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Egyetemi modellváltás:Egyetemi modellváltás:
nyílt levelet írt a volt dékánnyílt levelet írt a volt dékán

→→ 10. oldal 10. oldal

Ki fogja étkeztetniKi fogja étkeztetni
az óvodásokataz óvodásokat
és iskolásokat?és iskolásokat?
→→ 3. oldal 3. oldal

KülönlegesKülönleges
költségvetésköltségvetés
készülhetkészülhet
→→ 2. oldal 2. oldal

MásképpenMásképpen
temetik a covidos temetik a covidos 
halottakathalottakat
→→ 12. oldal 12. oldal
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Covid-költségvetés készülhet Szekszárdon is
Hétfőig kell elfogadni Szek-
szárd idei költségvetési ter-
vezetét. Covid-költségvetés 
készülhet.

Babos Attila 

Legkésőbb február 15-én kell a 
2021-es költségvetés tervezetét 
elfogadnia az önkormányzat-
nak. A büdzsét mindenkor a 
polgármester terjeszti a képvi-
selő-testület elé, idén azonban 
a pandémiás szabályok miatt 
a tervezetet a polgármester fo-
gadja el; ezt jogilag akár előzetes 
egyeztetés nélkül is megteheti.

A kormány döntésének értel-
mében a kis- és közepes vállal-
kozásoknak idén nem kell meg-
fizetniük a helyi iparűzési adó 
felét – ez az önkormányzatok 
bevételeit csökkenti. A csökken-
tés nem jár automatikusan, azt 
egy nyomtatvány kitöltésével és 
benyújtásával a vállalkozóknak, 
cégeknek igényelniük kell.

A legalább 25 ezer fős telepü-
lések a kormánytól nem kapnak 
automatikus kompenzációt, így 
Szekszárd sem. A kompenzá-
cióról az ígéret szerint külön 
egyeztetni fognak velük.

Szekszárdon a széleskörű 
egyeztetést és tervezést nehezí-
ti, hogy Ács Rezső polgármes-
ter nem egyeztetett a büdzséről 
részletesen a képviselőkkel, leg-
alábbis csütörtöki lapzártánkig 
az ÉSZ tagjaival biztosan nem. 

Pedig nemrég, egy frakcióveze-
tői egyeztetésen erre ígéretet tett, 
amint azt Bomba Gábor szerdán, 
közösségi oldalán megjegyezte.

A találkozón megegyeztek a 
frakcióvezetők a polgármester-
rel, hogy Covid-költségvetést 
készítenek a bizonytalansági 
tényezők miatt. A találkozóról 
Bomba akkor pozitívan szólt, 
mondván megállapodtak Ács-
csal arról, hogy a költségvetés 
készítését a polgármester nem 
vonja magához, hanem közösen 
gondolkodnak róla, megkap-
ják a legfontosabb, előkészített 
szakmai anyagokat. A gazdasági 
bizottság ezt hetekkel korábban 
is kérte, egyben felajánlva segít-
ségét – írta Bomba.

Kerestük Ács Rezső polgár-
mestert, hogy többet tudjunk 
meg a költségvetésről, de leve-
lünkre lapzártánkig nem vála-
szolt.

Bomba Gábor lapunknak azt 
mondta, Szekszárdon mintegy 
2,7 milliárd forint jött be éves 
szinten korábban iparűzési adó-

ból. A gépjármű- és reklámadót 
pedig már tavaly megszüntet-
ték, ami évi 300 milliót hozott 
Szekszárdnak.

Bomba úgy kalkulált, cégve-
zetőket is megkérdezve, hogy 
az iparűzési adókedvezményt a 
legtöbb helyi vállalkozás meg-
kaphatja, azaz a 2,7 milliárdból 
akár 1,2–1,3 milliárd is kieshet a 
már említett 300 milliós mínusz 
mellett. Ezért elsősorban a köte-
lező feladatokat terveznék most 
a költségvetésbe. A vállalt felada-
tokat, köztük helyi működési tá-
mogatásokat egyelőre nem, vagy 
csökkentett mértékben. A múlt-
kori találkozón ezen túl azt is 
megbeszélték a polgármesterrel, 
hogy havonta leülnek, frissítik a 
pénzügyi-gazdálkodási adato-
kat, s ha a bevételek engedik, a 
büdzsét módosítják „felfelé”.

Bomba gazdasági bizottsá-
gi vezetőként arra kérte a helyi 
vállalkozásokat, hogy ameny-
nyiben megtehetik, ne kérjék az 
iparűzési adó csökkentését, ezzel 
segítve az önkormányzatot.

Bomba és Péterffy
Pécs polgármesterével egyez-
tetett Bomba Gábor, az ÉSZ 
szekszárdi közgyűlési frakci-
ójának vezetője a héten, szá-
molt be a hírről Facebook-ol-
dalán a szekszárdi gazdasági 
bizottsági elnök. A találkozó 
fókuszában az M6-os és az 
M9-es autópálya tervezett fej-
lesztése és az önkormányzatok 
számára elérhető közvetlen 
uniós pályázati lehetőségek 
álltak. Az egyeztetésen kitér-
tek arra is, hogyan tudnak a 
dél-dunántúli megyeszékhe-
lyek összefogni a minél haté-
konyabb érdekérvényesítés, 
a régió fejlesztése érdekében. 
Bomba Gábor világossá tet-
te, hogy Szekszárd számára 
kiemelt jelentőségű, hogy az 
M9-es autópálya az eredeti 
nyomvonalán valósuljon meg. 
Pécsnek és Szekszárdnak is 
érdeke az, hogy a nyomvonal 
végleges kijelölése előtt ké-
szüljön egy nemzetgazdasági 
költséghatékonysági elemzés, 
illetve legyen egy széleskörű 
társadalmi egyeztetés a régió 
lakosságával. Bomba Gábor 
azt írta, hogy a tervei szerint 
Mohács vezetésével is egyez-
tetni fog az együttműködési 
lehetőségeket keresve. (ba)

Fánkot osztottak
Szalagos fánkok, egy kis lek-
vár, némi porcukor és forró 
tea – e finomságokkal kí-
nálták az érkezőket a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
munkatársai múlt szomba-
ton. Első alkalommal tartot-
tak Farsangi Fánki Délelőtt 
címmel rendezvényt, amelyen 
300 adag fánkot osztottak szét 
az intézmény dolgozói. A 
szervezők egy kis színt, pon-
tosabban egy kis ízt kívántak 
a farsangi szezonba vinni. A 
nagy érdeklődés jelezte: erre 
volt is igény. A rendezvény 
a járványügyi előírások leg-
szigorúbb betartása mellett 
zajlott, helyszíni fogyasztásra 

nem volt lehetőség. (ba)

HÍREK

KÖZÉLET

Fejlesztésekről tárgyalt Ács és Horváth
Két bejegyzést is írt néhány na-
pon belül szerda estig közössé-
gi médiás felületén Ács Rezső 
polgármester arról, hogy szek-
szárdi fejlesztésekről tárgyal 
Budapesten Horváth István 
országgyűlési képviselő társa-
ságában .

A hétfői tárgyalást megelőző-
en azt írta, több EU-s (TOP-os) 
projekt kapcsán kaptak pozitív 
visszajelzéseket az irányító ha-
tóság részéről. Horváth István 
azt ígérte neki, hogy megpróbál 

lobbizni a Szőlőhegyi Óvoda és 
Mini Bölcsőde, valamint több 
más szekszárdi projekt mellett 
is. A tervezett óvodafejlesztés-
nél pedig ismét nekivágnak a 
kivitelezési eljárásának. A pol-
gármester e poszt végén szólt 
arról, hogy hétfőn (február 
8-án) Budapesten tárgyalnak.

Szerda esti bejegyzésben any-
nyit árult el, hogy újabb projek-
telemmel szeretnék bővíteni a 
Szekszárdot érintő Modern Vá-
rosok Programot. Az elképze-

lést ő és Horváth István vázolta 
fel Gyopáros Alpár kormány-
biztosnak. A tervről annyit írt, 
hogy egy komplex egészségügyi 
fejlesztésről van szó, amely szer-
vesen kapcsolódik a megyei kór-
házhoz . A részleteket későbbre 
ígérte, lapzártánkig azonban új 
bejegyzés nem született, sajtótá-
jékoztatót nem hívtak össze, és a 
polgármester arra a keddi leve-
lünkre sem válaszolt, amelyben 
azt kértük, avasson be a részle-
tekbe.  B. A.
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Ki étkeztetheti az óvodásokat és iskolásokat?
Egy hónap múlva lejár a 
szekszárdi óvodák és iskolák 
döntő többségét érintő ét-
keztetési szerződés, amit az 
önkormányzat a Hungasthoz 
tartozó Kölyökmenza Kft.-vel 
kötött. A gazdasági bizottság  
ősszel döntött arról, hogy le-
gyen pályázat, de az önkor-
mányzat még nem írta ki, így 
bizonytalan, mi lesz március 
15-e után, ki fogja a menzát 
biztosítani Szekszárdon.

Babos Attila  

A szekszárdi önkormányzat 
öt évvel ezelőtti diákétkezte-
tési megbízása akkor orszá-
gos botrányt is kavart. Már az 
alaphelyzet furcsa volt, hiszen 
a szekszárdi önkormányzatnak 
2007 óta volt egy, ma is létező 
saját, 100 százalékos tulajdon-
ban lévő közétkeztetési cége, a 
Diákétkeztetési Kft.

Az önkormányzati cég az 
alapítása után a menzát Szek-
szárdon addig biztosító néhány 
helyi és környékbeli cégtől vette 
át az étkeztetés biztosítását.

Az új városi cég ezzel gyakor-
latilag egyeduralkodó lett, és egy 
komoly, több száz milliós fejlesz-
tésbe is belefogott, hitelfelvételt 
is vállalva. A Diákétkeztetési Kft. 
ügyvezetője, Bay Attila meg-
keresésünkre erre úgy emléke-
zett, hogy az eredeti elképzelés 
szerint a hitelt nem ők, de teljes 
egészében semmiképpen sem ők 
fizették volna. A hipermodern 
automata konyha kialakítása 
azonban, amire a hitelt felvették, 
nem volt elvetemült ötlet.

Ugyanakkor a 2010-es évek 
elején emiatt komoly vesztesé-
ge keletkezett minden évben a 
cégnek, de Bay Attila számításai 
szerint, ha összeadjuk, mennyi 
volt, amit 2010 és 2014 közt 
vissza kellett fizetniük a kamat- 
és a tőketörlesztés részeként, ak-
kor az jön ki, hogy a veszteséget 
a törlesztés okozta. Miután  a 
gazdálkodásuk rendben volt, a 
hiányt az önkormányzatnak pó-
tolnia kellett. A cég több vizsgá-
latot is kapott. Minekután a cég 

ma is működik, és továbbra is 
Bay Attila  az ügyvezető, sejthe-
tő, nem találtak terhelőt.

Ráadásul később az önkor-
mányzat át tudta vállalni a hi-
telt, s onnantól nem veszteséges 
cég voltak, nyereséget termel-
tek. Ehhez az is kellett, hogy a 
nyersanyagnormát pár év után  
felemelték a 75 százalékról 90 
százalékra, amit eleve kértek.

A bizalmat mégis elveszítet-
ték, hiába voltak önkormányzati 
cég. A város 2015-ben egy olyan 
pályázatot írt ki, amelyen nem 
indulhattak. A befutó a Hungast 
tulajdonában álló Kölyökmen-
za Kft. lett. Bizonyíték nincsen 
rá, de politikai pletykák szerint 
a Hungast Bánki Erik baranyai 
fideszes országgyűlési képviselő 
érdekeltsége.

Mindenesetre 2016 márci-
usától öt évre a Kölyökmenza 
Kft.-vel kötött saját cége helyett 
az önkormányzat közétkeztetési 
szolgáltatói szerződést a legtöbb 
óvoda és iskola étkeztetésére.

Sőt, a város kötelezte a a Di-
ákétkeztetési Kft.-t arra, hogy a 
berendezéseit bérbe adja a Kö-
lyökmenzának.

Bay Attila azt mondta, ők 
azon túl, hogy jelentősen szű-
kült a lehetőségük a piacon, 
csak ezzel is veszítenek évi 
mintegy 12 milliót, ennyivel 
kevesebb a Kölyökmenza által 
fizetendő bérleti díj az eszközök 
értékvesztéséhez képest.

Ráadásul a Kölyökmenza a 
Diákétkeztetési Kft.-hez képest 
jobb feltételeket tudott kialkud-

ni: ők nem 75 vagy 90 százalékát 
kapják a nyersanyagnormának, 
hanem 100 százaléknál is töb-
bet, közölte Bay.

A cégvezető is várja március 
15-ét, amikor lejár a szerződés, 
mert szeretné, ha onnan ismét 
ők szolgáltathatnának, de a pá-
lyázat sincs még kiírva a szol-
gáltatásra, pedig erről az ősszel 
döntött a gazdasági bizottság. 
Kérdés, ha most kiírnák, pon-
tosabban Ács Rezső döntene 
erről, le tudna-e futni időben.

Bay azt mondta, ő annak is 
örült volna, ha önkormányzati 
cégként közvetlenül, pályázat 
nélkül, in-house szerződéssel 
megbízták volna őket.

Sajnos, azt nem tudjuk, hol áll 
ez az ügy, és miért nem írta még 
ki Ács Rezső a pályázatot vagy 
milyen döntésre készül, mert la-
punk megkeresésére csütörtöki 
lapzártánkig nem válaszolt.  

Bomba Gábor, a gazdasági 
bizottság elnökeként sem tudja, 
mi lesz a pályázattal, aminek ki-
írásáról döntöttek. Mint mond-
ta, ők megtették azt, hogy meg-
nézték a mostani piaci árakat 
az óvodai, iskolai és intézményi 
étkeztetésben, és a saját cégük a 
Kölyökmenzánál kb. 30 száza-
lékkal olcsóbban szolgáltat.

Azt pedig külön sajnálta, 
hogy a helyi covid-os étkezte-
tést sem a saját cégtől rendelte 
meg az önkormányzat, hanem 
a Kölyökmenzától. Nem tudni, 
mi lesz március 15-e után. Az 
sem kizárt, hogy váltás végül 
csak az új tanévre lesz.

WESSELY
GÁBOR

Nem úgy, hogy 
„Most mi jövünk!”
Mindenkinek tetsző újságot 
készíteni lehetetlen, de töre-
kedni kell rá. Annak, hogy 
eddig X-et fényeztük egy lap-
ban, majd egy politikai fordu-
latot követően Y-nal játsszuk 
el ugyanazt, semmi értelme.

Persze mindenre van em-
ber: béranyaságra is, bér-
gyilkosságra is. És vannak 
kényszerítő körülmények.

Nem biztos, hogy elvtelen 
az az újságíró, aki egy irá-
nyított orgánumnál dolgo-
zik. Lehet, hogy kisvárosban 
él, ahol nincs másik fizető-
képes lap, és neki el kell tar-
tania a családját. Rendben.

Az viszont nincs rendben, 
ahogy a tollforgató pajtások 
beállnak a jobb- és baloldali 
futóárkokba nagy élvezettel 
lövöldözve egymásra. 

Egy fiatal, aki most érkezik 
a szakmába, azt gondolhatja, 
hogy ez a természetes. Termé-
szetes a szitkozódás, természe-
tes a netről lerabolt alapanya-
gú cikkgyártás, természetes az 
újságírók nélküli sajtótájékoz-
tató. Nehéz lesz a visszacu-
rikkolás ebből a zsákutcából. 

Nem elsöpörni a múltat, 
hanem józan emberek mód-
jára átformálni! Ez lenne a 
kívánatos cél. Ahogy az érdi 
polgármester érzékeltette, 
amikor 2018-ban, ellenzéki-
ként nyert: 

‒ Meglepett, hogy beke-
rültem a helyi újságba, és 
rögtön a címlapra. Eddig is 
a közéletben mozogtam, de 
nem vették észre. Változás 
persze lesz a lapnál, de nem 
úgy, hogy „Most mi jövünk!”.

Arról ír majd az újság, 
ami a közösség számára 

fontos.

VÉLEMÉNY

A HÉT TÉMÁJA
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Dr. Schárer LászlóDr. Schárer László
Fogpótlás!Fogpótlás!

Kedd, szerda, péntek:Kedd, szerda, péntek:
14:30 – 17:30 óráig14:30 – 17:30 óráig

7100 Szekszárd, Jókai u. 22.
Telefon: 06-30-93-63-569(0

60
35

)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06025)

(06028)

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

telefonon: 06–20/210–8961

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

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

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

MENÜ Február 15. Február 16. Február 17. Február 18. Február 19. Február 13.

„A”
1.350,- Ft

Bableves gazdagon Lebbencsleves Csontleves Lengyeles
árpagyöngyleves Tejfölös zöldbableves Grízgaluska leves 400,-

Csokis gombóc Parajfőzelék,
virslis omlett

Roston csirkemell,
párolt rizs, friss saláta

Tengeri halfilé rántva,
franciasaláta

Bolognai spagetti,
sajt Székelykáposzta,

tejföl 1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Bableves gazdagon Lebbencsleves Csontleves Lengyeles
árpagyöngyleves Tejfölös zöldbableves

Mézes-chilis sült olda-
las, fűszeres

parázsburgonya

Rántott csirkemell,
füstölt sajtos burgo-
nyapüré, savanyúság

Pásztortarhonya,
savanyúság

Lecsós csirkemáj,
párolt rizs

Natúr sertésborda,
párolt káposzta,

sós burgonya

Csirkemell rántva,
pirított burgonya,

savanyúság
1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Csirkemell rántva,
hasábburgonya,

friss saláta

Csirkemell rántva,
hasábburgonya,

friss saláta

Csirkemell rántva,
hasábburgonya,

friss saláta

Csirkemell rántva,
hasábburgonya,

friss saláta

Csirkemell rántva,
hasábburgonya,

friss saláta

Mézes-mustáros
csirkecombfilé,

karottás jázmin rizs
1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Füstölt sajtos, tejszínes
csirkecombfilé,

párolt barna rizs

Füstölt sajtos, tejszínes
csirkecombfilé,

párolt barna rizs

Füstölt sajtos, tejszínes
csirkecombfilé,

párolt barna rizs

Füstölt sajtos, tejszínes
csirkecombfilé,

párolt barna rizs

Füstölt sajtos, tejszínes
csirkecombfilé,

párolt barna rizs

Aranygaluska,
vaníliasodó 750,-

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

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

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(06026)

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig
06–20/443–760306–20/443–7603

(06027)

Műanyag
ajtó-ablak

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari 

függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

 (06030)

TÁMASZ ALAPÍTVÁNY
DÉL-DUNÁNTÚLI

REGIONÁLIS
DISZPÉCSERSZOLGÁLAT

72/233–169
Hajléktalan embereket segítő szolgálat

(utcai segítségnyújtás, elhelyezés,
adományközvetítés, információ stb.)

Hívható: 0–24 óráig • 20/975–2385
diszpecser@tamaszalapitvany.hu(0

60
21

)

MŰSZAKI VEZETŐ

A Szekszárdi Nyomda Kft.

pozícióba munkatársat keres.
Feladatok:

•  A nyomda karbantartó csapatának irányítása, feladat kiosztás,
műszak beosztása.

•  Gépek karbantartásával kapcsolatos feladatok koordinálása.
•  A gépek állagmegóvására tett javaslatok a vezetőség felé, beruházá-

sokban való aktív részvétel.
•  Szükséges alkatrészek, műszaki anyagok beszerzése.
•  Szervízcégekkel, partnerekkel való kapcsolattartás.
•  Épületfenntartással kapcsolatos feladatok.
•  Energiabeszerzés, szükséges statisztikák elvégzése.

Elvárások:
•  Felsőfokú műszaki végzettség vagy technikusi végzettség műszaki 

területen.
•  Számítógép felhasználó szintű ismerete.

Előnyt jelent hasonló pozícióban töltött szakmai tapasztalat, 
német vagy angol nyelvtudás.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
vadaszkata@szekszardinyomda.hu

e-mail címen lehet.
(06038)

(06036)
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Engedélyköteles tevékenység
A hulladékhegyek okozta prob-
léma a világ nagyobbik felén 
sajnos mindennapos. Vannak, 
akik szemetelnek – az utcán el-
dobott üdítős flakontól kezdve 
a kiszuperált tévén keresztül az 
autógumiig és a sittig bezáró-
an. De azok az emberek, akiket 
zavar környezetük rombolása, 
mit tehetnek? Mint az a Szek-
szárdi Hulladék Kommandó 
közösségi oldalán olvasható 
– meglepő vagy sem – a hul-
ladék gyűjtése és szállítása ma 

Magyarországon engedélykö-
teles tevékenység. Az önkéntes 
hulladékgyűjtési szándékot 
ezért be kell jelenteni egyrészt 
a polgármesteri hivatalhoz 
(Rohr Adrienn környezetvédel-
mi referens: +36–74/504–194; 
+36–20/2955–322, rohr.adri-
enn@szekszárd.hu), másrészt 
a Hulladék Kommandóhoz 
(Bartók Julianna vezetőségi 
tag: +36–30/257–4470, juli-
anna.bartok@gmail.com).

Van legális megoldás is
A kérdés: miért az erdő a meg-
oldás? Miért nem kerülnek 
a hulladékok a törvényesen 
működő lerakókba, átvevőhe-
lyekre? Szekszárdon a Damja-
nich utcában az Alisca Terra 
Nonprofit Kft. üzemelteti a 
lakosságihulladék-udvart. 
Szolgáltatásai térítésmente-
sek a helyi, lakossági eredetű 
és mennyiségű hulladékra vo-
natkozóan. A lakcímkártya 
felmutatása mellett be kell 
mutatni a legutolsó hulladék-
szállítási számla befizetését 
igazoló bizonylatot is. Nyitva 
tartásról, elérhetőségekről, 
átadható mennyiségekről, 
hulladékfajtákról további in-
formációt az aliscaterra.hu 
oldalon találnak.

Tisztítsuk meg az országot! 
elnevezéssel tavaly a kor-
mány pályázati lehetőséget 
biztosított. A kísérleti sza-
kasz tapasztalatai alapján 
a leginkább szennyezett 
területek megtisztítását, az 
illegális hulladéklerakók fel-
számolását célzó programot 
az egész országra kiterjesz-
tették. Az önkormányzatok is 
pályázhattak (a koordinátor 
számukra a Belügyminiszté-
rium volt). Szekszárd is élt a 
lehetőséggel, megpályázva 
a kategóriájában elérhető 
húszmillió forintot.

Vöröss Endre

A Klíma- és Természetvédelmi 
akcióterv keretében meghirde-
tett, az illegális szemétlerakók 
felszámolását célzó program 
2020 júliusában kísérleti szakasz-
szal indult négy állami gazdálko-
dó szervezet és nyolc település 
részvételével. A közreműködők 
segítségével mintegy 9000 ton-
na illegálisan lerakott hulladék-
tól mentesítették a természetet. 
A tapasztalatok alapján az egész 
országra kiterjesztették a progra-
mot. Szekszárd önkormányzata 
is megpályázta a kategóriájában 
elérhető húszmillió forintot.

A szekszárdi pályamű ter-
vezett lépései alapján – pozitív 
elbírálás esetén – elegendő pénz 
állt volna rendelkezésre ahhoz, 
hogy a feltérképezett szeméthe-
gyeket eltüntethessék.

Gulyás Róbert, a közgyűlés 
szociális, egészségügyi, kör-
nyezeti és fenntarthatósági bi-
zottságának alelnöke  közösségi 
oldalán írt arról, hogy  a város-
vezetés felé sokadjára intézett 
kérdésre kapott válaszból tudta 
csak meg, hogy az első ütemre 
benyújtott szekszárdi pályázatot 
elutasították.

Gulyás Facebook-bejegyzésé-
ből kiviláglik: Pogácsás Tibor, 
a belügyminisztérium önkor-
mányzati államtitkára 2020. de-
cemberi levelében tájékoztatta a 
várost arról, hogy a pályázatot 
elutasították. Az államtitkár 
forráshiányra, az egyébként 
13 milliárdos keret gyors ki-
merülésére hivatkozott ennek 

okaként. Az értesítés ütemterv 
szerint érkezett a Városházára, 
hiszen a belügyminiszter de-
cember 7-én döntött a támoga-
tások odaítéléséről.

Újra pályázunk

Abba, hogy egyáltalán a pályá-
zat elkészülhetett, a közreműkö-
dő helyi szervezetek munkatár-
sai, tagjai sok munkát fektettek. 
De hogyan tovább?

Ács Rezső polgármester a na-
pokban jelentette be, hogy Szek-
szárd megpályázza a második 
ütemet is. Erre 2021. január 31-
ig volt lehetőség. A polgármester  
a Facebookon írt erről: „Kilenc 
helyszínen illegális hulladéklera-
kók felszámolására, még további 
három helyszínen a »területőr-
zés« érdekében kamerarend-
szer kiépítésére pályáztunk. A 
pályázatból felszámolni kívánt 
illegális hulladéklerakókat he-
lyenként az út szélén vagy akár 
üresen álló ingatlanok esetében 
derítettük fel.”

Ez az ütem viszont már keve-
sebb pénzt tartogat, ha ezúttal 
nyer is Szekszárd. Az Innovációs 
és Technológiai Minisztérium-
nál (ITM) a támogatásra ren-
delkezésre álló keretösszeg hét-
milliárd forint. A támogatás 
formája ezúttal is egyszeri, visz-
sza nem térítendő, mely telepü-
lési önkormányzat esetében egy 
részletben, előfinanszírozásban 
történik. Az önkormányzatok 
mellett a pályázat egyesületek és 

gazdasági szereplők számára is 
kínál lehetőséget forrásszerzésre.

Még nincs döntés

A kiírásra 370 szervezet jelentke-
zett. Az ITM a kiíró, de az IFKA 
Közhasznú Nonprofit Kft. mene-
dzseli a jelentkezésre is szolgáló 
honlapot. Ide csak a pályázóknak 
és az ügyintézőknek van belépé-
si lehetősége. Megkeresésünkre, 
hogy szekszárdi nyertese van-e a 
kiírásnak, az IFKA lapzártánkig 
nem reagált. Megtudtuk ugyan-
akkor, hogy a pályázatok elbírálá-
sa folyamatosan zajlik, 23 esetben 
már döntés is született, a kedvez-
ményezettek között egyelőre nin-
csen szekszárdi. A nyerteseknek 
április végéig kell végezniük a 
támogatott munkával.

A projekt várhatóan további 
két ütemmel folytatódik még az 
idén, illetve jövőre.
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Miért nem bántjaMiért nem bántja
a szemét?!a szemét?!



72021. február 14.

FOTÓ: JANTNER/ARCHÍV 2020.

Bemutatjuk a kincseket
– Szekszárdi Értéktár –

A Szekszárdi Értéktár című új 
műsorunkban a helyi értéktárba 
felvett neves irodalmi személye-
ket, épületeket, képzőművészeti 
alkotásokat ismertetjük meg a 
közönséggel. 

Célunk, hogy felhívjuk a fi-
gyelmet arra, milyen értékek 
vesznek körül minket. A műsor 
készítése során több intézmény-
nyel – például a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum, az Illyés Gyu-
la Megyei Könyvtár, civil szer-
vezetek – is együttműködünk. 

A Szekszárdi Értéktár min-
den csütörtökön, este hat órától 
jelentkezik új adással. A Mű-
vészetek Házáról, valamint a 
Szekszárdi márcról szóló össze-
állításaink már megtekinthetők 
Facebook-oldalunkon és You-
Tube-csatornánkon.
•  Február 18.: A fáradhatatlan 

kutató – Hollós László
•  Február 25.: A nagy prózaíró 

– Mészöly Miklós
A műsorváltozás jogát fenn-

tartjuk!

MOZAIK

Számos vargabetű és nagy-
jából egy év késedelem után 
kezdődött meg Szekszárdon 
az önkormányzatnak, az ön-
kormányzati cégeknek és in-
tézményeknek az átvilágítása.

Babos Attila

A Szekszárdi Vasárnap infor-
mációi szerint az előző önkor-
mányzati ciklus gazdálkodá-
sára vonatkozó átvilágításnak 
bárminemű eredménye – akár 
még csak részeredmény is – 
leghamarabb hetek múlva, de 
inkább minimum egy-másfél 
hónap múlva várható.

Az átvilágítást az ÉSZ kez-
deményezte 2020 tavaszán 
közgyűlési döntéssel. Ez még a 
pandémia miatt elrendelt első 
veszélyhelyzeti időszak és kü-
lönleges jogrend kihirdetése és 
életbe léptetése előtt volt.

Az átvilágítást elrendelő köz-
gyűlési határozatot azonban Ács 
Rezső visszavont, élve azzal a le-
hetőséggel, amely a különleges 
jogrendben a polgármesterek 
kezébe adta a bizottsági és/vagy 
közgyűlési határozatot igénylő 
döntéseket. A pandémia miatti 
védekezésre fordítandó költségek 
és bevételkiesés miatt azonban 
gyakorlatilag bármely döntéssel 
kapcsolatban mondhatták (és 
mondták is) a kritizált településve-
zetők, hogy gazdasági-pénzügyi 
okok miatt határoztak esetlegesen 
a képviselő-testület előzetes dön-
tésével szembemenően is.

Az első különleges jogrend 
lejárta utáni első rendes köz-
gyűlésen aztán ismét döntött a 
szekszárdi többség az átvilágí-
tásról és az arról szóló beszer-
zési eljárás kiírásáról.

A polgármester azonban még 
hosszú hetekig nem írta alá a 
szerződést. Az ÉSZ felszólításá-
ra végül aláírta, de az átvilágí-
tást végző ügyvédek érdemben 
nem kaptak adatokat – mondta 
el lapunknak Bomba Gábor, az 
ÉSZ frakcióvezetője.

A múlt ősz végén aztán ismét 
elrendelték a különleges jogren-
det, újra a polgármester kezébe 
adva a döntések lehetőségét. 
Az érintett ügyvédek Bomba 
Gábor szerint Ács Rezső egy 
Facebook-posztjából értesülve 
tudták meg, hogy a polgármes-
ter úgy döntött, megszünteti a 
szerződést. Később megkapták 
a hivatalos értesítést is.

Az ÉSZ ismét panasszal élt, 
és sikerült meggyőzniük a pol-
gármestert, hogy készüljön új 
szerződés – a múlt év végén ez 
megtörtént. Bomba Gábor ér-
deklődésünkre hangsúlyozta, 
nem bűnösöket keresnek, nem 
azért rendelték meg az átvilá-
gítást, mert azt gyanítják, hogy 
biztosan történtek jogsértések.

A céljuk, hogy tárják fel a 
korábbi gazdálkodás hibáit, 
ha voltak, és tanuljanak belőle. 
Azt ugyanis érzékelték, hogy 
voltak, de legalábbis lehettek 
hibái az önkormányzati gaz-
dálkodásnak.

Megkezdődött
az átvilágítás



2021. február 14.8 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

(06034)

HIRDETÉS



2021. február 14. 9VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

HIRDETÉS

(06039)



10 2021. február 14.

Azt azonban nagyon saj-
nálom, hogy nem érzékeled 
azt a veszélyt, amely lesel-
kedhet az egyetlen Tolna 
megyei, a városodban/vá-
rosunkban működő felsőok-
tatási intézményre. 

Felhívás
A közgyűlés 11/2016. (III. 
31.) önkormányzati rende-
letével „Szekszárd Év Tűz-
oltója” és „Szekszárd Év 
Rendőre” kitüntető címet 
alapított. A javaslattétel 
határideje: 2021. március 
1-je. A felhívás, valamint a 
javaslattételi űrlap és nyilat-
kozat a www.szekszard.hu 
weboldalon érhető el.

Fiatalon fenyegetett
Rablás és más bűncse-
lekmények miatt indult 
eljárás két személy ellen. 
Az ügy már a Szekszárdi 
Járásbíróságon van, az el-
sőrendű vádlott az elköve-
téskor 12. életévét betöl-
tött fiatalkorú volt. Ő és a 
másodrendű vádlott 2018 
májusában Szekszárdon az 
Arany János utcában kö-
vetni kezdtek egy hazafelé 
tartó gyermekkorú sze-
mélyt. Azzal gyanúsították 
meg, hogy talált egy ötez-
rest, ami az övék volt, ezért 
adjon át nekik egy értékes 
tárgyat, különben megve-
rik. A fenyegetésre a sértett 
átadta mobilját. A bíróság 
igazságügyi pszichológus 
szakértő meghallgatását, és 
kamerafelvételek bekérését 
is kezdeményezte. (ba)

Biztonságosabb net
A Biztonságosabb Inter-
net Nap (február második 
keddje) kampányban taná-
csokat nyújtanak a felelős 
és biztonságos nethasz-
nálatra. Számítógépünket 
védje tűzfal és vírusirtók. 
Nyilvános hálózaton ne in-
tézzünk személyes ügyeket. 
Ismerkedéskor gondoljuk 
meg, kinek milyen infor-
mációt adunk magunkról! 
Ne adjunk meg bizalmas 
(pl. banki adatokat, jelsza-

vakat) adatokat!  (ba)

KRIMI HÍREK

MOZAIK

Ács Rezsőnek Szekszárd Megyei Jogú Város polgármesterének
Tisztelt Polgármester Úr,
Kedves Rezső, szomorúan ol-
vastam a Szekszárdi Vasárnap  
2021. február 7-i számában 
megjelent rövid nyilatkozato-
dat, véleményedet, amelyet az 
egyetemi modellváltásra vonat-
kozó kérdésre válaszoltál (amit 
idéztek tőled) . Természetesen 
nem azt hiányolom, hogy kor-
mánypárti politikusként nem 
beszéltél erről a bonyolult, 
kétségkívül a politikával meg-
terhelt és rendkívül megosztó, 
súlyos dilemmákat is felvető 
döntésről. Azt azonban nagyon 
sajnálom, hogy nem érzékeled 
azt a veszélyt, amely leselked-
het az egyetlen Tolna megyei, 
a városodban/városunkban 
működő felsőoktatási intéz-
ményre. Az pedig, hogy polgár-
mesterként illetéktelenségre hi-
vatkozva elhárítod az egyetemi 
kar (vagy ahogy a szekszárdiak 
mondják: a „Főiskola”) jövőjére 
vonatkozó felelősség kérdését, 
az értelmezhetetlen. 

Kedves Rezső, alpolgármes-
terként majd polgármesterként 
nyilvánvalóan tudod, mit jelent 
a humán tőke szerepe egy tele-
pülésen. Azt is tudod – mert én 
is sokszor elmondtam –, hogy 
egy felsőoktatási intézmény 
több szempontból is hasznos, 
fontos a városnak. Ez a kar az 
évek során egyre fontosabb 
képző-továbbképző, kulturá-
lis központtá vált, amit rangos 
kiállítások, nemzetközi konfe-
renciák is jeleztek. Jobb időben, 
amikor évente több mint 2500 
hallgató tanult itt a városban, 
nagyon jelentősen hozzájárult 
a felsőoktatás a város adóbe-
vételeihez, mert a hallgatók 
itt vásároltak, fogyasztottak, 
szórakoztak. Most kevesebb a 
hallgatók száma, de még min-
dig 1000 körül volt az elmúlt 
években. Számítások szerint 1 
hallgató legalább 1 millió forin-
tot költ a városban tanulmányai 
során.  De ne csak ezt a materi-
ális tényezőt nézzük, noha ez is 
rendkívül fontos. Az egyetemi 

karon akkumulálódik a Tolna 
megyében végzett tudományos 
kutatás nagyobb része. Rend-
kívül dinamikusan növekedett 
az elmúlt tíz évben a tudomá-
nyos minősítéssel rendelkező 
oktatók száma kollegáim áldo-
zatvállalásának köszönhetően. 
(2018-ban a pedagógusképzést 
folytató intézmények rangsorá-
ban a tudományos minősítettség 
tekintetében a kar országosan a 
2. helyet foglalta el.) Tehát en-
nek a kutatói állománynak és az 
itt folyó kutatásnak az esetleges 
eltűnése, elvándorlása nagyon 
súlyos következménnyel járhat 
Tolna megyében, amelynek tu-
dományos mutatói jelenleg is az 
országos lista végét jelzik. Úgy 
gondolom, ma, amikor nyilván-
való a tudomány és a gazdasá-
gi-társadalmi fejlettség szoros 
összefüggése, ezt egy városve-
zetés, egy polgármester nem 
hagyhatja figyelmen kívül.

Azért emlékeztettelek ezekre 
a számodra is ismert összefüg-
gésekre, mert azt mondtad, nem 
a város a fenntartó, nincs fele-
lőssége, felelősséged. Valóban 
a Pécsi Tudományegyetemhez 
tartozik a kar immáron 20 éve, 
s az egyetem finanszírozza az  
oktatókat, a gyakorló és művé-
szeti iskola tanárait, a munka-
társakat (összesen közel 200 fő), 
az egyetemi hallgatók mellett a 
gyakorló óvodában, iskolában 
tanuló csaknem 800 szekszárdi 
és környékbeli gyerek tanulmá-
nyait. Levéve a költségeket s vá-
ros válláról, ha csak az anyagia-
kat nézzük. Mi a feladata akkor 
a szekszárdi polgármesternek?

Közel két évtizedig voltam 
a főiskolának, majd az egyete-

mi karnak a vezetője. Sokszor 
elmondtam: megérdemli ez a 
város, hogy legyen felsőoktatási 
intézménye, mert fontos, hogy a 
szekszárdiak, Tolna megyeiek (a 
hallgatói létszám 60%-a) is sze-
rezzenek diplomát. (Tudvalevő, 
sok szülő csak akkor tudja gyer-
mekét taníttatni, ha a lakóhely-
hez közel tanul.) Azt mondtam, 
megérdemli, pedig a városveze-
tés – és sajnos nemcsak a Te idő-
szakodban – szavakon kívül alig 
támogatta a „Főiskolát”. Amikor 
egy-egy új képzést beindítot-
tunk (a városnak igencsak fontos 
turizmus, szőlész-borász szak 
stb.), nem kaptunk támogatást, 
holott Kaposvár, Szombathely 
iszonyú pénzekkel segítette a 
helyi felsőoktatást. Ők értették, 
miről van szó. Pedig jól jött vol-
na a segítség nekünk is  azokban 
a kemény vitákban, amelyeket 
olykor az egyetem vezetésével 
folytattam a szekszárdi felsőok-
tatás érdekében (mint pl. a pécsi 
Modern Városok Programban a 
szekszárdi kar fejlesztésére allo-
kálható 700 millió forint érde-
kében, sikerrel). Biztos vagyok 
benne, a modellt váltó Pécsi 
Tudományegyetemen is lesz-
nek viták, sőt. Ezt a kart sokan 
támadják, mert pl. képzési port-
fóliójával érdekeket sért.  Tehát 
szükség van/lesz arra, hogy a 
szekszárdi polgármester min-
den módon és szinten kiálljon a 
szekszárdi kar mellett. 

Dékáni ciklusom lejártával 
hivatalos levélben tájékoztat-
talak a kar helyzetéről, lehető-
ségeiről. Azóta sem válaszoltál. 
Lehet, akkor is úgy gondoltad, 
nem vagy illetékes. Azért vá-
lasztottam most a nyílt levél 
formát, hogy segítőleg hívjam 
fel a figyelmedet arra, hogy mit 
nem tehet meg egy polgármes-
ter, ha nem akarja elveszteni a 
helyi felsőoktatási intézményt. 
Segíteni akarok, és nem várok 
köszönetet. Ezért sem.
 Üdvözlettel:
 Prof. Dr. Horváth Béla
 Decan emeritus, MTA doktora
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A házasság, a család isteni feladat és ajándék
„Ezerszer is igen!” – ez a mot-
tója az idei házasság hete ren-
dezvénysorozatnak, melynek cél-
kitűzése a házasság és a család 
fontosságának hangsúlyozása, 
szépségének megmutatása, a 
felmerülő nehézségek megoldá-
sában segítség nyújtása.

A házasság gondolatához kap-
csolódóan drága Igém csendül fel 
szívemben, mely életem alapjává 
válhatott. Hóseás próféta által 
az élő és hatalmas Isten szólítja 
meg választott népét a követke-
ző szavakkal: „És eljegyezlek té-
ged magamnak örökre, és pedig 
igazsággal és ítélettel, kegyelem-
mel és irgalommal jegyezlek el. 
Bizony, hittel jegyezlek el téged 

magamnak, és megismered az 
Urat.” (Hóseás próféta könyve 2. 
fejezet 22–23 Károli fordításban 
2. fejezet 18–19. versek)

Az Isten féltő szeretettel vá-
lasztotta ki népét, s ragaszko-
dik hozzá. Ez a kötődés felemel 
és kiteljesít,  megtart és formál, 
bizonyos, mégis kíváncsian nyi-

tott, örök, de megújulásra kész, 
megtörhető, de el nem szakítható 
valóság. Ez az a szeretet, melyet 
– ha igazán megtapasztalja az 
ember – soha nem tud már el-
engedni, eldobni.

Hiszem és vallom, hogy a há-
zasság legszentebb és legvaló-
dibb ideája, példája és célja ez a 
kapcsolat. Sokkal töredezettebb 
és esendőbb módon tudjuk csak 
megélni, mégis elemi szinten 
szükségünk van rá. Arra, hogy 
valaki igazán lásson és ismer-
jen, hogy mégis elfogadjon és 
felém forduljon egészen. S arra, 
hogy valakit igazán lássak és is-
merjek, mégis elfogadjam és felé 
forduljak egészen. Ez azonban 

nem hull az ember ölébe, mint 
ahogyan arról álmodozunk. 
Éppen ezért a kapcsolat, a há-
zasság, a család isteni feladat 
és egyben ajándék, hiszen tenni, 
élni, adni kell, lemondással, ál-
dozatokkal, bátor elfogadással. 
S ez az út, ez a folyamat teszi 
életté, áldássá. 

Akinek van – élessze! Akinek 
már nincs – hordozza! Akinek 
még nincs – vigyázza! Élessze 
– gondozza, táplálja, szeres-
se, őrizze! Hordozza – minden 
ajándékát hálával, hiányát kö-
nyörgéssel, másokét imádsággal. 
Vigyázza – testét, lelkét annak 
számára, akié egyszer lehet! Is-
ten ebben megsegítsen! Ámen     

 Kaszóné Kovács Karola,
 református lelkipásztor

MOZAIK

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna 
Megyei Vöröskereszt Nyugdí-
jas Alapszervezete értesíti tag-
jait, hogy 2021. február 22-én 
06:30–08:00 óra között füstölt 
áru, ételízesítő és tészta árusítást 
tart a Hunyadi utca 4. szám alatt.

Kérjük nyugdíjas tagjainkat a 
szájmaszk viselésére.

Szekszárd és Én
Irodalmi pályázatot ír ki a Szek-
szárdi Vasárnap, Szekszárd és Én 
címmel, 14–30 éves szekszárdi 
lakosok számára. A pályázatban 
műfaji megkötés nélkül, géppel 
írt, e-mailen küldött pályamun-
kákat várunk, legfeljebb 3000 
leütés terjedelemig. A 14–18 és 
a 18–30 éves korosztályt külön 
díjazzuk, a korcsoportok 3–3 
legjobb munkáját  hasábjainkon 
közöljük, és tárgynyereménnyel 
jutalmazzuk. Személyes hangvé-
telű írásműveket várunk, amely-
ben a szerzők Szekszárddal 
kapcsolatos viszonyukat, élmé-
nyeiket jelenítik meg. Benyújtá-
si határidő: 2021. február 28-a 
éjfél. Cím: szekvas@gmail.
com. Tárgy: Szekszárd és Én.
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Brit mutáns
A koronavírus brit mutánsát is 
kimutatták már Magyarorszá-
gon. Erről Müller Cecília beszélt 
a héten az operatív törzs sajtótá-
jékoztatóján. Az országos tiszti 
főorvos szerint a fertőzöttek szá-
ma nem emelkedik, de a tesztek 
pozitivitási aránya növekszik, és 
emelkedik a kórházban ápoltak, 
illetve a lélegeztetőgépen tartott 
betegek száma. 

Fiatalabbakat is
Olyan mennyiségben érkeznek a 
vakcinák a gyártók jelzései sze-
rint a következő hetekben, hogy 
már a fiatalabbakat is, a 18-59 
éves, aktív korú népességnek 
azon részét is elkezdhetik oltani, 
remélhetően már a jövő hónap-

tól, márciustól, akik nem szen-
vednek krónikus betegségben. 
A kockázati csoportokba nem 
tartozó, fiatalabb állampolgárok 
beoltása azért is nagyon fontos, 
mert a betegség továbbvitelét le-
het ezzel megakadályozni. 

Harmadik hullám
Európa számos országában 
több helyen is már a korona-
vírus-járvány harmadik hul-
lámáról beszélnek, és a máso-
dik hullám lefelé menő fázisa 
hazánkban is megtorpant. Sok 
mérőszám  nem csökken, sőt  
emelkedés is várható. Müller 
Cecília ezért is arra kért min-
denkit, hogy regisztráljon az 
oltásra, mert az segít a járvány 
megfékezésében. 

Áder a lazításról
Ha sikerül felgyorsítani a oltást, 
akár már májusban ismét lehet 
lazítani a járványügyi korlá-
tozásokon Magyarországon is, 
és a nyár ismét sikeres lehet az 
idegenforgalomban. Ezt Áder 
János köztársasági elnök mond-
ta a visegrádi négyek elnökei-
nek lengyelországi találkozóját 
záró közös sajtóértekezleten. A 
köztársasági elnök szerint „mi-
nél gyorsabban, minél nagyobb 
mennyiségben kapjuk meg a 
vakcinákat, annál gyorsabban 
tudjuk a korlátozásokat felol-
dani az idegenforgalomban is.” 

Külön halotthűtő
A koronás elhunytakat a leg-
több helyen, ahol ezt meg 

tudják oldani, külön halott-
hűtőben tárolják. A Nemzeti 
Népegészségügyi Központ múlt 
év tavaszán adott ki külön 
eljárásrendet  a COVID-19 
betegségben elhunytak temeté-
sének szabályairól. Ez alapján 
a közeli hozzátartozók, esetleg 
egyházi személyek az egészség-
ügyi intézmény eseti elbírálása 
alapján vehetnek búcsút az 
elhunyttól. A halottszállító fi-
gyelmét fel kell hívni arra, hogy 
COVID-os elhunytat szállít. A 
kocsit a szállítás után azonnal 
fertőtleníteni kell, a szállító sze-
mélyzetnek is védőruha kell, a 
koporsó is speciálisan záródó. A 
nyitott koporsós felravatalozás 
és a holttest konzerválása egy-
aránt tilos.  Babos Attila
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A covidos halottakat meztelenül temetik el
Dupla hullazsákba, lezárt koporsóba kerülnek

A születés és a halál az em-
berlét két érzékeny végpont-
ja. Titokzatos, sokszor tabuté-
mák ezek. Írni is csak nagyon 
óvatosan szabad róluk. Így 
teszünk most is, egy covidos 
haláleset kapcsán.

Wessely Gábor

Olvasónk, K. J. felnyittatta a 
koporsót. S azt látta, hogy a 
halottja meztelenül fekszik egy 
zsákban, hasán egy szatyorral, 
amelyben bevitte azokat a ru-
hákat, amelyeket a felöltözteté-
séhez szánt.

K. J. a koporsót azért nyittatta 
fel, mert még egyszer, utoljára 
szerette volna látni. Mert előtte 
hónapokon át nem találkozhat-
tak a látogatási tilalom miatt 
sem az idősotthonban, sem a 
kórházban.

Általános szabály vajon, hogy 
a koronavírus-fertőzés miatt el-
hunytakat nem öltöztetik fel?

Több temetkezési vállalkozót 
megkérdeztünk erről.

A cégneveket nem közöljük, 
mert véletlenül sem a hitelrontás 
a célunk, hanem az informálás.

A következőket mondták. A 
kórházban elhunytakat ott öl-

töztetik, ha visz be a hozzátar-
tozó ruhát. De a temetkezési 
cég is végez ilyen szolgáltatást. 
A covidosokat azonban nem 
öltöztetik fel. Dupla hullaz-
sákba kerülnek, a szokásos 
átlátszóra még egy feketét is 
ráhúznak egyrészt higiéni-
ai okokból, másrészt hogy 
ne látszódjon a meztelenség. 
Fertőtlenítve adják ki őket, 
boncolás nincs, a halottszállí-
tók védőfelszerelést viselnek, 
a szállítás és a temetés is zárt 
koporsóban történik. Tehát el-

vileg a hozzátartozó nem nyit-
tathatja fel a koporsót.

Decemberben volt a legtöbb 
halott. Számuk a sokéves átlagot 
40–50 százalékkal haladta meg 
Szekszárdon és környékén. No-
vemberben és januárban ez plusz 
20–30 százalékra volt tehető, csak 
mostanában kezd visszaállni a 
szokásos esetszám. Persze nem-
csak koronavírusosokat temet-
tek. A kórházak és a kegyeleti 
vállalkozások hűtőkapacitását 
igencsak próbára tette ez az idő-
szak. Az ott dolgozók rá a tanúk.

Fertőzőnek tekintendők
A koronavírus miatt elhuny-
takat tehát, mint írtuk is, 
nem boncolják, nem öltözte-
tik, és zárt koporsóban szál-
lítják. Hamvasztásos, urnás 
temetésre is van mód, óvó 
rendszabályok betartásával. 
Tagadhatatlan a félelem. De 
valóban kell-e félni a covidos 
halottaktól? Fertőznek-e?

A kérdésre Kellermayer 
Miklós, a pécsi egyetem orvo-
si karának professzora adott 
választ.

‒ Egy koronavírusos el-
hunytat fertőzőnek kell tekin-
teni – mondta. – Hogy meny-
nyire fertőző, az attól függ, 
hogy a betegség melyik fázi-
sában halt meg. Túljutva a 
tetőzésen a kórokozók száma 
alaposan lecsökken, de még 
jelen vannak. Valószínűleg a 
magyarok a nemzetközi gya-
korlatot követik, amikor nem 
boncolnak, nem öltöztetnek, s 
amennyire lehet, távol tartják 
magukat a Covid-pozitívként 
nyilvántartott halottaktól. 
Erre törekedtek a túlélők a 
régi járványok idején is.
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A bennmaradás a cél a Szekszárdi Fekete Gólyáknak
Van jelentősége annak, hogy 
a sportot, a sportolókat is 
sújtó vírushelyzet elkerülte 
a szekszárdi női kézilabdá-
zókat. Ennek is köszönhető, 
hogy a Fekete Gólyák KC NB 
I/B-be visszatért csapata ren-
desen készülhetett a tavaly 
év végén lefújt, e héten újra 
induló bajnokságra.

Bálint György

Szorgalmasan edzettek, gyako-
roltak, erőnlétileg és taktikailag 
volt mit átvenni, begyakorolni, 
hogy élesben is menjen a biz-
tos bennmaradást célul kitűző 
együttesnek.

Borbándi István edző szerint 
kellő időben kellően erős ellen-
felekkel meccselve készültek. 
Például a Liga Kupában az azo-
nos osztálybeli baranyai riváli-
sokkal, a Kozármislennyel és a 
Moháccsal. Vereséget szenved-
tek ellenük, de ezek vállalható 
vereségek voltak, s rámutattak: 
tudtak előre lépni a játékban, de 
még van hová fejlődni.

A szekszárdi női kézilabdázók 
a játék számos területén pariban 
vannak legtöbb ellenfelükkel, 
de a meccsek megnyeréséhez 
szükséges kritikus pillanatok-
ban még több esetben hibáz-

nak, csapatszintű rövidzárlatok 
is előfordulnak. Ezen szükséges 
javítani az alsóházi veszélyzóná-
tól való elszakadáshoz.

Lendületbe jöhetnek

Mi tagadás, kellő sikerélmény-
nyel várhatták a kézilabdás 
gólyáink az e hétvégi folytatást  
(lapzártánkig még nem játszot-
ták le a Gárdony elleni mérkő-
zést). Egy, még őszről elmaradt 
meccs jól sikerült, ráadásul a 
véghajrában tudtak a Győri 
Audi ETO csupa kiemelt hazai 
tehetségekből álló U20-as csa-
pat elleni játékukon változtatni, 
és megfordítani a mérkőzést, 
29–27-re nyerni.

Tegyük hozzá gyorsan: az 
utolsó 8–10 percet leszámítva 
végig 3–4 góllal a vendégcsapat 
vezetett. 

Az NB I/B átlagsebessége fö-
lött kézilabdázó győri lányok 
elleni huszáros szekszárdi for-
dításhoz a vendégcsapat hibái 
is kellettek, de a legfőbb ok a 
helyi lányok keményebb egyéni 
és csapatvédekezése, a besegíté-
sek gyakorisága, valamint Nagy 
Tünde kapusbravúrjai voltak.

Gól, sorsdöntő gól nem csak 
„leindításokból” született, felállt 
védelemmel szemben is ered-
ményes tudott lenni a szekszárdi 
csapat. Extra egyéni produktum 
is kellett a végére: a nyáron haza-
térő, szekszárdi nevelésű Szabó 

Jankára lehetett számítani, kilenc 
gólt dobott, ő lett a csapat legered-
ményesebb játékosa, ő szerezte a 
győriek sorsát végül megpecséte-
lő gólt is, ami a sportág szépségét 
megmutató találat volt.

Önmagukat legyőzni
 

Minden jó, ha jó a vége!? – ve-
tődött föl a bajnokságban a 
negyedik győzelmüket szerző 
szekszárdiak szolid örömtáncát 
látva. El lehet felejteni az első 
cirka ötven percet, amelyben 
ismét láttunk régi gólyás tí-
pushibákat?

Borbándi István nem felejt-
heti el. „Annyi ziccert, amit az 
első félidőben kihagytunk, azt 
egy újabb meccsen nem tehet-
jük meg. Ha csak a felét belőjük 
ezeknek, jóval előbb eldőlhetett 
volna a meccs – a javunkra – 
mondta – Az ETO gyors játéka 
elleni védekezést egész héten 
gyakoroltuk, mégis sokáig jó-
formán nem jött vissza semmi. 
De nagyon tetszett, ami a végén 
történt, mert mi irányítottuk a 
játékot, s kiélezett helyzetben 
végre nem hibáztunk a befeje-
zéseknél. Ám ez csak tíz perc 
volt, ebből szeretnék egyre töb-
bet látni hétről hétre a bajnoki 
meccseken” – értékelt a tréner.
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Kecskeméten hódítana új csúcsokat a szekszárdi magasugró
Immáron a Kecskeméti Atléti-
kai és Rögbi Klub versenyzője 
Németh Mátyás. A szekszár-
di nevelésű magasugró tavaly 
igazolt Kecskemétre. Az idén 
kiderül, hogy a szekszárdi atlé-
tika egyik újabb kineveltje mire 
is lesz képes az U23-ban – és 
persze majd a felnőttek közt. 
Az ok, hogy Kecskemétre iga-
zolt Scherer Tamás kiemelkedő 
tanítványa, nem sportos, hanem 
civil, de fontos és érthető: Matyi 
Kecskeméten, a Neumann Já-
nos Egyetem járműipari karára 
nyert korábban felvételt.

Egyébként nem szakadt el 
teljesen anyaegyesületétől: ha 

itthon van, nevelőedzőjével is 
együtt dolgozik – a kecskemé-
tiek tudtával és beleegyezésével. 
Mostanság a bonyhádi fedett 
csarnokban a szekszárdi ugrók-
nak tartott edzésen is részt vett.

Az atléta persze tavaly is 
dolgozott. Ez kiderült a fedett-
pályás idény kezdetén, mert az 
első komolyabb versenyen 206 
centimétert teljesített, amivel 
negyedik lett. Amúgy szabadté-
ren 212 centiméter a legjobbja, 
ezt szeretné mihamarabb meg-
ugorni és túlszárnyalni. Mert-
hogy a 216 centi már belépő 
lehetne az idei U23-as Euró-
pa-bajnokságra.

„Nem lesz egyszerű dolog 
összehozni a magas szintű ta-
nulást és az élsportot, de bele-
vágok.  Ma már komolyabban 
veszem a magasugrást. Sajnos 
volt egy-két év, amikor más volt 
a hozzáállásom. Edzeni fogok 

sokat és célirányosan” – mond-
ta Németh Mátyás. Ha pedig 
kijut az Európa-bajnokságra, az 
élete első nemzetközi versenye 
lenne a korábban junior magyar 
bajnoknak. Scherer Tamás lát 
benne perspektívát, szerinte az 
adottságai ideálisak a magasug-
ráshoz, például a bokája ízületi 
felépítése, annak rugalmassága.

„Meggyőződésem, hogy 
Matyiban – talán a lazábban vett 
évek miatt – még nincs annyi 
munka, amennyi kellett volna ah-
hoz, hogy egyenletesen fejlődjön. 
Ezt most Kecskeméten Adamik 
Ferencék remélhetően pótolni 
fogják” – fogalmazott.  B. Gy.
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SZEKSZÁRDI HISTÓRIÁK

„Márpedig lányból nem lehet kovács”
Új sorozatot indítunk a Szekszárdi Vasárnapban: a Szekszárdi 
históriák Facebook-oldalon már megjelent vagy megjelenő 
történeteket közlünk nyomtatásban. A Szekszárdi históriák-
ban megjelent eredeti szövegek szerkesztett, rövidített vál-
tozata olvasható lesz a jövőben nálunk is. Terveink szerint 
kéthetente olvashatnak majd egy-egy helyi históriát.

Elsőként a Török Sándorné 
Györffy Máriával 70. születés-
napján, 2005-ben készült be-
szélgetés rövidített változatát 
idézzük fel.

A világ- és Európa-bajnok-
ságok eredményes résztvevője, 
többszörös bajnoka, a magyar 
és a szekszárdi szenior atlétika 
meghatározó személyisége is-
mert , szeretett és megbecsült 
tagja volt városának.  Bár már 
2012 óta nincs közöttünk, vér 
szerinti rokonai szeretettel, ma-
gaválasztotta népes családja, 
a szekszárdi veteránsportolók 
tisztelettel őrzik emlékét.

„Édesapám, Győrffy Sándor 
Nagypáhiban született. Kovács-
mester lett belőle, gyógykovács. 
Szekszárdon ismerkedett meg az 
Újvárosi templom szomszédsá-
gában lakó szép Gyorsok-lány-
nyal, édesanyámmal. Itt ragadt, 
majd megszületett a három bá-

tyám – negyedikként pedig én, 
a várva várt lánygyerek. Még 
kislány voltam, amikor meghalt 
édesanyám. Édesapámnak a 
gyerekek miatt újra meg kellett 
nősülnie. Az új asszony (anyám 
barátnője) négy kovácsra mosott 
– teknőben, kézzel!

Bár édesapám hivatalosan 
csak 1957-ig volt iparos, még túl 
a nyolcvanon is patkolt. Olyan 
híre volt, hogy akkor is hívták, 
ha az állatorvos már lemondott 
a jószágról. A műhelye az Árpád 
utca 43. szám alatt volt, ahol 
Adamik Mátyással dolgozott 
együtt egy darabig.

Miután mindhárom bátyám 
kovács lett, apám engem is an-
nak szánt. Mégsem így történt, 
mert hivatalos helyen azt mond-
ták: „Márpedig lányból nem le-
het kovács!” Pedig a fizikumom 
megvolt hozzá, és apám is min-
denre megtanított. Különösen a 

„singhúzást” szerettem: azt, ami-
kor a kerékre ráhúzták a vasat. 

Említettem, hogy Sándor, 
Imre és Lajos bátyám is kovács 
lett. Imre, akinek a Remete ut-
cában volt a műhelye, fiatalon, 
46 évesen meghalt. Egyszer, 
miután megizzadt a kovács-
tűznél, a huzatban megfázott 
és tüdőgyulladást kapott. Nem 
tudták megmenteni, pedig jó-
képű, fekete, göndör hajú legény 
volt.

A legkisebb bátyám, Lajos 
volt a legügyesebb. Jólelkű volt, 
de kissé könnyelmű. Amikor a 
felesége hazaköltözött a szüle-
ihez, elment Hollandiába. Ott 
új családot alapított, de az első 
házasságából született gyerekek, 
ahogyan az enyémek is, Szek-
szárdon maradtak. 

Sportolni a gimnáziumban 
kezdtem 1949-ben. Bessenyei 
Gyula volt a tornatanárunk, 
később Mozolai János tanár úr 
irányította a felkészülésünket. A 
gimnázium után sajnos nem ta-
nultam tovább. Ma már nagyon 
bánom, de akkor nem akartam 
magára hagyni idős édesapá-
mat, és a munkahelyemen, a 

BM-nél továbbtanulási lehető-
séget ígértek. 

A Szekszárdi Dózsában verse-
nyeztem, de húsz év után kiö-
regedtem a sportból. Maradt a 
munka, a család.

Aztán gondoltam egyet, és az 
1970-es évek végétől összegyűj-
töttem egy-egy baráti beszélge-
tésre, emlékezésre a régi atlétá-
kat. Sok híresség, többek között 
Kosztolányi Gyuri is eljött, pe-
dig már professzor volt Pécsett. 
Akkor született az ötlet: mi len-
ne, ha újra megpróbálnánk?

A szolnoki veterán versenyen 
léptünk először pályára 1983-
ban, a következő évben már mi 
rendeztük az országos bajnok-
ságot. 

Egy veterán sportolónak a 
hosszú kihagyás után meg kell 
fontolnia, milyen versenyszám-
ban indul. Én például világéle-
temben a magasugrás szerel-
mese voltam (sokáig I. osztályú 
versenyzőként), veteránként 
mégis a dobószámokat válasz-
tottam. Nem bántam meg, mert 
nem ez volt a lényeg, hanem az, 
hogy új családot kaptam: hasz-
nosnak éreztem magam Szek-
szárdon – abban a városban, 
ahol egész életemet töltöttem.”

 Nagy Janka Teodóra

Felhívás
Tisztelt Lakók! A villamos ener-
giáról szóló 2007. évi LXXXVI. 
törvény 137. §-a és a villamos-
művek, valamint a termelői, ma-
gán- és közvetlen vezetékek biz-
tonsági övezetéről szóló 2/2013. 
(I. 22.) NGM rendelet előírja, 
hogy a villamos vezeték bizton-
sági övezetének környezetében 
lévő fák, bokrok ágait az ingat-
lan tulajdonosa (kezelője) köte-
les rendszeresen eltávolítani, ha 
azok a szabadvezeték biztonsági 
övezet határát elérik.

A fentiekre tekintettel fel-
kérjük a tisztelt ingatlantulaj-
donosokat, hogy az ingatlanuk 
területén a gallyazási munká-
kat VÉGEZZÉK EL. Az E.ON 
Dél-dunántúli Áramhálózati 

Zrt. megbízásából eljáró Ágvá-
gó Szolgáltató Kft. munkatársai 
előre láthatólag 2021. február 
15. napjától  SZEKSZÁRD tele-
pülés területén gallyazási mun-
kálatokat fognak végezni.

Amennyiben Önnek a galy-
lyazáshoz SEGÍTSÉGRE lenne 
szüksége, kérjük a fenti idő-
intervallumban jelezzék kol-
légáink felé személyesen, vagy 
telefonon a 70/342–3185-ös 
számon, vagy a kleinhansz@
agvagokft.hu e-mailcímen.

A megbeszélt időpontban 
kérem, biztosítsák kollégáink 
bejutását az ingatlan területé-
re, ezzel is segítve munkánkat, 
valamint az Önök zavartalan 
áramellátását.
 Köszönettel:
 Ágvágó Szolgáltató Kft..

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. II. em

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

7100 Szekszárd, Szent I. tér 18. fsz.

1 db 30 m2 alapterületű összkomfortos költséglapú bérlakás

7100 Szekszárd, Mikes u. 3.

2 db 23 m2 alapterületű összkomfortos költséglapú bérlakás

Kizárólag Nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában – 7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz.

1 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2021. február 26. (péntek) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422
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Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • megbízott főszerkesztő: Babos Attila • a szerkesztőség munkatársai: Bálint György,  
Steiner Viktor, 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.
VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

Fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

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

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

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

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

•  Csötönyi László képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548, 
e-mail: csotkelaci@gmail.com

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Az adott szó, avagy így nem lettem
lakástulajdonos

Mint azt elmúlt heti számunkban is írtuk a szándékunk szerint 
a jövőben rendszeresen közlünk olvasói leveleket a Szekszárdi 
Vasárnap hasábjain. Olyan történeteket, észrevételeket, prob-
lémafelvetéseket várunk, avagy korábbi cikkeinkre reakció-
kat, amelyek sokaknak szolgálhatnak akár tanulsággal, akár 
megoldással. Legyenek azok egyedi, személyes történetek, 
avagy közelítsenek általánosabban egy adott témához. Kér-
jük, írjanak nekünk a szekvas@gmail.com címre.

Nem mindennap történik meg 
az emberrel, hogy lakást vásá-
rol, de a legtöbbünk életében 
egyszer vagy néhányszor eljön 
ez a pillanat. A Szekszárdi Va-
sárnap internetes postaládájá-
ba „bedobott” egyik legújabb 
olvasói levelet egy szekszárdi 
hölgytől kaptuk. A történet, 
amit leír, ugyan lakásvásárlás-
ról szól, mégis megtörténhet, 
és meg is történik sokunkkal 
– csak nem feltétlenül lakásvá-
sárlás kapcsán.

Kedden megnéztem.
Szerdán eldöntöttem. 
Csütörtök reggel visszamen-

tem. Délután ajánlatot tettem. 
Megbeszélte a tulajjal. Mege-

gyeztünk. Szóban. Kezet adtunk 
virtuálisan.

Pénteken ügyvédnél időpon-
tot egyeztettem. Ingatlanost 
visszahívtam. Minden rendben.

Hétvégére meglett a pénz. 
Örültem. 

Hétfőn azt mondta, eladta 
valaki másnak. Mert nem volt 
aláírt papír… És persze, mert 
többet fizettek. 

Leesett az állam. Forrong-
tam. Ilyen nincs! Nem akartam 
annyiban hagyni. Tudtam, ki 
az eladó. Fölhívtam. Kedves, 
nyolcvanéves úr. Sajnálta a tör-
ténteket. Nem kötöttek szerző-
dés (őt sem…), úgyhogy tettem 
neki egy ajánlatot. Nem élt a 

lehetőséggel. Hiába kapott vol-
na több pénzt a lakásáért, nem 
akarta kihagyni a közvetítőt. 
„Tudja, megegyeztem vele.” 

…
Itt hever az asztalomon a cég 

budapesti központjának tele-
fonszáma. Elolvastam az Etikai 
Kódexüket. Nemes dolgokat 
vetettek benne papírra kor-
rekt viselkedésről, bizalomról, 
ügyfelekkel való bánásmódról. 
Ha valamelyik munkatárs nem 
ezek alapján jár el, panasztételre 
itt és itt van lehetőség. Bosszút 
forralok. Lehetne ügyet csinálni 
belőle, hisz több sebből is vérzik 
az eljárás. Érdemes? Hmm… 
Töprengek.

É R D E M – betűzöm, és 
már szégyellem, mire készü-
lök. Nyolcvan plusszos, érde-
mes öregurak jutnak eszembe. 
Apám, Papp doktor és Húszas. 
Ők etikai kódexek nélkül is tud-
ják, mit jelent az adott szó. Jó 
volna megtanulni tőlük… Míg 
nem késő.  Pittinó

MOZAIK

OLVASÓI LEVÉL

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

Ugyan most személyes talál-
kozóra nincs lehetőség a pin-
cében, de a Microsoft Teams 
alkalmazás segítségével szeret-
nénk mindenkit egy kötetlen, jó 
hangulatú online kóstolóra in-
vitálni. Az virtuális borkóstoló 
témája a Merlot fajta lesz.

Az esemény időpontja: 2021. 
február 18. (csütörtök) 18:00.

Az online kóstolón a kö-
vetkező tételeket mutatjuk 
be: Vida Családi Borbirtok 
– Ölelés Merlot 2018, Sze-
leshát Szőlőbirtok – Merlot 
2016, Tringa Borpince – Mer-
lot reserve 2017, Ferger-Mó-
dos Borászat – Merlot 2013.

A borcsomagot kedvezmé-
nyes áron 9.300,- forintért vásá-
rolhatják meg a Garay Élmény-
pincében a rendezvény hetén.

A borokat bemutatja Molnár 
András, a Garay Élménypince 
üzletvezetője illetve számítani 
lehet a borászok részvételére is.

Az online kóstoló nyílt, min-
denki számára elérhető. Nincs 
borvásárláshoz kötve.

Amennyiben szeretne részt 
venni a kóstolón a Microsoft 
Teams alkalmazáson keresztül, 
akkor a csatlakozáshoz szüksé-
ges linket megtalálják a kóstoló 
közeledtével a Facebook-ese-
ményen: Borokról könnyedén 
a Pincében – Bikavér kóstoló 
(Online), vagy kérésre elküldjük 
a kóstoló előtti órákban e-ma-
ilben. Ezzel kapcsolatos kéré-
süket jelezzék a marketing@
garaypince.hu e-mail címen.

Várunk minden kedves érdek-
lődőt!

Jó borokat, jó egészséget!
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PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

• +36–20/480–84–84 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(06023)

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!

(06024)

(06020)

BIRÓ ARANKABIRÓ ARANKA  Vérvételi Pont Vezető

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

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

(06037)

ÚJDONSÁG!
Online bejelentkezési

lehetőség:
www.sugo-lab.hu

(06032)

Mi a webjogsi?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 (06040)

(06022)

•  személyesen:
Szekszárd, Arany J. u. 17–21., 23-as iroda

• telefonon: 74/312–847, 30/637–0071
• e-mailben: kisosztolna@gmail.com
 Felnőttképzési nyilvántartási szám: E-000230/2014

ÚJ LEHETŐSÉGEK
A KISOSZ-NÁL!

• BOLTI ELŐKÉSZÍTŐ
• PÉNZTÁROS
• SZAKÁCSSEGÉD
• ÉLELMISZER ELADÓ
• RUHÁZATI ELADÓ
• INGATLANKÖZVETÍTŐ
• KÖZÖS KÉPVISELŐ

A képzések díjáról, időtartamáról 
érdeklődjön munkatársainknál:

(06041)

HIRDETÉS


