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Nyitásra készen
Ütemezetten kívánják visszaál-
lítani az „életet” a Babits Mihály 
Kulturális Központban. Az in-
tézmény esetében ez közel két-
ezer rendezvény újragondolását 
kívánja. A nyitás augusztus 15-
re várható, ám kedvező esetben 
ettől eltérhetnek.
 → 3. oldal

Keretet hirdettek
Kihirdette 19 fős keretét az NB 
I-es női kosárlabda bajnokság-
ban szereplő Atomerőmű KSC 
Szekszárd klubvezetése, amely 
az új idényt felvezető sajtótá-
jékoztató keretében 2024-ig 
szerződést hosszabbított Djo-
kics Zseljko vezetőedzővel.
 → 7. oldal
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Tekintettel a koronaví-
rus-járvány által okozott bi-
zonytalan helyzetre, a város 
idén ne rendezze meg a szü-
reti napokat – tolmácsolta a 
szekszárdi közgyűlés Fidesz 
frakciójának véleményét 
Máté Péter. A frakcióvezető 
szerint a szervezésre rendel-
kezésre álló rövid idő miatt 
a fesztivált nem lehetne a 
nívó csökkenése nélkül meg-
rendezni.
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A Babits kulturális központ felkészült a nyitásra
Ütemezetten kívánják vissza-
állítani a Babits Mihály Kultu-
rális Központban az „életet”. 
Az intézmény esetében ez 
közel kétezer rendezvény új-
ragondolását kívánja. A nyi-
tás pillanatnyilag augusztus 
15-re várható, ám – amennyi-
ben arról kormányzati döntés 
születik – ettől eltérhetnek.

Zsikó Zoltán, a kulturális köz-
pontot működtető Szekszárdi 
Közművelődési Szolgáltató Kft. 
ügyvezető igazgatója bízik ab-
ban, hogy ez akár hamarabb is 
megtörténhet. Az viszont bizo-
nyos, májusi programjaik sajnos 
elmaradnak…

– Mit kellett átgondolni, amikor 
a vészhelyzetre vonatkozó uta-
sításokat a kormány meghozta?

– Az egész országot sújtó 
helyzet állt elő, amire senki sem 
lehetett felkészülve. Mégis úgy 
érzem, minden szektor megfele-
lőképpen reagált. Magyarország 
kormánya Európában egyedülál-
ló módon adott választ a problé-
mára, a lehető legjobban kezelve 
a helyzetet. Az idősebbek ugyan 
már megélhettek hasonlóan vál-
ságos időket, de a fiatalok most 
egy új szituációba csöppentek. 
Úgy gondolom, a döntéshozók – 
a kormányzat és a városvezetés is 
–megfelelően kiállt az emberek 
érdekei mellett.

– Kulturális központunkban 
március közepén volt szükséges 
meghozni azokat az intézkedése-
ket, amelyekkel lényegesen korlá-
toztuk intézményünk működését. 
Dolgozóink otthonról folytatták a 
munkát, viszont például a ruha-
tárosokkal és a jegykezelőkkel 
„félbemaradt” a munka, hiszen 
közöttük több időskorú is van, s 
ők a legveszélyeztetettebbek. Ígé-
retet tettem azonban nekik, hogy 
valamennyiükkel folytatni fogjuk 
a közös munkát.

– Milyen javaslatokat ad a kul-
turális kormányzat?

– Fekete Péter kultúráért fe-
lelős államtitkárral heti szinten 
konzultálunk. Megtiszteltetés-

ként érkezett a felkérés, hogy 
legyek tagja egy olyan munka-
csoportnak, amely a kulturá-
lis központok újraindításában 
nyújt segítő kezet. Ebben a 
munkacsoportban jómagam a 
Kulturális Központok Országos 
Szövetségét képviselem. Sok fel-
adat van előttünk...

– Közel kétezer rendezvényt kell 
újra gondolniuk. Melyek voltak 
azok, amelyeknek törlése való-
ban „érvágásként” érintette a 
Babitsot?

– Noha a kulturális intézmé-
nyeket a mai tudásunk szerint 
augusztus 15-ig zárva kell tar-
tani – ami összességében féléves 
leállást jelent –, a háttérben fo-
lyamatosan azon dolgozunk, 

miként szervezhetnénk újra, 
vagy pótolhatnánk az elmaradt 
eseményeket. Színházi évadunk 
komoly szervezéssel járt és szé-
les repertoárral bírt volna, amit 
szintén újra kell terveznünk. 
Előadásaink teltházzal mentek, 
a bérleteket eladtuk és a kon-
certjeinkre is – mint amilyen 
Péter Szabó Szilvia előadása 
lett volna – hatalmas érdek-
lődés mutatkozott. Bízunk 
abban, hogy legkésőbb ősztől 
megnyithatjuk a házat és ismét 
színes programokkal állhatunk 
az emberek elé – a korábban 
megszokott magas színvonalon 
kiszolgálva az igényeket.

– Mi lesz a már megváltott je-
gyekkel?

– Dolgozunk rajta, hogy mi-
lyen konstrukcióban tudjuk 
visszaváltani azokat. Ami biz-
tos: mindenkinek megtérítjük 
a belépők árát, aki erre igényt 
tart, de dolgozunk egyfajta utal-
vány-rendszeren is.

 
– Mi a helyzet a szabadtéri prog-
ramokkal?

 – A korlátozás ezeket a ren-
dezvényeinket is érinti. Pozití-
vum azonban, hogy a kormány-
zat engedélyezi a nem ottalvós 
nyári táborok megtartását. A 
kulturális intézmények megnyi-
tását egyelőre nem, de amint ez 
is lehetővé válik, jelentkezünk 
napközis táborainkkal. Kollégá-
immal azon dolgozunk, hogy a 
szülőkről levegyük a terhet a 

nyáron – épp úgy, ahogyan ta-
valy, amikor nagy sikerű temati-
kus táborokat szerveztünk.

 
– Kulcskérdés lehet a Szekszárdi 
Szüreti Napok. Ebben lesz vál-
tozás?

– A téma többoldalú tár-
gyalást igényel. Kompromisz-
szumokba ugyanakkor nem 
szeretnénk belemenni, hisz 
Magyarország második legna-
gyobb, legvonzóbb borfesztivál-
járól beszélünk. A szeptemberi 
rendezvény olyan nívót kép-
visel, amit nem lehet félvállról 
venni. Amennyiben megszer-
vezzük, nem bonyolíthatjuk le 
„csökkentett üzemmódban”, s a 
méreteit sem „lőhetjük alá”. Bí-
zom benne, hogy a városveze-
tők bölcsen döntenek e téren is.

 
– Mely korosztály érdeklődik 
intenzívebben az újraindítás 
iránt?

– Kulturális központunk 
a gyermektől a nyugdíjasig 
minden korosztályt kiszolgál, 
hiszen épp ilyen céllal épült. 
Annyi levelet, telefonhívást, 
e-mailt kapunk, a közösségi ol-
dalunkon is annyian keresnek 
– a leggyakrabban a fesztivá-
lokkal, rendezvényeinkkel és a 
jegyvisszaváltással kapcsolat-
ban –, amelyre munkatársaink 
alig győznek válaszolni. Azzal 
nyugtatunk meg mindenkit: 
ha visszatérünk, komoly prog-
ramkínálattal tesszük mindezt. 
 - gyimóthy -

A parancsnok kapta az év tűzoltója kitüntető címet
Győri Lajos tűzoltó alezredes, 
szekszárdi tűzoltóparancs-
nok vehette át a „Szekszárd 
Év Tűzoltója” megtisztelő cí-
met kedd délelőtt a városhá-
za dísztermében megtartott 
ünnepélyes díjátadón.

A „Szekszárd Év Tűzoltója” ki-
tüntető cím – az önkormányzati 
rendelet értelmében – annak a 
személynek adományozható, aki 
hivatásos vagy közalkalmazotti 
állományban teljesít szolgálatot 
a Tolna Megyei Katasztrófavé-
delmi Igazgatóság Szekszárd 
Hivatásos Tűzoltóságánál, és 
az adományozás évét megelőző 
esztendőben a tűzmegelőzés, a 
tűzoltás, a műszaki mentés és a 
katasztrófa elhárítás területén 
végzett kimagasló tevékenysé-
gével hozzájárult a város – és 
Szekszárd Hivatásos Tűzoltósága 
működési területének – közbiz-
tonsága javításához, a tűzesetek 
számának csökkentéséhez.

A „Szekszárd Év Tűzoltója” 
kitüntető címet – a katasztrófa-
védelemtől érkezett javaslatok 
alapján – a 2019-es évre vo-

natkozóan Győri Lajos tűzoltó 
alezredes, szekszárdi tűzoltópa-
rancsnok vehette át Ács Rezső 
polgármestertől.

Győri Lajos 1990. január 1-jén 
került a Szekszárdi Tűzoltó-pa-
rancsnokság hivatásos állomá-
nyába. Pályáját gépkocsiveze-
tőként kezdte, majd húsz éven 
keresztül volt ugyanitt szolgálat-
parancsnok. A Szekszárdi Hivatá-
sos Tűzoltó-parancsnokság élére 
2017. február 1-jén nevezték ki.

A három évtizedes szolgálat 
alatt számos tűzesetnél és mű-

szaki mentésnél – köztük több 
jelentősebb káreseménynél 
– vett részt a helyszíni mun-
kálatokban és irányította azok 
felszámolását. Nyugodt egyé-
nisége mögött mindig megmu-
tatkozik szakmai tudása. Nagy 
tapasztalatával segíti a szolgála-
ti csoportok munkáját, kollégái 
bizalommal fordulhatnak hozzá 
kérdéseikkel, problémáikkal.

Hivatásában azt vallja, attól a 
pillanattól kezdve, hogy a lak-
tanyában felgyullad a riasztást 
jelző lámpa, a tűzoltónak sem-

mi más nem számít, csak az, 
hogy minél gyorsabban és ha-
tékonyabb segítséget nyújtson a 
bajba jutott embereknek.

A személyi állomány jogos ér-
dekeinek védelmében meghatá-
rozó tagja volt a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
Szociális Bizottságának. A be-
csületbírósági tagok névjegyzé-
kébe 2015 végén vették fel, ezzel 
is bizonyítva a vezetők, kollégák 
és az alárendeltségébe tartozó 
állomány megbecsülését.

Munkáját mindig lelkiisme-
retesen és nagy pontossággal 
végzi, szakmai tudását folya-
matosan fejleszti. Évtizedeken 
át végzett kiváló szakmai mun-
kája, magas színvonalú felké-
szültsége, tapasztalata alapján 
méltán érdemes a kitüntető cím 
elnyerésére.

Az ünnepélyes díjátadón részt 
vett többek között dr. Balázs 
Gábor tűzoltó ezredes, a Tol-
na Megyei Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság igazgatója, vala-
mint dr. Hábermayer Tamás 
tűzoltó ezredes, megyei igazga-
tóhelyettes. S. V.
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Rendelő: új helyszíneket vizsgáltak meg
A Szabó Dezső utcába ter-
vezett új háziorvosi rendelő 
alternatív helyszíneit vizsgál-
tatta meg Ács Rezső polgár-
mester a városi főépítésszel. 
A két helyszínt Zaják Rita ön-
kormányzati képviselő (ÉSZ) 
javasolta a témában egy hete 
tartott egyeztetésen.

Ács Rezső szerda délelőtt az 
Alisca utca és Allende utca kö-
zötti zöld területen – az egyik 
javasolt helyszínen – ismertette 
a szakmai véleményt. A város-
vezető a főépítész által leírtakra 
hivatkozva elmondta, mindkét 
területen, vagyis az Alisca és a 
másik lehetséges helyszínként 
felmerült Május 1. utcában 
módosítani kellene a rendezé-
si tervet, át kellene minősíteni 
a területeket. A már meglévő 

engedélyes építési tervet a hely-
színhez kellene adaptálni, azt 
módosítani, esetleg teljesen újat 
készíteni, közvilágítást és járdát 
építeni, valamint az akadály-
mentesítést is meg kell oldani. 

Az Alisca és Allende utcák kö-
zötti terület megközelíthetősége 

miatt mintegy harmincmillió 
forintért utat is kellene építeni. 
Ráadásul itt ivóvíz-vezetékek, a 
Béri Balogh Ádám utca 77. mö-
götti területen pedig földkábe-
lek áthelyezése kerülne további 
milliókba. Ács Rezső szerint a 
plusz költségek mellett csak a 

zöldterületek átminősítése, a te-
lekalakítás hónapokkal nyújtaná 
el a beruházást, így félő, hogy a 
helyszínváltás az uniós és hazai 
források elvesztéséhez vezet.

A polgármesteri tájékoztató 
helyszínén megjelent ÉSZ-es 
képviselők közül Zaják Rita 
szerint további lehetőséget je-
lenthet egy Dobó utcai családi 
ház megvásárlása és átalakítása. 
A szociális bizottság elnöke az 
ingatlanvételhez szükséges for-
rást például a szőlőhegyi óvoda 
építésének költségvetéséből le-
hetne átcsoportosítani. Az Alis-
ca utcában szintén megjelent 
Murvai Árpád és Illés Tamás 
képviselők azt hangsúlyozták, 
hogy a Szabó Dezső utcai hely-
szín közvetlen közelében élők 
tiltakozását nem lehet figyel-
men kívül hagyni.   SZV
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(05288)

GÉPKEZELŐKET

A Szekszárdi Nyomda Kft.
keres kötészeti üzemébe

azonnali kezdéssel.

Jelentkezni:
soosistvan@szekszardinyomda.hu 

e-mail címen
vagy a 74/411–422 telefonszám 

112-es melléken lehet.
(05282)

„ISTENISMERET” (WOLF JÓZSEF)
Online: youtube.com 

Istenismeret címszó
Személyesen: vasárnaponként 16:00 órától

Gospel Centrum Rendezvényközpont
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 26. és

vasárnaponként 10:00 órától
Székesfehérvár, Távírda u. 8 (Lila ház) 2. em. Rendezvényterem

(05281) Szeretne Ön egy jóSzeretne Ön egy jó
csapatban dolgozni?csapatban dolgozni?

Amennyiben Ön építészAmennyiben Ön építész
vagy technikus végzettségű,vagy technikus végzettségű,

várjuk jelentkezésétvárjuk jelentkezését
MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐMŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐ    pozíciónkra.pozíciónkra.

Fényképes pályázatokat Fényképes pályázatokat 
a a vecsei.kriszta@szpluszcstudio.huvecsei.kriszta@szpluszcstudio.hu

e-mail címre várjuk.e-mail címre várjuk.
Sz+C Stúdió Kft.Sz+C Stúdió Kft. | Szd., Tartsay V. u. 30. | Szd., Tartsay V. u. 30.

ÉRDEKLŐDNI: ÉRDEKLŐDNI: +36–30/356–3262+36–30/356–3262(0
52

86
)

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
(05287)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05279)

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

(05278)

(05293)
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Keretet hirdetett az Atomerőmű KSC Szekszárd
Kihirdette 19 fős keretét az 
élvonalbeli női kosárlab-
da bajnokságban szereplő 
Atomerőmű KSC Szekszárd 
klubvezetése, amely az új 
idényt „felvezető” sajtótájé-
koztató keretében 2024-ig 
szerződést hosszabbított Djo-
kics Zseljko vezetőedzővel.

Soha ilyen korán nem vált tel-
jessé a kupagyőztes kék-fehér 
klub játékoskerete, mint most 
– éppen a koronavírus-járvány 
idején. Szabó Gergő ügyveze-
tő elnök – miután felidézte a 
csonka szezonban elért szép 
sikereket: a harmadik Magyar 
Kupa-döntőt és az Európa Ku-
pa-menetelést – elmondta, az 
elmúlt hetekben a klub életben 
tartásán dolgozott a menedzs-
ment. Amint „meglátták a 
fényt az alagút végén”, elsőként 
a magyar „mag” megerősítését 
tűzték ki célul.

A hazai játékosok közül egye-
dül Kiss Virág szerződése járt le, 
a center Pécsett folytatja pálya-
futását. Mint arról már lapunk 
is beszámolt, Sara Krnjics újabb 
két évre írt alá, a Diósgyőrből 
érkező Zele Dorina szemé-
lyében egy rutinos válogatott 
játékos tért vissza a KSC-hez, 
míg Szabó Fanni Pécsről tet-
te át székhelyét Szekszárdra. 
Az atomosok 19 fős keretének 

magyarja a kapitány Theodore-
án Alexandra, valamint Bálint 
Réka, Studer Ágnes és Studer 
Zsuzsa mellett a súlyos betegsé-
géből felépülő, csütörtökön újra 
edzésbe állt Gereben Lívia is.

A légiósokkal kapcsolatban 
az ügyvezető hozzátette, a ta-
valyi keretből csak a negyedik 
szezonját kezdő amerikai Erica 
McCall tér vissza Szekszárdra. 
Szabó Gergő három új igazo-
lást jelentett be: az 1–2 poszton 
bevethető szlovén Zala Fris-
kovec a Csatától érkezik, míg 
a rutinos szerb Maja Skorics 
és az amerikai center Cyesha 
Goree a DVTK mezét cserél-
te kék-fehérre. Valamennyien 
régóta Magyarországon játszó 
kosarasok, akik már korábban 
is a KSC „látóterében” voltak.

Szabó Noémi szakmai- és 
sportigazgató büszkén tette 
hozzá, hogy a keret tagja hét fia-

tal magyar játékos is, akik közül 
– Pop Annamárián és Horváth 
Dórán kívül – Renczes Rebeka, 
Miklós Melinda, Vincze Niko-
lett, Holcz Rebeka és Andi Han-
na is saját nevelés.

Djokics Zseljko vezetőedző 
a szakmai célokról szólva el-
mondta, a magyar „mag” meg-
erősítése mellett sikerült siker-
re éhes légiósokat igazolni, így 
egy komoly játékerőt képviselő 
csapat körvonalazódik. A szak-
ember hozzátette, céljuk, hogy 
a legmagasabb szinten, az Euro-
ligában méresse meg magát az 
együttes. Szeretnék beépíteni a 
csapatba a fiatalokat is, akik az 
NB I/B Piros-csoportjában is le-
hetőséget kapnának a rutinszer-
zésre. „Szeretnénk, ha kitartó 
szurkolóink ősztől ismét meg-
töltenék a városi sportcsarnok 
nézőterét” – tette hozzá Djokics 
Zseljko.

Theodoreán Alexandra ki-
lencedik idényét kezdi Szek-
szárdon. A csapatkapitány 
szerint pozitív személyiségű 
játékosok érkeztek a csapat-
hoz, akik közül Goree a 3x3-
as válogatottban csapattársa 
is. McCall megtartását óriási 
fegyvertényként értékelte, Ge-
reben LÍvia visszatérése pedig 
„Ali” szerint hatalmas lökést 
adhat az egész gárdának.

A sajtótájékoztatóra hiva-
talos Ács Rezső polgármester 
elmondta, elismerésre méltó, 
amit a KSC a város sportéleté-
ért, a közösség összekovácso-
lásáért tett, ezért városveze-
tőként kötelessége erkölcsileg 
és anyagilag is támogatni a 
klubot. Szerinte ez a teljes köz-
gyűlés érdeke is.

A polgármesterhez csatla-
kozva Murvai Árpád leszögez-
te, a klubnál folyó megfontolt 
munka, tudatos építkezés a 
jövőbe vetett hitről és bizalom-
ról tanúskodik, amellyel a KSC 
példát mutat mindenkinek. A 
sportbizottság elnöke szerint a 
KSC a szekszárdi sport zászlós-
hajója, ami mögé a többi szak-
osztály is felzárkóztatható.

A tájékoztató zárásaként Djo-
kics Zseljko vezetőedző 2024-ig 
szóló szerződést írt alá Szabó 
Gergő ügyvezető elnökkel.   

 - fl -
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Nyitott pincék
A Szekszárdi Borvidék pincé-
szetei kitűnő borokkal várják 
az érdeklődőket a pünkösdi 
hosszú hétvégén, május 29. és 
június 1. között.

Tizenhét borász(at) fogad 
vendégeket, de minden hely-
színt csak e-mailben egyezte-
tett időpontban lehet látogatni. 
A szervezők kérik a vendégeket, 
tartsák be az időpontokat, hogy 
a borászok a szigorú szabályok 
mellett a lehető legjobb kóstolá-
si élményt tudják nyújtani.

Résztvevő pincészetek: Bod-
ri Pincészet, Eszterbauer Borá-
szat, Gyűszűbirtok, Heimann 
Családi Birtok, Lajvér Borbir-
tok, Németh János Pincészet, 
Prantner Pince, Sárosdi Pince, 
Schieber Pincészet, Sebestyén 
Pince, Szeleshát Birtok, Szent 
Gaál Kastély és Borház, Takler 
Borbirtok, Toronyi Pince, Tüske 
Pince, illetve a Brill Pálinkaház. 
(Elérhetőségek a www.szekszar-
dibor.com oldalon.)

Szűk körben: esküvők a koronavírus-járvány idején
A pandémia miatt elrendelt 
veszélyhelyzetben a nagy lét-
számú rendezvények megren-
dezése nem volt engedélye-
zett, így sorra maradtak el az 
esküvők, mert a vendéglátók 
visszamondták a foglalásokat. 
Júniustól jöhet az enyhítés…

A kormányzat családtámogatá-
si politikájának köszönhetően 
az év első két hónapjában lát-
ványosan emelkedett a bejelen-
tett házasságkötések száma – 
mondta el kérdésünkre Parrag 
Ferencné anyakönyvvezető. A 
hivatal Anyakönyvi Osztályá-
nak vezetője hozzátette, fiata-
lok és hosszú évek óta együtt 
élő párok döntöttek úgy, hogy 
hivatalosan (is) összekötik éle-
tüket…

A koronavírus-járvány azon-
ban mindent felülírt: a vendég-
látóhelyek sorra mondták vissza 
a foglalásokat és a meghívottak is 
lemondták a részvételt.

Nagyon sok esküvőt kellett 
törölnünk, áprilisban csak a 
szombati napokon tízet – foly-
tatta Parrag Ferencné. Akik 
valamilyen ok miatt mégsem 
tudtak őszig, vagy 2021-ig vár-
ni, azok két tanú jelenlétében 
mondták ki az igent. A város-
háza házasságkötő termében 
péntekenként akár négy-hat 
pár is anyakönyvvezető elé állt. 
A szertartások előtt a házasu-
landók nyilatkoztak, hogy nem 
betegek és nem érintkeztek fer-

tőzöttel. A helyiséget kiszellőz-
tették, a tollakat fertőtlenítették.

A kormány döntése értelmé-
ben június 1-től minden vidé-
ki helyszínen legfeljebb 200 fő 
részvételével lehet majd esküvőt 
tartani, de felhívják a figyelmet 
a védőtávolságok betartására.

Nem kockáztattak
Anita és Tamás 2018 decembe-
rében ismerték meg egymást.

– Olyan, mintha mindvégig 
egymásra vártunk volna, mint-

ha már ismertük volna egymást. 
Szerelem volt első látásra – vála-
szolta lapunk kérdésére Anita. – 
Hamar kiderült számunkra, hogy 
azonos az értékrendünk, a célunk 
az életben, ugyanúgy gondolko-
dunk arról is, hogy mit várunk el 
a másiktól egy kapcsolatban.

A lánykérés tavaly augusztus-
ban volt, akkor abban maradtak, 
hogy körülbelül egy éven belül 
szeretnének összeházasodni. 
Esküvőjük dátumát végül 2020. 
szeptember 26-ára jelölték ki, 
azonban a járvány miatt kialakult 
egészségügyi helyzetre tekintettel 
mérlegelniük kellett, megtartha-
tó-e akkor a szertartás?

Az étterem bezárt, a szálloda 
lemondta a foglalásokat, ezért 
végül úgy döntöttünk, nem koc-
káztatunk és szűk családi közben 
mondjuk ki az igent – mondta az 
ifjú ara, majd hozzátette: „feltétel 
nélkül szeretjük és tiszteljük egy-
mást, nagyon boldogok vagyunk 
együtt.”   - fl -

Az ápolókat köszöntötték a kórházban
Rendhagyó főnővéri értekez-
let keretében adtak át elisme-
réseket az ápolók napja alkal-
mából a Tolna Megyei Balassa 
János Kórházban.

Az intézmény főigazgatója, dr. 
Németh Csaba beszédében 
emlékeztetett, a járványhelyzet 
alaposan felborította a kórház 
megszokott életét, egyúttal kö-
szönetet mondott minden mun-
katársának: azoknak is, akik a 
járványban érintett betegek ellá-
tásában álltak helyt, és azoknak 
is, akik a „háttérből” segítették a 
„frontvonalban szolgálókat”.

Gliedné Tillmann Erzsébet 
ápolási igazgató elmondta, a Ba-
lassa kórházban 1982 óta min-
den évben megemlékeznek az 
ápolók napjáról. Kiemelte: idén a 
pandémia ráirányította a figyel-
met az egészségügyben végzett 
munka fontosságára, értékeire.

Kiemelkedően tevékenységé-
ért főigazgatói dicséretben ré-

szesült: a Szakdolgozói Tanács-
adó Testület (vezetője: Kósáné 
László Anikó, tagjai: Kárpáti 
Veronika, Nagy-Halmai Tímea, 
Osztermájerné Fodor Ilona, 
Péter Erzsébet, Villányi Ildikó, 
Sörösné Éger Adrienn); az Ápo-
lástudományi Koordinációs 
Csoport (vezetője: Breitenbach 
Angéla); az Egészségfejleszté-
si Iroda projekt team (főállású 
munkatársa: Portheiserné Szabó 
Ildikó, tagjai: Pék Györgyi, dr. 

Vendég Magdolna, dr. Hornyák 
Rozália, dr. Balázs Dalma) és a 
Pályaorientációs team (vezetője: 
Straubingerné Vince Ildikó).

Az Év szakdolgozója: Mozo-
lai Márta (képünkön), általános 
ápolói végzettséggel rendelkező 
szociális munkás, a hospice ala-
pítvány titkára, a kórházi önkén-
tesek koordinátora, gondozója, 
a szupervíziók szervezője. Tisz-
teletbeli ápoló: dr. Sarkadi Sza-
bolcs szakgyógyszerész.   SZV
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Kiadja: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata • felelős kiadó: Ács Rezső polgármester • főszerkesztő: Fekete László 
• a szerkesztőség munkatársai: Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • 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, marketing@tolnataj.net • 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

NÉVNAP–TÁR
Május 24. (vasárnap) – Eszter, Eliza
Eszter: 1.) héber eredetű; jelentése: mirtusz; 

2.) perzsa eredetű; jelentése: csillag, bájos fiatal lány.
Eliza: héber eredetű; jelentése: isten az én esküvésem.
Május 25. (hétfő) – Orbán
Orbán: latin eredetű; jelentése: városi, finom, művelt, udvarias ember.
Május 26. (kedd) – Fülöp, Evelin
Fülöp: görög eredetű; jelentése: lókedvelő.
Evelin: 1.) az Éva francia (Eveline) és angol (Evelyn) továbbképzése;

2.) kelta-skót eredetű; jelentése: kellemes, kedves, tetszetős, jókedvű.
Május 27. (szerda) – Hella
Hella: görög eredetű, pontos jelentése vitás, talán fényes, sugárzó.
Május 28. (csütörtök) – Emil, Csanád
Emil: latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő.
Csanád: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen). 
Május 29. (péntek) – Magdolna, Léna
Magdolna: arámi-héber eredetű; jelentése: torony, bástya
Léna: görög eredetű; jelentése: a -léna végű női nevek utótagjának önállósulása.
Május 30. (szombat) – Janka, Zsanett
Janka: héber-magyar eredetű; Johanna magyarítására született újjá a 19. 
században, a János névnek egy igen ritka becenevéből. A Janka egyben a 
francia eredetű Zsanett magyar tükörfordítása; jelentése: Isten kegyelme, 
Isten kegyelmes.
Zsanett: héber-francia eredetű,  jelentése: kegyelembe fogadott.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 24.
(vasárnap)

Május 25.
(hétfő)

Május 26.
(kedd)

Május 27.
(szerda)

Május 28.
(csütörtök)

Május 29.
(péntek)

Május 30.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | hidegfront erős 
széllel 
max. 21o , min. 13o

zápor | elszórtan zivatarok
max. 19o , min. 10o

zápor | elszórtan zivatarok
max. 20o , min. 9o

közepesen felhős
max. 23o , min. 12o

közepesen felhős
max. 24o , min. 12o

zápor
max. 25o , min. 13o

közepesen felhős | szeles nap
max. 22o , min. 10o

Május 17-ei rejtvényünk megfejtése: Victor Hugo, A párizsi Notre-Dame.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kajtár Gabriella. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését május 28-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

A helyreállás kulcsa
„Majd megtudják, hogy én va-
gyok az ÚR, amikor az országot 
sivárrá és kietlenné teszem a sok 
utálatos dolog miatt, amit elkö-
vettek.”  (Ezékiel 33,28–29)

A legutálatosabb dolog Isten előtt 
az elbizakodottság. A bukást min-
dig elbizakodottság előzi meg, az 
igazi felemelkedést pedig mega-
lázkodás. A tetteinket áthatja az 
a lelkület, amelyben vagyunk. Az 
önzés, a büszkeség és a képmuta-
tás lelkülete pedig halált és pusz-
tulást okoz.

A sportban gyakran előfordul, 
hogy ha egy erős csapat „agyon 
nyeri” magát, majd könnyedén ki-
kap egy jóval gyengébb ellenféltől. 

A hétköznapi életben is meg tudja 
bosszulni magát, ha elbízzuk ma-
gunkat, és nem figyelünk az apró 
részletekre, mert mi azon már „túl 
vagyunk”. Egy párkapcsolatban is: 
ha úgy tekintjük, hogy a másikat 
már megszereztük, és nem teszünk 
minden nap a kapcsolat és a bi-
zalom építéséért, akkor könnyen 
nagyot bukhatunk.

Az elbizakodottság könnyen el 
tud uralkodni a keresztény kö-
zösségeken. Az anyagi fejlődés és 
a jólét miatt úgy érezhetjük, hogy 
szellemi értelemben is „túlnyertük 
magunkat”. Nem figyelünk már 
annyira Isten szavára és üzenete-
ire, mert azon már túl vagyunk, 
az nem nekünk szól, mert már ál-

dottak vagyunk, mindenki láthat-
ja. Amikor Isten nem tud hozzánk 
szólni, nem tud küldeni és „hasz-
nálni”, az szinte mindig szívünk 
elbizakodottsága miatt van. Az 
elbizakodottság pedig végzetes kö-
vetkezménnyel jár. Isten Lelke ud-
varias, ha nem hallgatunk rá, egy 
idő után már nem szól, nem küld. 
Nélküle pedig semmik vagyunk.

Két hónapra pusztasággá válto-
zott egy kicsit az élet. Az ÚR húzta 
keresztül a számításunkat, nem az 
új koronavírus. Kiürültek az ét-
termek, az iskolák, a templomok 
is. Komoly gazdasági visszaesés 
várható. Ez még nem a pusztulás, 
csak egy kis előjel. Vajon elég ez 
ahhoz, hogy magunkba fordul-
junk és visszatérjünk Istenhez, 

hogy figyeljünk rá és kezdjük el 
keresni Őt?

A második világháború óta 
nem volt ekkora sokk. Akkoriban 
sokan visszatértek Istenhez és az 
alázat talaján megkezdődhetett 
az újjáépítés. Hogyan tudnánk 
elismerni most azt, hogy Isten 
valóban az életünk Ura? Hogyan 
kellene változtatnunk az életün-
kön, a magatartásunkon? Észre-
venni a másik embert, felkarolni 
a szegényt, kifejezni, azt hogy nem 
minden körülöttünk forog, és nem 
vagyunk a saját életünk urai.

Isten azt ígéri, hogy ha vissza-
térünk hozzá és újra keressük Őt, 
akkor helyreállít minket. Mi kell 
még ahhoz, hogy visszatérjünk 
Hozzá?    Gyurkó Donát Sámuel

 metodista lelkész

VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ

A Szekszárdi Nyomda Kft.
gépjavító és karbantartó

csoportjába munkatársat keres.
Feladatok:

•  Elektromos gépjavítási, gépkarbantartási munkák végzése
•  Esetleges elektromos-mechanikus gépi meghibásodások szaksze-

rű javítása
•  Elektromos hibafeltárás-hibaelhárítás

Elvárások:
• Szakirányú elektromos szakmunkás végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Elektromos rajzolvasás
• Kétműszakos munkarend vállalása

Jelentkezni:
schweitzer@szekszardinyomda.hu 

e-mail címen. (05283)

MEGEMLÉKEZÉS
El nem múló fájdalommal

emlékezünk
Balla Zoltán (Leffi)

halálának 10. évfordulóján.
Múlhatnak évek, míg élünk

nem feledünk.
Szüleid és testvéred a 

távolból.
(05295)

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemelte-
tési Osztályán osztályvezető 
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Polgármesteri Hivatal/Felhívá-
sok, aktualitások menüpontban 
tekinthető meg.

Ellenőrzik a 2 órás parkolást
A fizető övezetbe tartozó 
parkolókban 2020. április 
1. és 2020. június 30. között 
Szekszárd város egész terü-
letén díjmentes 
a parkolás. Et-
től függetlenül 
azonban a KRESZ 
szabályait be kell 
tartani: a korlá-
tozott várakozá-
si övezetekben 
továbbra is csak 
a közlekedési 
táblán jelölt idő-
tartamig lehet 
várakozni!

A közterületi par-
kolók üzemelteté-
séről és a parko-
lási díjakról szóló 
5/2015. (II. 11.) 
önkormányzati rendelet alapján 
– a KRESZ-ben meghatározott 
módon (képünkön) – kijelölt 
területeken legfeljebb 2 óra idő-
tartamig lehet várakozni mun-
kanapokon 7:30 és 17:30 óra 
között (a részletes utcanévsort 

a www.szekszard.hu portálon 
olvashatják).

A várakozás megkezdésének 
időpontját a járművön – gépkocsi 

esetében a jármű 
szélvédő üvege mö-
gött – elhelyezett 
tárcsán jelezni kell. 
A tárcsa jelzését a 
jármű eltávozása 
nélkül megváltoz-
tatni tilos, a par-
kolóhelyet a 2 órás 
időtartam lejárta 
után el kell hagyni.

A közterület-fel-
ügyelők a korlá-
tozott várakozási 
övezeteken kívül 
a megállási-, vára-
kozási-, behajtási 
szabályok betar-
tását is ellenőrzik. 

Jogszabálysértő cselekmény ész-
lelésekor a szükséges intézkedést 
megteszik. Kérjük a lakosságot a 
szabályok betartására!
 Szekszárd Megye Jogú Város 
 Polgármesteri Hivatal
 Közterület-felügyelet
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A KEZELESI DIJBOL! 
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Szekszárd, Széchenyi utca 23. 
THM:39,80%-39,88%. +36 70 934 8813 
Részletek az üzletünkben és a honlapon! www.exz.hu • info@exz.hu 

Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(05276)

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

• +36–20/440–0040 • Készenlét: 0–24 óráig, tel.: +36–20/941–3376
www.panteon-temetkezes.hu • www.panteonkft .eu

(05277)

Telefon: 74/540–198
Önnek egy lépést sem kell tennie!

MEGLÉVŐ KÚT
üzemeltetési és

fennmaradási engedélyének
TELJESKÖRŰ ÜGYINTÉZÉSE

rövid határidővel.

(05296)

MEGÉRKEZTEKMEGÉRKEZTEK
a a  és  és 
2020-as tavaszi-nyári modelljei!2020-as tavaszi-nyári modelljei!

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 56.
Nyitva tartás: hé� ő – péntek 08:00–16:00 óráig

Telefon: 74/319–593
Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

(05284)

KORONAVÍRUS TESZT
MÁR ELÉRHETŐ

LABORATÓRIUMI HÁTTÉRREL!
 IGG ALAPÚ VIZSGÁLAT (átvészeltséget mutat) 

Nem gyorsteszt! Eredmény 48 órán belül! Ára: 15.000,- Ft

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

| NYITVA TARTÁS | hé� ő, szerda, péntek • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS | mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(05292)

(05285)

(0
52

94
)


