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sohasem
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KÖZÉLET

TÓTH
RÓBERT

Nyissunk!
Május első vasárnapjának
reggelén mindig átmentünk
a bátyámmal a mamához
virágért. Gyönyörű kertje
volt. Otthon ezzel a csokorral leptük meg édesanyánkat, aki könnyekig hatódott.
Aztán visszaküldött minket
a mamához, mondván: „Tessék a nagyit is megköszönteni, ő is anyuka!” Így fejeztük
ki hálánkat a gondviselésért,
s mindig ez az emlék villan
fel, ha virágot látok.
Május elején többször
gondolok erre, mert ilyenkor
már sokfelé van virág. Például teraszokon. A virágokkal együtt nyíló teraszokon.
Gyönyörű jelenség. Egyfajta
ünnep. Lehet a munka ünnepe is, hiszen a rég várt
nyitás elé torlaszolt (védő)
gátak végre átszakadhattak.
Teret nyitva a munkának és
a boldogulásnak. Csendesen,
szorgalmasan, de óvatosan
indítjuk be a fogaskerekeket.
S ez így van rendjén.
Mert úgy látom, a nyitás
Szekszárdon inkább valami békés eufóriát, mintsem
tomboló vigasságot hozott
magával. Éledezik a város.
S bár úgy tűnik, hogy most
mindenki arra a – teraszon
szervírozott – csésze kávéra
vagy pohár borra vágyik,
ennél mégis jóval többről
van szó: a közösségi élményről. Hogy ismét együtt lehessünk, megfoghassuk egymás
kezét, vagy megöleljük a
másikat. Arról szól, hogy
nyissunk. Nyissunk egymás
felé.

A zene sohasem megy ki a divatból
Véletlenül lett zenetanár.
Gimnáziumba készült, de
a felvételi előtt nem sokkal
hirdettek egy zenei versenyt, ahová tanára benevezte. Bekerült a döntőbe,
és ez olyan változást hozott
az életébe, hogy azonnal
közölte otthon, mégis a zenei pályát választja. Interjú
Ágostonné Béres Kornéliával, a Liszt Ferenc Zeneiskola igazgatójával.
Kutny Gábor
– Miért pont a fuvola?
– Mert olyan szépen csillogott és nagyon csajos volt.
Édesapám íratott be a zeneiskolába. Hetedikes koromban abba akartam hagyni a
zenélést, de apám mellém
ült és finoman megzsarolt.
Úgyhogy maradtam. Később
a főiskolai tanárom, Barth
István mondta, hogy egyszer
zeneiskolát fogok vezetni.
Nem hittem a jóslatban, de
az idő őt igazolta.
– Meglepődött a felkérésen?
– Nem. Ez egy hosszú beszélgetéssorozat eredménye.
2008-at írtunk. Akkor zajlottak az intézményösszevonások a városban. Matókné
Kapási Juliannával sokat beszélgettünk, milyen zeneiskola kellene Szekszárdnak.
Aztán felkért a vezetésére, és
én igent mondtam. Mindig
vállalkozó szellemű voltam,
nem féltem a feladatoktól, ettől sem.
– Nagy elődök nyomdokaiba
kellett lépni. Milyen zeneiskola volt az álma?
– Jól működő, elit, szép
versenyeredményeket elérő
iskolát képzeltem el, ahová
sok gyerek jár örömmel zenét
tanulni. Sokszor kérdezték az
ide látogatók, hogy magától
ilyen-e ez az iskola, ahol a
gyerekek teszik a dolgukat,
hozzák a sikereket, vagy én
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kényszerítem őket. Én csak a
feltételeket szeretném megteremteni, ez biztosítja a jó hangulatot és a magas szakmai
minőséget. A többi benne van
a kollégákban. Ne feledjük el,
hogy itt olyan személyiségek
tették magasra a lécet, mint
Husek Rezső, Thész László
vagy Lányi Péter. A tantestületben kellő arányban van
meg a tapasztalat és a fiatalos
lendület, kialakult egy olyan
légkör, amiben jó dolgozni.
– Nem akarta abbahagyni sohasem?
– Dehogynem. De olyan
visszajelzéseket kaptam, ami
újra motiválttá tett. Ez nem jelenti azt, hogy örök időkre én
akarok a zeneiskola igazgatója
maradni. Vannak más céljaim
is. Azt vallom, hogy nem lehet
belefáradni a zenetanításba,
de semmilyen más szakmába
sem, mert kiégsz. Ezért kell
mást is beengedni az életedbe,
és én elég nyitott vagyok ahhoz, hogy új utakat keressek.
Épp a pandémia mutatta meg,
hogy erre szükség is van. Ki
gondolta, hogy egyszer online
fogunk hangszeres zenét tanítani? De ezt hozta az élet, és
igenis meg lehetett csinálni.
Persze nagyon hiányoznak a
gyerekek.

– Megváltozott a zenei oktatás az elmúlt évtizedek alatt?
– Gyökeresen. A zenetanulás egy lassú folyamat a rohanó
világban. A gyerekek igazodnak a rohanáshoz, a világhálóhoz, az online térhez, a rengeteg információhoz. Eközben
elveszhetne az intimitás, amit
a tanárral való közös zenélés
adhat, ha nem tennénk ellene.
Számtalan esetben a zeneórán
derül ki egy gyerekről, hogy
problémákkal küzd a családban, az iskolában, mert ez
azon kevés helyek egyike, ahol
beszélgetni szoktak a gyerekek, ahol megnyílnak.
A zenélés, a közös muzsikálás élménye soha nem fog kimenni a divatból. Ezt jól jelzik
azok az együttesek, amelyek a
zeneiskola növendékeiből verbuválódnak és működnek. Nekünk az is a feladatunk, hogy
egy zeneileg ilyen sokszínű
város utánpótlását neveljük.
Ez nehéz, mert a jó képességű
gyerekek elmennek és Budapesten vagy Pécsen folytatják.
Találnak maguknak zenekart,
zeneiskolát. De a szekszárdi
zeneiskola mégis olyan intézménye lett a városnak, mint
mondjuk a Bartina, amely hozzátartozik a városhoz, és ahova
azért járnak a gyerekek, mert
az is a szekszárdiság része.
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A fiatalok bátrak, bennük bízom
A Föld napja alkalmából kezdeményezett szemétgyűjtési akciót a
Szekszárdi Hulladékkommandó április 24-én, amelynek során a város
déli részét szabadították meg a hulladéktól lelkes szekszárdi civilek. Az
eseményről készült összeállításunkat lapunk 14. oldalán olvasshatják.
A kommandó missziójáról Baltavári
Istvánnal beszélgettünk.
E. T.
– Csaknem egy éve tevékenykedik a
Szekszárdi Hulladékkommandó. Mit
tapasztal, nem tűnik szélmalomharcnak az illegális szemetelőkkel szemben
vívott csata?
– Tudomásul kell vennünk, hogy az
emberek 10 százaléka törvényen felülinek érzi magát, szemetel. Ez egy generációs örökség ott, ahol az emberek
így szocializálódtak, hiába az esetleges
büntetés miatt érzett fenyegetettség.
Sajnos ezt be kell kalkulálnunk az életünkbe, hogy nekünk kell összeszednünk a mások szemetét.
– Ezek szerint nem elég azt üzenni a
társadalomnak, hogy „ne szemetelj!”?
– Nem elég. Sokkal nagyobb hangsúlyt kell fektetni a szemétszedési akciókra, az illegális hulladéklerakó helyek
felszámolására. Az is fontos, hogy eközben a szemetelés ellen is buzdítsunk:
ennek hosszú távon meg is lesz az eredménye. Ha visszatekintünk a harminc
évvel ezelőtti állapotokra, akkor válik
láthatóvá, hogy igenis van pozitív fejlődés ezen a területen.
– A szemét mennyisége folyamatosan
nő, hiszen az emberek egyre többet fogyasztanak. Erről mi a véleménye?
– A közvélekedés javarészt a gyárakat
teszi felelőssé a szeméttermelés miatt.
Ne felejtsük el azonban azt, hogy ha
a termék hulladékká válik, egyedül az
egyén felelőssége az, hogy ez a hulladék hova kerül. Nem csak elmélkedni
kell a problémáról, hanem cselekedni
is: össze kell szedni a szemetet. Az em-

bereket arra biztatjuk, hogy legyenek
szemfülesek, merjék lefényképezni, jelenteni az illegális szemetelőt, emellett
szedjék fel az eléjük kerülő szemetet. A
közelmúltban indítottunk egy felhívást
nyugdíjasok részére, amelyben arra biztatjuk őket, hogy a ház körül megtett
sétájuk alkalmával egy sétapálca vagy bot végére rögzített
szögre felszúrva szedjék fel a
szemetet. Le sem kell hajolni
érte. Az utcai hulladék nagy
részét az eldobott papírzsebkendők adják. Már kicsi
odafigyeléssel is rengeteget tehetünk a környezetünk tisztaságáért.
– Említette a „jelenteni” szót. Sokan
talán zsigerből
tartózkodnak az
ilyesfajta feljelentgetésektől,
noha a célja
ezeknek egyértelműen jó ügyet
szolgál. Ön mivel
biztatná mégis
ezeket az embereket?
– Valóban, én is találkozom ezzel a jelenséggel,
és a hivatalos feljelentés
körüli procedúra sem segíti az erre való hajlandóságot. Előfordulhat az is,
hogy a tetten ért szemetelők erőfölényben vannak,
és ez kockázatot rejthet
magában. Akik tartanak
az ilyen helyzetektől, azzal
is sokat segítenek, ha jelzik
nekünk az esetet, mi mindenképpen intézkedünk.
Baltavári István
a Szekszárdi Hulladékkommandó
alapítója

– Ön rendkívül inspiráló személyiség.
Mélyen elgondolkodtatott a missziójuk. Mindig ilyen aktívan foglalkozott
közösségeket érintő ügyekkel?
– Nyugdíjazásom után rengeteg szabadidőm lett, amit szeretnék hasznosan
eltölteni. Többek közt fafaragással is
foglalkozom. A feleségemmel közösen kiadtunk egy kiadványt is Keresztek és kiskápolnák címmel.
Minden évben lemeszeltem a
Baktai pincesor nádfedeles pincéinek falait. Ezzel sosem kérkedtem, de egyszer valakinek feltűnt, és kaptam
érte egy díjat a várostól. A Hulladékkommandó létrehozása azért fogalmazódott meg
bennem, mert
halálosan idegesít
a probléma. Azt
láttam, hogy azok
a szereplők, akik
a problémát kezelhetnék – politikusok,
hivatalok, gazdasági
társaságok –, csupán
egymásra mutogatnak,
ez pedig nem megoldás.
A cselekvés útját választottam, és azt gondoltam,
ha semmit sem érek el a
küldetéssel, a lelkemnek
akkor is jobb lesz. Azt
szoktam kérni, hogy mindenki legyen egy kicsit
hulladékvadász. Amikor
pedig azt kérdezik tőlem,
hogy mi tartja ébren a lelkesedésemet, olyankor azt
felelem, hogy a fiatalok.
Bennük lakozik ugyanis
az az egészséges kis pimaszság, ami ehhez a küldetéshez elengedhetetlen,
és technikailag is naprakészek. Ami pedig a legfontosabb, hogy a fiatalok bátrak,
bennük bízom.
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Szemüvegek szakszerű készítése
és javítása.

MATÓK OPTIKA

Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu
(06274)
Telefon: 74/511-808

(06281)

ÁLLÁSHIRDETÉS

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

HELYE:

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

kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

(06269)

06–20/443–7603

(06268)

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

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

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 14:00 óráig

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

Május 3.

Május 4.

Május 5.

Május 6.

Május 7.

Sertés gulyásleves

Tavaszi zöldségleves

Tejfölös gombaleves

Grízgaluskaleves

Tarhonyaleves

„A”
1.350,- Ft Meggyes-mákos nudli, Rozmaringos sült csirkecomb, párolt bulgur,
vaníliasodó
savanyúság

„B”
1.350,- Ft

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

Telefon:
+36–30/2888–458

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
MENÜ

Dr. Schárer László
Fogpótlás!

(06276)

Dr. Pere Tímea

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

FOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

Halfilé lenmagvas
Sertéspörkölt,
bundában, párolt rizs
tarhonya, savanyúság
tartármártás

Zöldbabfőzelék,
házi vagdalt

Sertés gulyásleves

Tavaszi zöldségleves

Tejfölös gombaleves

Grízgaluskaleves

Tarhonyaleves

Hentestokány,
párolt rizs

Rántott sertésborda,
tepsis burgonya,
savanyúság

Roston jércemell,
friss saláta, öntet

Paradicsomos húsgombóc, sós burgonya

Francia rakott
burgonya, natúr
sertésborda

Heti
Csirkecombfilé rántva Csirkecombfilé rántva Csirkecombfilé rántva Csirkecombfilé rántva Csirkecombfilé rántva
fűszeres parázsfűszeres parázsfűszeres parázsfűszeres parázsfűszeres parázsajánlat
1.250,- Ft burgonya, friss saláta burgonya, friss saláta burgonya, friss saláta burgonya, friss saláta burgonya, friss saláta
Fitnesz
Baszk sült rizs
Baszk sült rizs
Baszk sült rizs
Baszk sült rizs
Baszk sült rizs
ajánlat
1.450,- Ft

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

Műanyag
ajtó-ablak
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari
függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás

Telefon: +36–30/505–52–49
(06275)

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

Május 8.
Csontleves tésztával

400,- Ft

Csirkecombfilé rántva,
párolt jázmin rizs,
1.250,- Ft
savanyúság

Gyros tál

1.250,- Ft

Bolognai spagetti
sajttal

1.250,- Ft

Meggyes pite

550,- Ft
(06270)
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KULTÚRA

Közelkép írókról

Bartusz-Dobosi László: CSENGEY DÉNES
Felhívott Balázs, Dénes fia,
hogy megjelenik a könyv,
majd a szerző, hogy szeretne
kötetbemutatót Szekszárdon. Azonnal megrendeltem,
megérkezett, elolvastam.

A Közelkép írókról sorozat,
Csengey Dénes könyve, egy remek tanulmánykötet, amelyet
e szavakkal ajánlanak figyelmünkbe: „Az 1991-ben 38 évesen elhunyt József Attila-díjas
Csengey Dénes író, a rendszerváltásban aktív szerepet vállaló
politikus években mérve rövid,
torzóban maradt életművét, a
megjelent művek műfaji és stilisztikai sokszínűségének, irodalmi, esztétikai és közéleti hatásának bemutatásával kívánja
a szerző Csengeyt elhelyezni a
magyar irodalmi kánonban.”
„Fehér ing, farmerzakó a
vállra vetve, cigaretta egymás után, tűz a szemében,
mindig sietett, mindig volt
következő elképzelése, amikor mi már feladtuk volna.
Olyan volt, mint egy forradalmár a régi időkből.”
 Tóth Erzsébet Csengeyről
A tudományosan hangzó fejezetcímek ellenére nem kell
megijedni, a könyvben a szerző érthetően és olvasmányosan
törekszik a teljességre. A lehető
legtöbb szempontból járja körül tanulmánya tárgyát. Felveti
a kérdést: „Szépíró, esszéíró,

Főhajtás, trianon
centenáriumán túl

A 20. század elején egy
Wilczek Sándor nevezetű fiatalember repülős tapasztalatokat szerzett az első világháborúban. Jól képzett pilóta
és navigátor lett belőle. Egyik
bajtársával, Endresz György
pilótával elhatározták, hogy
a Trianonban született békediktátum elleni tiltakozásul
Justice for Hungary! – Igazságot Magyarországnak! jelmondattal, leszállás nélkül átrepülik az óceánt. Vállalkozásuk előtt Wilczek felvette a Magyar vezetéknevet. 1931. július
15–16-án 25 óra 20 perc alatt tették meg a szenzációs, 5770
kilométeres repülőutat. Vállalkozásukért hazájukban országos elismerésben részesültek.
FOTÓ: BMKK

„A kimondott szóval nincs
elvégezve minden. Olyan
társadalomban, amelyben
az ember nem közvetítheti
szabadon a saját felismeréseit, a megszületett felismerés még nem az utolsó
szavunk. ott a magatartás
is beszéd, ott a sors is mű.
Ott az ellenszegülésnek is
esztétikája támad.”

Csengey Dénes

FOTÓ: KISS ALBERT

Dicső Zsolt

MAGÁNBESZÉLGETÉS

újságíró, szociográfus, forgatókönyv- és dalszövegíró vagy politikus?” Nem dönti el, és nem is
kell. Azt azonban megállapítja:
„Írásai egyértelműen a nemzeti
kultúra részei.”
„1953-ban születtem Szekszárdon, ennyi, amit mindenképp el kell mondani.
Szekszárd, Közép-Európa. Az
életrajz másik pillére a térben s időben egyelőre nem
kijelölhető … Maradna még
egy kérdés: mire születtem?
Hogy nem arra, amibe, ez a
hiedelem a mi történeti régiónban általában dacos tartássá szokott kövesedni…”

Csengey Dénes
Olvassák el a Magyar Művészeti Akadémia kiadó által
megjelentetett könyvet. Fontos
mű Csengey Dénesről.
„Nem vagyok követendő példa, csak a maga sorsát uraló
ember. Ennyi. És ez végleges.”

Csengey Dénes
Még valamit. Nézzék meg az
„Először volt a két szemed. Szekszárdi emléktöredékek Csengey
Dénesről” című Kis Pál István és
Gacsályi József által készített portréfilmet, amelyben a család mellett megszólalnak Csengey baráti
társaságának egykori tagjai is.
Olvassák Csengey Dénes műveit!

Wilczek az akkor Őcsényhez, majd Szekszárdhoz tartozó
pusztán született (1898), és a megyeszékhely gimnáziumába
járt iskolába.
Hőstettük után Magyar Sándor visszautazott Amerikába.
Ditroit repülőgép-gyárban dolgozott, ott élt haláláig (1981).
Szüleinek és más hozzátartozóinak Szekszárdon, az újvárosi
temetőben van a síremléke.
Június 4-én – gyászos Trianon századik évfordulóján
– megkondultak az ország
harangjai. Szekszárd utolsó
harangöntője Wágner Károly
és tanítványa, Zámbó István
voltak. Műhelyükben a Várközzel szemben lévő Széchenyi utcai házban utolsóként
az evangélikus templomnak
készítettek 140 kilogrammos
harangot 1928-ban. Trianonra emlékeztetve vele kondult
a belvárosi római katolikus
templom legnagyobb, 1881 kilogrammos Szentháromság harangja is. A templomban magasra tekintve négy város neve
– Gyulafehérvár, Kassa, Nagyvárad, Pozsony – idézi fel az
elcsatolt területeket. 
K. J.
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Bezerédj Pál – Szekszárd
város első díszpolgára
A napokban zárult le a pályázat, amelyben bárki tehetett javaslatot
a város Díszpolgára cím adományozására. A város első díszpolgára
Bezerédj Pál volt, így ennek apróján olvashatnak most a lap hasábjain híres szekszárdi elődünk életéről.
Sopronban született 1840. március
17-én. Apja, id. Bezerédj Pál Sopron vármegye főjegyzője, édesanyja, Murray Everilda grófnő volt. Iskoláit a szülői háznál kezdte, majd
a bécsi Theresianumban, (a Mária
Terézia nevét viselő kollégium,
majd 1938-ig működő akadémia, amely a magyar nemesi ifjak nevelésére
szolgált) folytatta. A
bajorországi weichenstefani gazdasági főiskola elvégzését követően két
évig Károlyi Lajos
gróf tótmegyeri (Tótmegyer=Palárikovo,
Nyitra környéki község
Szlovákiában) és Bezerédj István
hidjai birtokán gyakornokoskodott. Ezt követően külföldön folytatta tanulmányait. Hat évet töltött
Párizsban, közben beutazta Francia-, Német- és Olaszország nagy
részét. Rövidebb utazásai során ismerkedett Anglia, Oroszország és
Spanyolország gazdaságával.
Torinóban meglátogatta Kossuth Lajost is, aki azt tanácsolta
neki, hogy mivel „túl sokan politizálnak Magyarországon, csinálj
inkább industriát, ezzel többet
használsz a hazának”. Későbbi életútja bizonyítja, megfogadta a tanácsot. 1880-ban, nagynénje halálát
követően átvette a Tolna megyei
Hidjapusztán a családi birtokot.
A földművelési miniszter ekkor
bízta meg a selyemhernyó-tenyésztés felügyeletével. Országos
hatáskörrel jött létre Szekszárdon
és működött irányításával a Selyemtenyésztési Felügyelőség. Fáradhatatlan szervező munkájával
sikerült a selyemhernyó-tenyésztést országosan magas színvonalra emelni. A fellendülést mutatja,
hogy 1910-ben 2802 községben
már 90000 család foglalkozott a
kiegészítő megélhetési forrást jelentő selyemhernyó-tenyésztéssel.

Új selyemfonodák épültek Pancsova, Tolna, Győr, Újvidék, Komárom, Törökkanizsa, Mohács,
Békéscsaba és Lugos telephelyekkel. A selyemgyári munkásnőket
új otthonokban helyezték el. A
szép fényű, kiváló szálerősségű és
rugalmasságú magyar fonott
selyemkészítményeket
1890-ben Bécsben,
1894-ben Lyonban,
1900-ban Párizsban, 1904-ben
Saint Louisban és
1906-ban Milánóban Grand Prix
díjjal jutalmazták.
Magyarország gubótermelése évi 2,5 ezer
kilogrammról 2 millió kilogrammra emelkedett. Így már 1905-ben a
történelmi Magyarország selyemhernyó-tenyésztése Olasz-és Franciaország után a 3. helyet foglalta el
Európában.
A Magyar Tudományos Akadémia Bezerédj Pált működése
kiemelkedő gazdasági jelentőségének elismeréséül 1900-ban a
Wahrmann-díj aranyérmével tüntette ki. A címet elfogadta, de a díj
pénzértékét, 2000 koronát, az Akadémiának köszönettel visszaadta.
Jellemző puritánságára, hogy
anyai ági jelentős orosz örökségét is a magyar selyemhernyó-tenyésztés fejlesztésére fordította.
Amikor 1900-ban a király 20 évi
önzetlen és közhasznú működéséért legfelsőbb (Vaskoronarend)
elismerésben kívánta részesíteni,
kapcsolatait arra vette igénybe,
hogy ne kapjon kitüntetést. Azt a
tényt azonban, hogy a király köznemes létére, érdemeiért 1903ban a főrendiház örökös tagjává,
1910-ben valóságos belső titkos
tanácsossá nevezte ki, már nem
lehetett visszautasítani.
1918. január 21-én Hidjapusztán hunyt el.



Dr. Dobos Gyula István
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Egy város története képekben
– Szekszárdi Időkapszula
Nem is tudom, mikor vettem utoljára képeslapot,
és képeket is nagyjából
már csak a számítógépen
nézegetek. Azt gondolom,
hogy az emberek jelentős része ugyanígy van
ezzel. Pedig emlékszem,
gyerekkoromban szinte
minden utazásról küldtem haza képeslapot. De a
világ megváltozott, mióta
a mobiltelefonok alkalmassá
váltak a fényképezésre, az üzenetküldésére. A képeslapok és
a fényképek népszerűségének
leáldozott. Ám vannak gyűjtők,
akik úgy vélik, ezek kortörténeti
dokumentumok egy város életének változásairól. Ilyen Bartók
Ferenc is, aki létrehozta a Szekszárdi Időkapszula című oldalt
a közösségi médiában.

– Mióta érdekel a város múltja?
– Gyerekkoromban rabul ejtettek a régi szekszárdi fotók, ez
az érzés máig sem múlt el. Ezek
a képek családias, emberközeli
várost idéznek meg, amely iránt
nosztalgiával érzünk.
FOTÓK: FORTEPAN.HU

– Ezzel egy mozgalmat indítottál el.
– Igen, de nem ez volt a célom, viszont látom, hogy sokan
csatlakoznak és ennek nagyon
örülök. Nagyon szeretek kutakodni az interneten, sok érdekes fotóra bukkantam így. Ezen
felül kapcsolatokat építettem újságírókkal, Szepesi Lászlóval és
Bakó Jenővel, akik segítségemre voltak a gyűjtésben.
Nem volt tervben, hogy
idáig eljussak. Csak szerettem volna egy csokorban átnyújtani az
embereknek ezt a gyűjteményt. Azt reméltem,
hogy az archív felvételek
nem csak nekem jelentenek nagy élményt, hanem mindenkinek, akinek köze van a városhoz.
Az az érdekes, hogy számtalan
olyan épület van, amit én már
nem láthattam, mégis a kedvenceim. Ilyen például a Casino
bazár, egyszerűen nem tudom
megunni, de ilyenek a régi sétakerti felvételek is.  Kutny G.
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Bemutatjuk a kincseket

(06282)

Szekszárdi Értéktár

Az Augusz-ház
Szekszárd belvárosában
FOTÓ: KISS ALBERT

Folytatódik nagy sikerű műsorunk, a Szekszárdi Értéktár!
Következő epizód:
Május 6.: Három épület, három
stílus – az Augusz-ház.
A korábbi összeállításokat
Facebook-oldalunkon és YouTube-csatornánkon találják.
A Szekszárdi Értéktár című
műsorunkban a helyi értéktárba

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

(06271)

2021. május 2.

VASÁRNAP 9
SZEKSZÁRDI

2021. május 2.

(06279)

HIRDETÉS

10

2021. május 2.

KÖZÉLET

Az online oktatást tanulni kell – Aki kimarad, lemarad (3. rész)
Mit jelent az, hogy egyetem?
Miért menjek egyetemre?
Ezek a legfontosabb kérdések, amelyekre az egyetemeknek az elkövetkezendő
években választ kell adniuk.
Dr. Bajner Mária

Nem egyszerűen a tinédzserek
félelmeiről van szó, hanem arról, hogy a hallgatók teljesen
másként tekintenek a felsőoktatásra, mint az előző generációk. Míg 1960-ban a 20–29 éves
korosztály 5,4 százaléka rendelkezett egyetemi diplomával,
2020-ra több mint 30 százalék
az egyetemi diplomák száma, és
ez évről évre emelkedni fog.

A hallgatók beleszólnak
az oktatásba
Minden felsőoktatási intézménynek egy új összetételű
nemzedékre kell felkészülnie.
Néhány év múlva a hallgatók
el fogják várni, hogy ők mondhassák meg, milyen legyen az
oktatás, és technológiai beágyazottságú, személyre szabott képzéseket fognak keresni.
Mindenekelőtt a következőket
várják majd: számtalan tanulási alternatívát, amelyeket
úgy tudnak kombinálni, hogy
a legjobbat tudják magukból
kihozni.
Több hallgató fogja online
teljesíteni a kurzusokat, iratkozik be távoktatásos levelezős
oktatásra, hallgatja az órákat
egyszerre több egyetemről, akár
külföldről is, és vált időnként
anyaintézményt. Több választási lehetőséget fognak igényelni,
hogy könnyebben megszerezhessék azt a végzettséget, amelyet kiszemelnek, amikor úgy
határoznak, hogy egyetemre
járnak.

FOTÓ: WWW.QS.COM

Miért menjek
egyetemre?

A „szerteszét egyetem”
és a kampusz-élmény
Ehhez anyagi okok miatt is ragaszkodni fognak. Egyre többen
keresik, hogyan lehet az egyetemi költségeket minimalizálni.
A hároméves képzések mellett
emelkedik az olcsóbb, kétéves
felsőoktatási szakképzések
száma. Emellett azok az egyetemek, amelyek megpróbálják
a saját stílusukat ráerőltetni a
hallgatókra, mondván, hogy
az „pont jó nekik”, hamar azon
kaphatják magukat, hogy a felsőoktatás új világában versenyképtelenné válnak. Az, hogy a
tanulás nagy része beköltözött
a számítógépekbe, egy új „szerteszét egyetem”-hez vezet, ahol
a hallgatók a saját otthonukban
végzik a feladatokat. Minden
óra, ellenőrzés, teszt, online
történik majd. Ez az egyetemi
vezetőket egy kemény kérdés elé
állítja: miért járjon az ember az
egyetem épületébe, hacsak nem
a társaságért, hiszen gyakorlatilag minden tanulás online történik majd? A menedzsmentnek
muszáj átgondolnia, hogy milyen extrákkal járuljon hozzá a
„kampusz-élményhez”.

A diploma
mint ebédjegy
Ezek az igények arra késztetik
a felsőoktatási intézményeket,
hogy alkalmazkodjanak. Mindez különösen nehéz időszakban
történik. Egyrészt sok munkához nem szükséges felsőfokú
diploma, másrészt a jobban fizetett, előléptetéssel kecsegtető
állásokra a diploma jelenti a
belépőt.
A felsőoktatási intézményeknek új módszerekkel kell olyan
hallgatók érdeklődését felkelteniük, akikkel korábban nem
is foglalkoztak, mert – többek
között – nem voltak jó eredményeik a középiskolában. Egyre
több az első generációs értelmiségi, valamint az olyan idősebb
hallgató, akinek az állása miatt
átképzésre van szüksége. Kemény a verseny a hallgatókért.
Ezért a legtöbb intézmény újrafesti arculatát, és teljesíthetőbbé
teszi a kurzusait.

Nagy a lemorzsolódás
A szerényebb követelmények
ellenére, habár sokan kezdik
meg az egyetemi képzést, még-

is egyre többen maradnak ki,
és csökken a kiadott diplomák
száma.
Ennek a problémának a megoldásával az oktatáspolitikusok
is komolyan foglalkoznak, mivel növekszik a kiesők száma a
közép, de leginkább a felsőoktatási rendszerből. Miközben
az oktatás módja és hozzáférhetősége az első két technológiai hullámnak köszönhetően
javult, az is egyértelműen dokumentálható, hogy bizonyos
gyengeségekkel jár. Nyilvánvalóvá vált, hogy a felsőoktatásba
belépő növekvő számú hallgató
– a tudását és készségeit illetően – szociálisan és érzelmileg
felkészületlenül érkezik az
egyetemre.
Az most már mindegy, hogy
a nem megfelelő alapiskolázottság az oka, vagy az a demográfiai fordulat, amelynek
eredményeképp több bizonytalan anyagi hátterű, elsőgenerációs, illetve kisebbségi
csoportból érkező hallgató jelentkezik a felsőoktatásba. Az
intézmények többsége bizonyul
képtelennek arra, hogy ezeknek a hallgatóknak megadják
azt a plusz segítséget, amelyre a
diploma megszerzéséhez szükségük van.
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Álláshirdetés

A Wosinsky Mór Megyei
Múzeum állást hirdet
t e r e m ő r- p é n z t á r o s i
munkakörben a múzeum
kiállítóhelyeire. Munkaidő
napi 7, heti 35 óra, benne
egy hétvégi munkanappal.
Fizetés a Munka törvénykönyve alapján, megegyezés szerint.
Önéletrajzzal együtt jelentkezéseket a wmmm@
terrasoft.hu e-mail címre
2021. május 11-ig, keddig várjuk.

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény
45. § (1) bekezdése alapján
pályázatot hirdet a Polgármesteri Hivatal Gazdasági
Igazgatóság Számviteli Osztályára számviteli ügyintéző
munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal/Felhívások, aktualitások
menüpontban tekinthető meg.

Április 25-ei rejtvényünk megfejtése: Markusovszky Lajos, Orvosi Hetilap.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kapás László. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését május 6-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Termést hozni Isten szőlőskertjében
Erre a feladatra hív bennünket
Jézus. Termést hozni azt jelenti, hogy Isten ismerete terjed a
környezetünkben. Hogy egyre
többen meghallják a feltámadás
üzenetét, megismerik Isten szeretetét.
Megismerni a szeretetet tapasztalatból lehet a legkönnyebben. Emberi kapcsolatainkon
keresztül fedezhetjük fel Istent
életünkben. Mi, keresztények
azzal válhatunk jellé környezetünkben, hogy megmutatjuk az
erőforrást, a szőlőtövet, amely
kegyelmet közvetít számunkra.
A szeretet tapasztalatát legjobban a családban élhetjük

meg. Ezért fontos számunkra az
édesapa és édesanya által alkotott elkötelezett szeretetszövetség, amely biztos hátteret ad felnőttnek és gyereknek egyaránt.
Isten, amikor emberré lett,
családba született. Jó látni,
ahogy édesanyja időnként feltűnik. Legtöbbször nem a csodák
dicsőséges pillanataiban, inkább
a nehéz helyzetekben, a szenvedés útján. Mária ezzel minden
földi édesanya példaképe is lett.
Csendes szolgálatukkal biztosítják az édesanyák a család
életét, a szeretet légkörét. Ma
őket szeretnénk kicsit előtérbe
hívni. Megköszönni gondoskodó

szeretetüket. Felfedezni azt az
erőforrást, amely őket mindig
mosolygóssá, örömtelivé tudja
tenni. Amely által, ha meg is kell
könnyezniük egy-egy helyzetet,
tovább tudnak lépni, meg tudják
erősíteni emberi kapcsolataikat.
Jézushoz, a szőlőtőhöz kapcsolódva mutassuk meg szeretetének erejét, Isten kegyelmét a
világban!
A szőlőtő adja a tápanyagot a
szőlővesszőnek. Ha a szőlővessző
leválik a tőről, elhal. Számunkra Jézus az erőforrás, Aki újra és
újra megerősít utunkon, vezet
bennünket. Ha letérünk útjáról,
ha elszakadunk tőle, nem lesz

élet bennünk, nem tudunk gyümölcsöt hozni.
A szőlősgazda megmetszi a
szőlőt, hogy több termést hozzon. Keresztény életünk erőfeszítésekkel, küzdelmekkel jár.
Ezek azonban a bővebb termést
szolgálják, ezért van szükség rá.
A ma embere nehezen tud mit
kezdeni az erőfeszítésekkel, a
szenvedéssel. Ha túl tudunk nézni a pillanatnyi helyzeten, akkor
felfedezhetjük minden élethelyzetben Isten kegyelmét.
Ahogy az édesanya gyermekeiért mindent igyekszik megtenni, úgy szeretnénk mi is a hitben
édesanyákká válni, vagyis segíteni a körülöttünk élőket, hogy rátaláljanak a hitre, Isten kegyelmi
erejére.  Fekete Zoltán káplán
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Dolgozik a sportközpont új vezetője
a vezetői megbízás vállalásakor,
hogy szeretné, ha a város lakossága tisztában lenne az elmúlt
időszak történéseivel, ezért
minden adatot nyilvánossá szeretne tenni a sportközponttal
kapcsolatban.
A jövővel kapcsolatban elmondta, szeretné, ha arról
beszélnének a városban az
emberek, hogy közösen, politikamentesen sikerült valami
jót alkotni. Ehhez kell az ös�szefogás, ezért szorgalmazni
fogja, hogy megtalálja a közös
nevezőt.

Ács Rezső polgármester a
sajtó előtt mutatta be Szőke
Gergőt, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. új ügyvezető
igazgatóját.

Malomsoki Krisztiánt, a Szekszárdi Sportközpont Nkft. ügyvezető igazgatóját a közgyűlés
2021. április 23-án azonnali
hatállyal felmentette a munkavégzés alól, Ács Rezső polgármester egyben kinevezte a
városi cég élére Szőke Gergőt,
aki amellett, hogy a fürdő műszaki vezetője, a felnőtt magyar
válogatott és magyar bajnok atléta, Szemerei Levente edzője is
egyben.
A polgármester elmondta:
fontos, hogy a nyár közeledtével mielőbb ki lehessen nyitni a
strandot, valamint az uszodaépítés vonatkozásában is fontos
ügyvezetői döntéseket kell meghozni. A cég gazdálkodását tekintve Ács Rezső azt kérte az új
igazgatótól, hogy szüntesse meg
azokat a szerződéseket, amelyek
nem közvetlenül a működéshez
kapcsolódnak, ezzel a polgármester szerint komoly források
szabadulhatnak fel.
Szőke Gergő, a sportközpont
új vezetője megköszönte a bi-

FOTÓ: KISS ALBERT

Önkormányzati Sajtóiroda

zalmat. Mint mondta, a sportközpont tevékenységi körei közül maga a sport mostanában
mintha háttérbe szorult volna,
és inkább a műszaki, üzemeltetési területek kerültek előtérbe. A szakembernek a sportot
tekintve is vannak elképzelései,
a közeljövőben viszont a strandszezonra és az uszodaépítés
mielőbbi folytatására koncentrálna.
Az ügyvezető igazgató szerint
az elmúlt egy évben a sportközpont politikai csatatérré vált,
amit arra próbáltak használni,
hogy akadályozzák az éppen
folyamatban lévő projekteket,
és ezzel próbálják támadni a
városvezetést. Az is motiválta

Újságírói kérdésre Szőke
Gergő elmondta, a fürdő műszaki vezetőjeként az uszodaépítés gépészeti folyamatait

figyelemmel kísérte, többször
véleményezte is. Az épület műszaki hibáiról is tud, azért fog
dolgozni, hogy ezeket kijavítva
mielőbb egy fenntartható uszodát adhassanak át a városlakóknak. Ahogy fogalmazott, ma
az uszoda szóhoz Szekszárdon
negatív jelentés társul, ezen
szeretne fordítani. Ehhez pedig
a nyilvánosságon át vezet az
út. Az igazgató fontosnak tartja, hogy a lakosság és a média
is nagyobb betekintést nyerjen
az építkezés folyamatába, ezért
a jövőben minden lépést kommunikálni fognak.
Az uszodaépítéssel kapcsolatban már a jövő héten számítani
lehet az első lépésekre.
A sportközponthoz tartozó
másik „vizes” résszel, a strandés élményfürdővel kapcsolatban
Szőke Gergő elhibázottnak látja
az előző vezetés belső kommunikációját. Mint mondta, a dolgozók felé többször elhangzott,
hogy nem lesz pénz a fizetésekre, ezért sokan „behúzták a
kéziféket”, és megállt a strand
felkészítése a szezonra. Az igazgató megfogalmazása szerint
letisztult elképzelései vannak a
tennivalókról, a folyamat vis�szafordítható, és még májusban
meg tudnak nyitni, ha lesz rá
lehetőség.

Nyert a pályázat, még idén megvalósulhat a
Szekszárdra tervezett Bringapark.
Ács Rezső polgármester a sajtó képviselői
előtt számolt be a Miniszterelnökséghez beadott „Pumptrack/pumpa pálya kialakítása
Szekszárdon” elnevezésű pályázat sikeréről.
A város 15 millió forint támogatást kapott, melyből a Baka István Általános Iskola melletti területen olyan bringapályát
lehet kialakítani, a pumptrack is helyet kap,
így egy komplex biciklis park jöhet majd
létre.
Az önkormányzat tulajdonában van a terület, a Fanatix Kerékpár Egyesülettel közösen kezel. Az egyesület több mint tízéves
múltra tekint vissza, ezalatt több országos
szintű rendezvényt szerveztek az eddig tel-

jesen önerőből épített és fenntartott bringaparkban.
A pálya elkészülte után a fiatalok további
színvonalas, látványos versenyeket tudnak
majd lebonyolítani. A pálya használata ingyenes lesz és bármely korosztály számára
elérhető.
A jelenlegi technológiát tekintve a legkorszerűbb pálya kialakítása a cél. A tervezett pálya nyomvonalának hossza 104,6
méter, befogadóképessége 25–30 fő.
A pálya körül parkolókat és szociális helyiségeket, kiszolgáló létesítményeket (kerékpártároló, pad, szemetes) építenek még
a pályázat keretében, a terület egészét pedig térfigyelő kamerákkal vigyázzák majd.
Ezek üzemeltetése az önkormányzat felada-
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Bringapark épülhet Szekszárdon

ta lesz. Ács Rezső polgármester elmondta, a
pálya még idén elkészülhet, és reméli, hogy
helyi kivitelező végzi majd az építkezést.

Önkormányzati Sajtóiroda
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A Szekszárdi Jégmadarak már tudják, milyen az új jégcsarnok
Habár már tavaly november
végére elkészült az új szekszárdi fedett jégcsarnok, –
lapunkban be is mutattuk
azt – de a járványügyi korlátozások miatt még mindig
nem került sor az ünnepélyes
megnyitóra, a korcsolyázni
szeretőknek még várniuk
kell, hogy végre helyben hódolhassanak ebbéli szenvedélyüknek, de talán már nem
tart sokáig a várakozás.

A Szekszárdi Jégmadarak Sportegyesület sátras körülmények
között edzett éveken át. December 1-jétől március 15-ig tartott
a gyerekek számára az idény a
mobil sátras időszakban. Ezen
kívül jobbára csak a szárazföldi edzések, a görkori, a görhoki maradt, csak néha jutottak
el a viszonylag közeli, fedett
csarnokokba, Dunaújvárosba
vagy Kiskőrösre. Mindeközben
megépült a fedett jégcsarnok
Szombaton rendezték meg a
2021-es szezon első kajakversenyét Kaposváron. Az eseményen
19 egyesület 146 versenyzője vett
részt. Szekszárd 28 versenyzővel
a legnépesebb klubként indult.
Egy új sorozat vette ezzel kezdetét, a Martahon Challange,
amely négy versenyből fog állni, a 3. állomás a szekszárdi Sió
Kupa lesz szeptember 18-án.
A férfi felnőtt kategóriában a
Szekszárdi Kajak Kenu SE színeiben Szekeres Zsolt indult, aki 7.
helyen ért célba a 30 kilométeres, klasszikus maratoni távú, hét
futószakaszból álló versenyen.
Az ifi fiú korosztályban pedig
Turgonyi Olivér révén szekszárdi
meglepetés-győzelem született
az öt futószakaszból álló 22 kilométeres távú versenyen. Több
ifi válogatott volt a mezőnyben.
Olivér bizonyította, hogy rengeteget fejlődött az idei alapozás
során. Igazán céltudatosan dolgozott, ráérzett a sebességre, de
a válogatottakkal teletűzdelt me-

Szekszárdon a helyi klub U8-tól
U14-ig terjedő komoly csapatai
már az új jégpálya őszi próbaüzemének is aktív részesei lehettek. Nagy volt az öröm, hogy
ilyen minőségi jégen edzhettek,
s innét mehettek meccsekre
immáron négy korosztály képviseletében. A tavasz is örömöt
hozott, hiszen március 15-e
után sem állt meg az élet, folyamatosan zajlott a korosztályos
képzés négy edző bevonásával
az új szekszárdi pályán: Kakas
Krisztián vezetőedző mellett

Schandi Tamás, Halász Gyula
kapusedző és Beregi Károly foglalkozik a különböző korosztályos csoportokkal.
– Örömteli dolgok ezek,
jegyzi meg Sebestyén Gyula, a
Szekszárdi Jégmadarak Sportegyesület elkötelezett elnökségi
tagja. – Most látjuk a gyerekek fejlődésén, hogy mit jelent
a minőségi jég – teszi hozzá a
klubvezetésben fontos szerepet
vállaló, a csarnok építésében főkivitelezőként résztvevő Elektrolit Kft. vezetője.

Kakas Krisztián vezetőedző,
egykori dunaújvárosi élvonalbeli játékos irányításával jó
ütemben halad a szekszárdi jégkorongsport alapjainak lerakása. Jelzésértékű, hogy a nagypályát előkészítő 3x3-as rendszerű
országos bajnokságban tavaly
másodikak lettek a jégmadarak, az idén pedig az első helyért
játszhatnának a szekszárdiak a
14 éves korosztályban, ám sajnos időközben beszüntették a
bajnokságot. A kiöregedőben
levő 14 éves, képzett játékosok
száma előrevetíti azt, hogy a
„semmiből” egy évtized alatt
kinövő szekszárdi klub U16ban is a legjobbak között indíthat csapatot. Bajáról, Pécsről
is örömmel vennék ezt, hiszen
versenyeztetni tudnák a náluk
kinevelt néhány tehetséget, ami
jelzi: Szekszárdnak bizony komoly szerep jut a régióban.

Kajakos idénykezdés szekszárdi sikerekkel
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Bálint György

Szárnyal az U14-es
korosztály!

zőnyben nem számított esélyesnek, így nagy meglepetés a siker,
amelyet elért, különösen hogy
év végi születésű, tehát csaknem
egy évvel idősebbekkel kellett
megküzdenie.
A siker értékét növeli, hogy
egyéniben indult, ilyen távon először. Rendkívül jó erőbeosztással

és taktikusan versenyzett, kiválóan teljesítette a ki- és beszállásokat. Olivér amolyan üstökösként
robbant be az ifi korosztályban.
Akár arra is esélyes, hogy a győri
válogatón május 7-én esetleg kiharcolja az Eb-szereplést.
A serdülő és fiatalabb korosztály a hagyományos kajak

duatlonon, a Vígh Sándor emlékversenyen vehetett részt (800
méter evezés, 1200 méter futás,
800 méter evezés). A serdülő Jávor Bence győzelme kiemelkedő, Kercsmár Anna kölyöklány
és Kercsmár Boglárka is erőtől
duzzadó, magabiztos versenyzéssel nyerte a futamát.
A héten Domboriban edzőtáborozik a szekszárdi klub, készülnek a májusi Kadler Gusztáv Maraton Bajnokságra, ahol
szeretnének begyűjteni néhány
bajnoki címet, illetve dolgoznak
azon, hogy esetleg ifiben meglegyen az Európa-bajnokság indulási joga. A legtöbb érmet a Szekszárdi Kajak Kenu SE versenyzői
szerezték, így az éremtáblázat
élén végeztek. Úgy is, hogy ismert felnőtt női versenyzőik ezúttal nem vettek részt a kaposvári
versenyen.

SZV – B.Gy.
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A Föld Napján szekszárdiak
lelkes csapatokban igyekeztek tisztábbá tenni környezetüket. A Csatári városrészben
mindösszesen 54 önkéntes
védőkesztyűvel, szemeteszsákkal és szemétszúró bottal
felfegyverkezve arra tett kísérletet, hogy a körforgalomtól indulva a nagy áruházak
parkolóján át a benzinkútig
fölszedjék a mások által szétdobált szemetet.

határában, ahol a Szekszárdi
Kajak Kenu Sportegyesület versenyzőkből, szülőkből, edzőkből álló alkalmi hulladékszedő
kommandója minden ősszel
és tavasszal rendet tesz. Sajnos
nekik is ennyi zsákra, olykor
még többre van szükségük,
hogy a többségében veszélyesen lebomló műanyag hegyektől
megszabadítsák a folyó menti
hosszú partszakaszt.

Bálint György
A „szemétszüret” – nevezzük
így – sikeres volt! Csaknem két
óra alatt az önkéntesek több
mint 60 darab 50 literes zsáknyi
szemetet, rozsdás mosógépet,
kiszuperált matracot és számtalan elhagyott, eldobált tárgyat
gyűjtöttek be három köbméter fölötti mennyiségben! Az
önkéntesek hosszú sorából is
ki kell emelni az SZ+C Stúdió
Kft.-t, akik 10 fővel, és a Spurkerék Modellező Sportegyesület csapatát, akik 12 fővel vettek
részt az akcióban.

Hatvan zsákban fért el
három köbméter
hulladék
A megtisztított terület most
szemétmentes. De meddig? –
vetődik fel a kérdés. Érdekes
lenne néhány hét, hónap múlva
vizitet tartani a területen vagy
akár a Sió mentén, Szekszárd

Az őszi akcióba lapunk is
bepillantott. Jó lenne arról
hírt adni, hogy a soros tavaszi
akciójuk során már feleannyi
zsákra sem volt szükség, mint
korábban. Élek a gyanúval, ez
mifelénk még csak az illúzió, a
vágyálom kategóriájába sorolható – sajnos!
De hisszük, az ilyen akciók
városi gyakoriságának növelésével, azok koordinálásával,
további jóérzésű emberek százainak bevonásával elindul a
szemléletváltás.

Egészségmegóvás – klímatisztítás
Saját bőrünkön érezzük az
emberiség globális problémáit, hiszen egyre gyakrabban
jelennek meg újabb vírusok,
fertőzések. Az elmúlt másfél év megmutatta, hogy az
egészségnél valóban nincs
fontosabb. Erről pedig az
egyén szintjén kell elkezdeni
gondoskodni.
Személyes felelősségünk
jóval nagyobb, mint azt gondolnánk, ám apró, sokszor jelentéktelennek tűnő dolgokat
kell megtennünk azért, hogy
környezetünk tiszta, egészséges legyen. Ezek egyike az
otthonunkban vagy az irodában található klímaberendezés
tisztítása – mondja Bogáncs
Viktor, az AC Best Klíma szakembere.
– Különösen fontosnak tartom otthonunk levegőjének
tisztán tartását, ezáltal is óva
magunk és a környezetünkben élők egészségét. A klíma
működése közben folyamatos
a páralecsapódás, amely kedvező táptalaj a gombáknak, vírusoknak és baktériumoknak.
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„Szemétszüret” Szekszárdon

A klímaberendezés felelős a
benti levegő minőségéért, a
levegőben lévő kórokozók
mennyiségéért, emiatt nem
szabad félvállról venni a rendszeres tisztítást – teszi hozzá a
szakember. A pandémia miatt,
ha lehet, ez még a szokásosnál
is fontosabb. A mindössze
15–20 perces, 10 ezer forintot
nem meghaladó költségű műveletet normál időszakban érdemes évente két alkalommal,
ősszel és tavasszal elvégeztetni.
A járvány miatt azonban a fertőzés elmúltával is fontos volna a klímák tisztítása, amelyet
a szakemberek most megfelelő
védőöltözetben végeznek. SZJ
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Fősővárosi kör tagjai is kivették a
részüket a városszépítő munkából, a Föld napja alkalmából. A
lelkes csapatnak sajnos rengeteg
dolga akadt idén is: a tér méretéhez képest sok volt a hulladék.
Nemcsak a Kápolna teret tisztították meg, hanem felmentek a
Remete csurgó feletti stációra is.
– Szép a tér szemét nélkül,
reméljük, sokáig így marad!

Szívet melengető volt, látni a
gyerekeket tiszta közegben játszani a tér közepén található játszóparkban. Az a pár köszönő
szó is jól esett a gyűjtőknek az
anyukáktól. Kedves tagok, nektek, köszönöm újra az önkéntes
munkát, az elismerés a tiétek!
Bízunk a változásban, a közösség tudatosságban!

Szollár Zoltán elnök
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MOZAIK

Májustól újra fogad ügyfeleket a hivatal

•D
 r. Gábor Ferenc jegyző
Polgármesteri Hivatal (Béla király
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alapján: 06–74/504–103.
•G
 yurkovics János alpolg. (3. vk.)
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail:
gyurkovics.janos0915@gmail.com
• Zaják Rita tanácsnok
Tel.: 06–30/370–8930,
e-mail: zajak.rita@gmail.com
•G
 réczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail:
szekszard1.korzet@gmail.com
• Csötönyi László képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548,
e-mail: csotkelaci@gmail.com
•C
 sillagné Szánthó Polixéna
képviselő 4. vk.
Tel.: 06–30/418–1368,
e-mail: cspolix@gmail.com
• 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

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

koronavírus esetről nincs
tudomása a jegyzőnek,
így a kollégák elkezdtek
visszatérni a munkahelyi
feladatellátáshoz.
A térítési díjak befizetésére sem volt lehetőség
március 8-a óta a polgármesteri hivatalban.
Az eltelt időszakra az
önkormányzat megelőlegezte az étkezés díját az
érintetteknek, májustól viszont újra meghirdették a
beszedési időpontokat.
Tamási Anna gazdasági igazgatóságvezető elmondta, hogy az időpontokról az iskolák is tájékoztatják a szülőket, valamint a Szekszárdi Vasárnap következő számában is megjelenik. Egyben
felhívta a figyelmet, hogy aki teheti, válassza a
csoportos beszedési megbízást. Ezzel rengeteg
időt takaríthatnak meg az ügyfelek, és a személyes
ügyintézés is elkerülhető.

Önkormányzati Sajtóiroda

A Kőrösi Csoma Sándor utcába
újra betér a 4-es busz

A Mérey utcában zajló ivóvízvezeték csere miatt a 4-es helyijárat megváltozott útvonalon
közlekedik egy ideje, nem érintve a Kőrösi Csoma Sándor utcai
megállót.
A szekszárdi önkormányzat a
beruházás kezdete óta folyamatosan egyeztetett a Volánbusz
Zrt.-vel, hogy az érintett helyijáratra az építkezés ellenére a Kőrösi
Csoma Sándor utcai megállóban is fel- illetve leszállhassanak az
utasok, minél kisebb kényelmetlenséget okozva így az ott lakóknak.
Az érintett utcában a busznak meg kell fordulnia, ehhez az önkormányzat segítő személyzetet biztosít.
A Kőrösi Csoma Sándor utcai megállót érintő járatok 2021.
április 26-tól:
• Bottyán hegy – Szent István tér – Autóbusz Állomás útvonalon
(munkanapokon: a 6:20-kor induló járattól kezdve a 17:35-kor induló járatig bezárólag az összes járat hétvégén és ünnepnapokon: a 6:35 perckor induló járattól kezdve a 17:35 perckor induló járatig bezárólag az összes járat),

• 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

Május 3-tól időpontegyeztetés után már
lehet ügyeket intézni a
hivatalban.
Április 30-ig tart az
ügyfélfogadási szünet
a polgármesteri hivatalban. Jelenleg csak az
anyakönyvi ügyek intézhetők személyesen, májustól azonban időpontegyeztetés után már más
ügyekben is lehetőség nyílik az ügyfelek fogadására – mondta sajtótájékoztatón dr. Gábor Ferenc
jegyző, hozzátéve: továbbra is kéri, hogy aki teheti,
elektronikus úton intézze ügyeit, hiszen a járványveszély még nem szűnt meg véglegesen.
A polgármesteri hivatal munkatársai március
8-a óta jellemzően otthoni munkavégzés keretei közt látták el feladataikat. Ennek lehetőségét a
hivatal biztosította. Az azóta eltelt időszakban a
járványadatok javultak, és a munkavállalók átoltottsága is nőtt. Jelenleg a hivatalon belüli pozitív
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• Ács Rezső polgármester
Polgármesteri Hivatal (Béla király
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
polgarmester@szekszard.hu
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Fogadóórák

• TESCO Áruház – Szövetség utca/Autóbusz Állomás – Szent István tér – Bottyán-hegy útvonalon

(munkanapokon: a 6:30 perckor induló járattól kezdve a 18:10 perckor
induló járatig bezárólag az összes járat; hétvégén és ünnepnapokon: a
7:10 perckor induló járattól kezdve a 17:10 perckor induló járatig bezárólag az összes járat).

Felhívás
Ács Rezső polgármester, Szekszárd
Megyei Jogú Város Önkormányzata képviseletében – nyolcadik alkalommal csatlakozva „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország
legszebb konyhakertjei országos
programhoz – meghirdeti Szekszárdon „A legszebb konyhakertek” programot. Az év témája:
„Szorgalom, kitartás, hűség!”
A programban az vehet részt,
aki konyhakerti növényeket/gyümölcsöket termeszt saját, vagy
bérelt földterületen.
Nevezési kategóriák:
•b
 alkon, erkélyen kialakított,
• mini (50 m2 alatt),
• normál (50 m2 felett),
• közösségi (csoportok, óvodák,
iskolák, szervezetek által megművelt kertek),
• zártkertben zöldséges,
• zártkertben gyümölcsös,
• zártkertben zöldséges és gyümölcsös.
Jelentkezési határidő: 2021.
június 15. (kedd)
További információk és jelentkezési lap: www.szekszard.hu

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • szerkeszti: a szerkesztőbizottság • szerkesztőség munkatársai: Bálint György,
Bencze Péter, Dicső Zsolt, Kutny Gábor, Tóth Róbert • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter • a szerkesztőség levélcíme:
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com • hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663,
ildikoszanto11@gmail.com • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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HIRDETÉS

(06264)

Mosoda háztól házig?
Mártisz.

(06263)

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6. • Tel.: +36 74 316 737
Mobil: +36 20 251 8130 • e-mail: info@martisz.hu • www.martisz.hu

(06280)

(06265)

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

(06267)

GYORSSZERVIZ!

Szolgáltatásaink:

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

Telefon: 06–30/26–80–777

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

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

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

(06266)

(06283)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS
MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725
Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu
e-mail: honti@honti.hu

(06273)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:

Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémiparigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

