezdésétől számított huszonegy 
napig, az ebzárlat tartama alatt 

 a.) tartási helyén minden kutyát 
macskát elzárva, illetőleg a ku-
tyákat megkötve úgy kell tartani, 
hogy azok más állattal vagy em-
berrel ne érintkezhessenek; zárt 
udvarban a kutyák elzárását vagy 
megkötését mellőzni lehet, ha 
azok onnan ki nem szökhetnek;
 b.) kutyát tartási helyéről csak 
pórázon vezetve és szájkosárral 
szabad kivinni;
 c.) a település területéről kizá-
rólag érvényes veszettség elleni 
védőoltással rendelkező kutyát 
vagy macskát és csak a hatósági 
állatorvos kedvező eredményű 
vizsgálata után és engedélyével 
szabad kivinni.

Az érvényes veszettség elleni vé-
dőoltással rendelkező 

a.) vadászebek,
b.)  a fegyveres erők és fegyveres 

testületek ebei,
c.) a katasztrófa-mentő ebek,

 d.) a segítő és terápiás ebek, vala-
mint a látássérült embereket ve-
zető ebek rendeltetési céljuknak 
megfelelő használatuk idejére 
mentesek a korlátozás alól.
Az ebzárlat alatt húsevő állatok 

összevezetésével járó rendezvény 
nem tartható. Ezek a korlátozó in-
tézkedések elsősorban a vakcinázás 
hatékonyságát segítik azzal, hogy a 
kóborló ebek vagy legelő állatok ne 
vehessék fel a rókák számára kihe-
lyezett csalétkeket.
6.  Aki a vakcinázott területen 

elhullott vadon élő vagy házi-
állatot talál, a tetemet hagyja 
érintetlenül és haladéktalanul 
ÉRTESÍTSE A LEGKÖZELEB-
BI ÁLLATORVOST, A HELYI 
ÖNKORMÁNYZATOT vagy 
VADÁSZTÁRSASÁGOT.

7.  Kérjük, hogy a fentiekről gyer-
mekét is tájékozassa.

8.  További felvilágosítással az Önök 
körzetében élő állatorvosok és 
orvosok szolgálnak.

9.  A HELYI VAKCINÁZÁSI 
KAMPÁNY IDŐPONTJA: ok-
tóber 07. – 2020. október 10.

 Nemzeti Élelmiszerlánc- 
 biztonsági Hivatal
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Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba-, vizesblokk-felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

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

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

GYORSSZERVIZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás-
elhárítás!

(05602)

Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű 
szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz ve-
zető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a 
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legna-
gyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosít-
ja. 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 (05607)

MEGÉRKEZTEK
ÜZLETÜNKBE A
TOMMY HILFIGER 
ÓRÁK ÉS
ÉKSZEREK!

Arany és ezüst ékszerek nagy
választékban! – Interspar Ékszerüzlet 

(05614)

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.panteonk� .eu

(05601)

(05611)

(05608)




