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A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

Veszélyhelyzet:
vége
Az Országgyűlés, majd a kormány döntését követően június 17-én, szerdán éjfélkor
véget ért Magyarországon a
koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzet, egyúttal életbe lépett a járványügyi
készültségről szóló rendelet.
Ez tartalmazza a kötelező maszkhasználatot az üzletekben és a tömegközlekedési
eszközökön, illetve azt, hogy
az éttermekben a dolgozóknak viselniük kell a maszkot.
A veszélyhelyzet megszűntével
– és a járványügyi készültség
bevezetésével – a 65 év felettiek délelőtti vásárlási időkorlátja is megszűnt.
SZV
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E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Ballagás

„Kísérlet”

Kutyamenhely

Szinte az utolsó napokig bizonytalan volt, hogy az általános iskolák rendezhetnek-e
egyáltalán ballagást, s igen,
milyen formában tehetik meg
azt. Végül mind a négy, tankerületi fenntartású szekszárdi
iskola elbúcsúztatta végzőseit.

→ 5. oldal

Egy nagyléptékű társadalmi kísérlet részesei voltunk –
mondta Kitanics Márk szekszárdi kriminálpszichológus
a koronavírus-járvány kapcsán „Karantén előtt, közben és után” címmel megtartott előadásában a Vállalkozói
Szalonban.

→ 7. oldal

Koronavírus tekintetében szerencsére „kutya baja” a Szekszárdi Állatmenhely dolgozóinak és négylábú lakóinak.
Azért persze nem teltek problémamentesen az elmúlt hónapok, hiszen például az
örökbefogadások a felére estek vissza…

→ 9. oldal
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Bővítés az ipari parkban

Kisbuszok a kórháznak

FOTÓ: KISS ALBERT

Két korszerű betegszállító
kisbuszt adott át szerda délelőtt az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. a Tolna Megyei
Balassa János Kórháznak.
Dr. Németh Csaba főigazgató a
múlt héten átadott új, 80 férőhelyes parkolóban megtartott
átadón elmondta, intézményükben 8-10 épületben folyik az ellátás, ezek között kell
mozgatni a betegeket – járó- és
fekvőbeteget egyaránt –, amiből komoly szállítási igény
adódik. Hozzátette, a jelenleg
betegszállításra használt három
jármű életkora 20 év körüli és
már több százezer kilométert
futottak. Megbízhatóságuk és
komfortfokozatuk is hagy kívánni valót maga után, ezért
cseréjükre megérett a helyzet.
A megújulást az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt.-től érkező se-

gítség tette lehetővé – folytatta
dr. Németh Csaba. Hozzáfűzte, a
két kisbusz beszerzése és betegszállításra való átalakítása mintegy 30 millió forintba került.
A korszerű járművek komoly
segítséget jelentenek az intézménynek, ahol mintegy 32 ezer
fekvőbeteget és közel félmillió
járóbeteget látnak el évente.
Pekárik Géza, az MVM Paksi
Atomerőmű Zrt. vezérigazgatója elmondta, az erőmű nemcsak
megyei, de országos szinten is
meghatározó gazdasági potenciált képvisel. Hozzátette, jelenlétüket erősíteni szeretnék azzal
is, hogy civil szervezeteket, intézményeket támogatnak erejükhöz
méltón. Ennek egyik példája ez az
átadó. A vezérigazgató úgy fogalmazott, fontos, hogy a kórházi ellátás is azon a minőségen történjen, amit az átadott betegszállító
kisbuszok képviselnek. 
S. V.

NÉVNAP–TÁR

Június 21. (vasárnap) – Alajos, Leila, Alojzia

Az egy hete bejelentett 5
milliárd forint értékű infrastruktúra-fejlesztés után a
város saját ipari parkjának
2 milliárdos korszerűsítését
jelentette be legutóbbi hétértékelőjén Ács Rezső polgármester.
A fejlesztés keretében, amelyet
a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program (TOP)
2,1 milliárd forintos támogatásával valósít meg az önkormányzat, korszerűsítik az ipari
park infrastruktúráját, csarnokokat újítanak fel és építenek.
Az 50 hektáros ipari parkban
tíz, egykori honvédségi raktárépület helyén új, termelő funkciót ellátó csarnokot
építenek 2400 négyzetméter
alapterületen. A megmaradó,
mintegy 4000 négyzetméternyi téglaépítésű ingatlanokon
teljes körű gépészeti és energetikai felújítást végeznek.
A beruházás részeként közvilágítást, járdákat, vagyonvédelmi rendszert építenek ki
a közel két kilométeres belső
úthálózat mellett, és két új
trafóállomás is létesül. A park
légvezetékeit a föld alá helyezik át, hogy az új légimentő

bázis jövőre induló építésének
ne legyen akadálya.
A város közterein az utóbbi
hónapokban nagyobb számban megjelenő hajléktalanok
ügyével foglalkozó munkacsoport vezetője, Gyurkovics
János alpolgármester elmondta, széles körű összefogás kell
a probléma kezeléséhez, de
annak természetéből fakadóan nem lehet egyik napról a
másikra megoldani.
Az önkormányzati a közterületen történő szeszesital-fogyasztásról szóló rendelet szigorításával megtette az első
lépést, amely a hajléktalansággal kapcsolatos szabálysértések visszaszorítását eredményezheti.
A közterületeken nem
megengedett a szeszesital-fogyasztás, így a dohányboltok
és élelmiszer üzletek előtt
sem. A tilalom nem terjed ki
az érvényes közterület-használati engedéllyel rendelkező
vendéglátó egységre, illetve
rendezvény területére annak
ideje alatt; valamint az év első
és utolsó napjára. Ha szükséges, tovább szigorítanak a szabályozáson – tette hozzá Ács
Rezső. 
SZV

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA

Alajos: germán-latin eredetű; jelentése: egész + bölcs.
Leila: perzsa-arab eredetű; jelentése: sötét hajú.
Alojzia: német eredetű; jelentése: egész + bölcs.

Június 21.
(vasárnap)

közepesen felhős | elszórtan
zivatarok
max. 24o , min. 17o

Június 22. (hétfő) – Paulina

Június 22.
(hétfő)

közepesen felhős | elszórtan
zivatarok
max. 26o , min. 17o

Június 23.
(kedd)

gyengén felhős | szeles nap
max. 28o , min. 19o

Június 24.
(szerda)

gyengén felhős
max. 28o , min. 19o

Június 25.
(csütörtök)

közepesen felhős
max. 29o , min. 20o

Június 26.
(péntek)

közepesen felhős
max. 30o , min. 20o

Június 27.
(szombat)

gyengén felhős
max. 31o , min. 22o

Paulina: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű.

Június 23. (kedd) – Zoltán, Édua
Zoltán: török-magyar eredetű; jelentése: fejedelem.
Édua: kun eredetű; jelentése: a hold fölkel.

Június 24. (szerda) – Iván

Iván: 1
 .) a régi magyar Ivános rövidülése;
2.) orosz eredetű; jelentése: Isten kegyelmes.

Június 25. (csütörtök) – Vilmos, Maxim

Vilmos: latin-germán eredetű; jelentése: erős akaratú védelmező.
Maxim: latin eredetű; jelentése: nagy növésű, magas.

Június 26. (péntek) – János, Pál

János: héber-görög-latin eredetű; jelentése: Isten kegyelme, Isten
kegyelmes.
Pál: latin eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű férfi.

Június 27. (szombat) – László

László: szláv eredetű; jelentése: hatalom + dicsőség.

Forrás: idokep.hu/szekszard
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Szekszárd jóll vizsgázott a járványhelyzet kezelésében
tan elárusító helyeket jelöltünk
ki a piaci árusok és helyi termelők számára.

A március közepe óta eltelt 99
napban izgatottan olvastuk,
hallgattuk a járványról szóló
friss híreket, néztük az Operatív Törzs tájékoztatóit. Lapunk
hasábjain is rendszeresen beszámoltunk a szekszárdiakat
érintő információkról, a járványhelyzettel összefüggő intézkedésekről. Ács Rezső polgármesterrel ezúttal az elmúlt
három hónap történéseire tekintettünk vissza.
– A járványhelyzetben felmerülő kérdésekre, problémákra
azonnali választ kellett adni,
ezért a veszélyhelyzet március
11-i kihirdetését követően – a
katasztrófavédelmi törvény
értelmében –átvettem a képviselő-testület feladat- és hatáskörét – emlékeztetett Ács Rezső
polgármester.
– A döntéseket egy személyben, de mindig a város érdekeit
szem előtt tartva hoztam meg,
és előtte kikértem az illetékes,
hivatalosan nem ülésező bizottságok véleményét. A sikeres
védekezés érdekében – hogy a
feladatok mellé forrásokat is
rendelhessünk – aláírtam a város költségvetését, munkámat
pedig egy tíz területet felügyelő
akciócsoport segítette.
– Mi állt a járvány elleni védekezés fókuszában?
– Természetesen a szekszárdiak egészsége. A kormány, a
Nemzeti Népegészségügyi Központ és az országos tisztifőorvos
ajánlásait figyelembe véve egy
25 pontos intézkedési tervet
fogalmaztunk meg, és döntéseket is hoztam annak érdekében,
hogy a találkozások minimalizálásával a fertőzésveszély csökkenthető legyen.

FOTÓ: KISS ALBERT

Túlzás nélkül állíthatjuk, történelmi időket éltünk a mögöttünk hagyott bő három
hónapban, amikor a világméretű koronavírus-járvány
és a miatta elrendelt veszélyhelyzet új, eddig ismeretlen
kihívás elé állított mindan�nyiunkat.

– Az oktatási és nevelési intézmények vezetőivel egyeztetve március 16-tól a város valamennyi bölcsődéje, óvodája
és iskolája bezárt, de indokolt
esetben a gyermekek kis csoportos felügyeletét megoldottuk. A fiatalok étkeztetését is
biztosítottuk: előbb az iskolai
„menzáról” vihették haza éthordóban, majd dobozban az
ebédet, később a hivatal és az
önkormányzati cégek munkatársai szállították házhoz
az ételt. A gyermekétkeztetést
igénylő családok száma folyamatosan nőtt: míg április elsején 325 ovisnak, bölcsisnek és
iskolásnak vittünk ebédet, addig ez a szám június második
hetében már a nyolcszázat is
meghaladta.
– Rászoruló családok iskoláskorú gyermekeinek segítettünk
azzal, hogy – helyi vállalkozások
közreműködésével – mintegy
félszáz számítógépet biztosítottuk a diákok digitális oktatásban való részvételéhez. Sőt,
a Tarr Kft. felajánlásának és az
önkormányzat támogatásának
köszönhetően a tanév végéig

ingyenesen juthattak internet
előfizetéshez is.
– És az idősek?
– Kiemelt figyelmet szenteltünk a legveszélyeztetettebb
korosztálynak. Látogatási tilalmat rendeltünk el az idősotthonokban, ahol szigorú higiéniai
szabályokat betartva sikerült elkerülni, hogy a járvány felüsse
a fejét. A médiában, közösségi
oldalakon indított kampányokban és plakátokon tájékoztattuk
az időseket a legfontosabb tudnivalókról, és kértük őket: ha
tehetik, maradjanak otthon.
– A Humán Szolgáltató Központ révén mintegy kétszáz idős
részesült ellátásban, a szociális
étkezetésben résztvevők számára több mint tízezer adag ebédet
vittünk házhoz. Önkénteseink
a bevásárlásban, gyógyszerek
kiváltásában és ügyintézésben
segítettek 163, zömmel 70 év
feletti városlakónak. A közművelődési intézmények zárva
tartása mellett a találkozások
számát korlátozva döntöttem a
piac bezárásáról is. Ugyanakkor
a város közterületein szétszór-

– Milyen intézkedésekre került
még sor?
– Segítettük a szolgáltató
szektor nehéz helyzetbe került
vállalkozásait: június végéig
elengedtük a vendéglátósok
közterület foglalási-, a taxisok
„droszt”-, valamint az önkormányzati tulajdonú üzletek
bérleti díjait. A város teljes területén ingyenessé tettük a parkolást, a tömegközlekedésben
áttértünk a szünidei menetrendre.
– A hivatal működése zavartalan volt, a kollégák zöme
otthonról dolgozott. Az önkormányzati cégek alkalmazottainak folyamatosan biztosítottuk
a védőfelszereléseket (kesztyűt,
maszkot), kézfertőtlenítőt.
Rendszeresen fertőtlenítettük a
város köztereit, a játszótereket,
míg az óvodákban, bölcsődékben dolgozók a játékokkal tették ugyanezt. Számtalan döntés
született, hogy zökkenőmentesen indulhasson újra az élet.
– A védekezésre fordított figyelem mellett a beruházások sem
álltak le…
– Az új ügyeleti központ és a
Generációk Parkja kivitelezése
mellett a közelmúltban adhattam hírt az úthálózatot érintő 5
milliárd forint értékű, valamint
az ipari parkunkban megvalósuló 2 milliárdos fejlesztésről,
de folyamatban van a Baka iskola energetikai korszerűsítését
célzó projekt is.
– Az Országgyűlés döntése
nyomán, a kormány szerdán
éjféltől feloldotta a veszélyhelyzetet. Ezúton szeretném megköszönni a „frontvonalban”
szolgáló egészségügyi és szociális dolgozók áldozatvállalását,
kollégáim munkáját, valamint
a szekszárdiak fegyelmezettségét, amivel hozzájárultak, hogy
Tolnában a fertőzöttek száma
az egyik legalacsonyabb volt az
országban. 
- fl -

4

(05368)

2020. június 21.

5

2020. június 21.

Különleges tanév végén rendhagyó volt a ballagás is

A Baka István Általános Iskolából az idén három osztály 56
diákja ballagott el. A rendkívüli tanévben elmaradt az utolsó
hetek felszabadultabb időszaka,
a Zöldnap, de a „bébitablót” is
online készítették el az osztályok. Még arra is felkészültek,
hogy esetleg a Kréta-rendszeren
keresztül köszönjenek el diákjaiktól, de végül az enyhítések lehetővé tették, hogy zárt körben,

a tanulók és a tanárok részvételével meg tudták tartani a ballagást. Az osztályok vonulását,
a hetedikesek műsorát, Parrag
Katalin igazgató beszédét és a
jutalmak átadását rögzítették,
az ebből készült rövidfilmet az

Miután a Comenius iskola
idén már nem tudta vállalni az alsó tagozatos diákok
nyári felügyeletét, Szekszárdon június 16-tól két héten át minden iskola saját
tanulói számára biztosítja
azt, majd ezt követően heti
váltásban mindig másik intézményben lesz a napközi.

FOTÓK: KISS ALBERT

Szinte az utolsó napokig bizonytalan volt, hogy az általános iskolák rendezhetnek-e
egyáltalán ballagást, s igen,
milyen formában tehetik
meg azt. Végül mind a négy,
tankerületi fenntartású szekszárdi iskola elbúcsúztatta
végzőseit.

iskola honlapján teszik elérhetővé.
A tanévzáró ünnepélyeket
osztálykeretben tartják meg
a pedagógusok, az igazgató a
Krétán keresztül köszön el a diákoktól, és zárja le a tanévet. A
rendkívüli helyzet miatt az idei
évben a bakások nyári táborai elmaradnak, a leendő elsős
gyermekek szüleinek tanévkezdő szülői értekezletét pedig augusztus végére halasztották.
A Garay János Általános Iskolában a belső udvaron búcsúztak a diákok az intézménytől és
egymástól – számolt be Pekari
Bernadett. Az igazgató hozzátette, minden higiénés és egyéb
óvintézkedést betartottak. A két
nyolcadik osztály végzőseit a
hetedikesek műsora búcsúztatta
a pedagógusok előtt. A szülőket
nem engedhették be, de a ballagásról készült videót az iskola
honlapján elérhetővé teszik.
Három végzős osztály részvételével, de a szülők távollétében tartották meg a ballagást a
Dienes Valéria Általános Iskola
és Grundschule falai között.
Prischetzkyné Márkus Emőke
intézményvezető tájékoztatása
szerint „okkal döntöttek így”.
Az eseményt rögzítették, és a
felvételt a ballagók megkapják.
A tanévzárót évfolyamonként
tartják az udvaron, a bizonyítványosztások között időbeni
eltérés is lesz, így külön napon
veszik át év végi értékelésüket
az alsósok és a felsősök. A kiemelt (könyv)jutalmakat most
is az intézményvezető adja át a
legeredményesebb diákoknak.

A Babits Mihály Általános
Iskolában június 13-án délelőtt
tartották a ballagást a végzős
osztályok tanulói, az ünnepi
műsorban szereplő hetedikesek,
valamint a tantestület részvételével. Tanévzáró helyett levélben
köszönt el a tanulóktól és szü-

„Köszönöm az együttműködést, fegyelmezettséget, kötelességtudatot, szorgalmat és kitartást, amit döntő többségetek
tanúsított a tantermen kívüli digitális munkarendben való tanítás-tanulás során” – fogalmazott
Botos Ilona, végül azt kívánta,

leiktől Botos Ilona intézményvezető. A gyerekeknek azt írta,
munkájuknak köszönhetően
eredményes tanévet zárhatott
az iskola, mert – kevés kivétellel – sikeresen kapcsolódtak be
a digitális oktatásba.

hogy tartalmasan, vidám hangulatban teljék a diákok nyári szünete. „Vigyázzatok magatokra,
egymásra, hogy szeptemberben
mindannyian együtt köszönthessük az új tanévet!” – zárta
levelét az igazgató. 
SZV
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Körmenettel ünnepelték az Úrjézust az újvárosiak
Az Úrnapja, az Úr Szent Testének és Szent Vérének ünnepe jelentős ünnep a katolikus
egyházban. Hazánkban – több
más országhoz hasonlóan – a
Szentháromság ünnepe után
egy héttel tartják, és jellemzően
körmenet kapcsolódik hozzá. A
néphagyományban ez a legünnepélyesebb hitvallás, az egyházhoz tartozás kifejezésének
alkalma.
Az úrnapi körmenetben,
amelynek legfőbb kelléke a virág, körülhordozzák az oltári-

FOTÓ: SZV

Úrnapi körmenetet tartottak
az elmúlt vasárnap újvárosban a reggeli mise után.

szentséget. Így volt ez a szekszárdi újvárosi templom körül
is, ahol az újvárosi családok

négy kis oltárt állítottak fel,
sok-sok virággal díszítve. Az
oltároknál a körmenet megállt

egy rövid szertartás, ének és áldás idejére.
A misét Kárász Gábor celebrálta, majd baldachin alatt,
gyertyákkal övezve vezette a
körmenetet. A katolikus káplán
az ünnep tartalmáról elmondta,
hogy Jézus itt van közöttünk,
nemcsak jelképesen, hanem valóságosan is. Maga a körmenet
azt jelképezi, az Úr nemcsak a
templomok falain belül van
jelen, hanem kint, az emberek
között is. Bennünk él, „magunkhoz vesszük”. A körmenet
során ünnepi lélekkel jövünk ki
az utcára, hogy az Úrjézust ünnepeljük – fogalmazott Kárász
Gábor. 
SZV

Hamarosan visszatér az élet a bárkások szalonjába
tottam ki. Az alkotások némelyike technikailag is különbözik.

A Bárka Művészeti Szalon
alkotóinak közösségben (is)
folytatott életét éppúgy befolyásolta a járvány, mint
bármely más területet: az
elmúlt hónapokban számos
rendezvényüket, tárlatnyitójukat kényszerültek későbbi
időpontra halasztani.

– Érzékenyen érintette alkotótársaid a járvány?
– Úgy tapasztaltam, a helyi
művészeket szinte sokkolta a
vírushelyzet. Volt, aki egyenesen pánikolt, más a bezárkózást
választotta, visszavonult és szinte eltűnt a közéletből. Havonta
tartottunk taggyűlést, egyéni
és csoportos tárlatokat. Ezek
sajnos most rendre elmaradtak.
Jómagam például egy szegedi
és egy gyulai kiállítást kellett
lemondanom. Egy bárkás alkotó társunknak komoly fővárosi
tárlata „úszott el”, pedig már
úton volt a képeivel Budapestre… Reményeink szerint talán
majd az is pótolható lesz idővel.

FOTÓ: SZV

A bárkások művészeti titkárával, Biszák László festővel
beszélgettünk, akivel a közelmúltban megnyílt kiállítása apropóján is szót váltottunk.

– Van valami, ami igazán különlegessé tette e kiállítást.
– Igen, a meghívón is látható:
a világ első interaktív festménye. Bár a tárlatomon csupán
vizuális funkciót tölt be, de
működik. Egy barátommal kísérleteztük ki: érintésre reagál,
szól és hangokat is ad – mindez
programozás kérdése.

– Ha jól sejtem, a művésztáborokat is át kellett gondolnotok.
– Egy-két tábort lemondtak a
szervezők, ám ezek a későbbiekben feltehetően meg lesznek
tartva. Kiskundorozsmán július 15-én indul egy nemzetközi
program, ahol jómagam nagyjából tizenöt képpel szerepelek.
– A Szalonban mikor térhet
vissza az élet a normál kerékvágásba?
– A jövő hónapban várható
az első összejövetelünk, akkor
talán már lehet látni, mi történt
a karantén alatt közösségünk-

kel, hogy élték meg azt a tagok.
Annyit azért mondhatok, hogy
többen aktív alkotómunkával
töltötték idejüket. Ugyanakkor
volt, aki inkább a ház körüli
teendőket pótolta be… Határozott tervünk, hogy júliustól
havi szinten szervezünk kiállítást, s amennyiben minden jól
megy, egy közös tábor is kilátásban van.
– Nemrég tárlatod nyílt az
egyik belvárosi étteremben…
– Az Amaryllisben létrehívott kiállításom az újrakezdésről szólt: benne a múltat, időt és
időtlen dolgokat vegyesen állí-

– Mesélj egy kicsit idei terveidről!
– Elmaradt tárlataim még
idén szeretném pótolni. Két
táborba biztosan elmegyek,
ott szeretnék sokat foglalkozni
az alkotómunkával: feltöltődni, új témákra, ötletekre lelni,
mert szeretem a változatosságot, szeretek színes, érdekes
anyagokkal kiállni a közönség
elé.
– Ismert vagy felajánlásaidról…
– Terveim között szerepel egy
négy méter körüli falikép festése. Egy intézmény számára készülne, ajándékba. Az élhetőbb
tér reményében, az ott lakók és
dolgozók örömére.

- gyimóthy -
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„Egy nagyléptékű társadalmi kísérlet részesei voltunk”

A szakember szerint kérdésként
merül fel, hogy mi az, ami egy
hasonló szituációban kiemelkedő problémaként jelentkezik, és
azt hogyan tudjuk megoldani.
Az igazságügyi szakértő ennek
kapcsán beszélt az ingerdeprivációs kísérletekről is, amelynek kapcsán kiderült, hogy az
emberek teljesen eltérően reagálnak arra, ha megvonják tőlük a külvilág ingereit, vagy ha
drasztikusan lecsökkentik azt.
– Így tehát akár azt is mondhatjuk, hogy egy nagyléptékű
társadalmi kísérlet részesei
voltunk, melynek eredményei
a továbbiakra vonatkozóan
iránymutatást adhatnak – fogalmazott a kriminálpszichológus. – Fontos tapasztalatként
értékelhető, hogyan zajlik ilyen
esetekben a kommunikáció.
A világban egymásnak ellentmondó információk láttak
napvilágot, és laikusként nehéz
volt ezek között eligazodni. A
bizonytalanság nőtt, emiatt a
feszültség tapinthatóvá vált. A
szakember szerint ennek manifesztációi a több országában
jelenleg is folyó lázongások, melyek a feszült közegben egy apró
szikrától is lángra tudtak kapni.
Nálunk is észlelhetők voltak
ennek a hatásai: a korlátozások
megszűnését követően megnőtt
a közlekedési balesetek száma és
drasztikusabbakká váltak a testi
épség elleni cselekmények elkövetési módozatai is.
– A járványhelyzet alatt a családok – szülők és gyerekek, illetve (házas)párok – minden
korábbinál több időt töltöttek

együtt. Milyen hatással volt az
a társas kapcsolatainkra?
– Az összezártság több irányt
volt képes mutatni. Az amúgy is
megfelelő érzelmi alapon nyugvó párok és családok esetében a
kapcsolat még inkább el tudott
mélyülni: most volt idő egymásra és jutott a gyerekekre is. Úgy
vélem, az amúgy is jól funkcionáló családokat megerősítette,
az összetartozást élményét kihangsúlyozta.
– Azok a családok, amelyek
korábban sem tudtak megfe-

– Tapasztalható-e, hogy a veszélyhelyzet alatt tudatosabbá,
felelősségteljesebbé váltunk?
– Egyértelműen azt gondolom, hogy sokan elgondolkodtak azon, vajon egy fenntartható világban élünk-e. Képesek
vagyunk-e kicsit jobban odafigyelni egymásra és a közvetlen
környezetünkre? Az életbelépő
szabályok betartása mentén
kissé szabálykövetőbbek, felelősségteljesebbek lettünk,
ugyanakkor a nagyobb kérdés
számomra inkább az, vajon
képesek vagyunk-e mindezt

FOTÓ: KISS ALBERT

Képesek vagyunk-e egy gyorsan bevezetett, szigorú szabályrendszerhez alkalmazkodni, akár az egyén, akár a
társadalom működésének a
szintjén – tette fel a kérdést
„Karantén előtt, közben és
után” című előadásában Kitanics Márk szekszárdi kriminálpszichológus a múlt
csütörtöki Vállalkozói Szalonban.

lelően funkcionálni, ahol nem
voltak meg a megfelelő, stabil
érzelmek, ennek a helyzetnek
köszönhetően előbb szembesültek az alapvető problémáikkal, vagyis a család szétesését
meggyorsította, a feszültségeket
hangsúlyosabbá tette, markánsabban kidomborította. Várható, hogy rövid időn belül a
családi erőszak bejelentéseinek
száma nőni fog... Azt is látni kell
ugyanakkor, hogy ebben a szokatlan helyzetben megerősödött
a közösségi oldalak szerepe: az
emberek nagyobb csoportjai
vállaltak ezen keresztül egymással sorsközösséget, sok esetben
igen pozitív módon támogatva
egymást.

hosszú távon is fenntartani.
Sajnos ezzel kapcsolatosan nem
vagyok optimista – az ember
könnyen felejt… Kevesebben
lesznek azok, akik hosszan tartó
módon váltak ettől a helyzettől
tudatosabbá és felelősségteljesebbé. Ebben természetesen
része van annak is, hogy a korábban már jelzettek szerint az
ember nagyon egocentrikusan,
vagyis inkább homocentrikusan
gondolkodik, s a környezetét
egyértelműen kizsákmányoló,
azt alacsonyabb rendűnek tartó
fajként működik.
– Hosszú távon milyen negatív,
illetve pozitív „hozadéka” lehet
a pandémiának az életünkben?

– Hosszú távú negatív hatásként várható, hogy az a sokk,
amit a pandémia és az azzal
kapcsolatos intézkedések okoztak, az emberek életére egzisztenciális és pszichés értelemben
is rányomja a bélyegét. Természetesen a két nehézség egymást
erősítve okoz markáns problémát. Pozitív hozadéka lehet
a kereskedelmi tevékenységek
átgondolása, a turizmus esetleges struktúraváltása. Ennek
kapcsán szinte minden ország
hangsúlyozta, hogy szükséges
lenne a belföldi turizmus erősítése, nagyobb mérvű támogatása.
– Szintén pozitív hozadéka,
ha a kapcsolatok dinamikáját úgy katalizálta, hogy azok
megfelelő úton tudtak haladni
a család egészének egészségesebb működése felé. Ami szintén pozitívumként említhető,
hogy gyakorlatilag a globális
tesztelése zajlott az elektronikus és online világnak, és persze
kiderültek annak hiányosságai,
zavarai is.
– Körülöttünk minden változik,
de vajon képesek vagyunk-e mi
emberek megváltozni a járványhelyzet megszűnésével?
– Mivel az ember az evolúciós versengés jelenlegi győztese,
az is látható, hogy sajnos úgy
gondoljuk, nem nekünk kell
alkalmazkodni a természethez,
a környezetünkhöz, hanem mi
magunk formáljuk azt saját elképzeléseink mentén. Ez alapvetően egy súlyos csapdahelyzetet okoz. Nem véletlen, hogy
exobolygókat keresünk, amelyet
igyekszünk terraformálni, saját
magunk számára lakhatóvá tenni. Vagyis a jövőképünk nem a
Föld élhetőbbé válásának támogatása, hanem új élőhelyek
keresése, amennyiben a földi
életkörülmények túlzottan szélsőségessé válnának. Ez egyben
meghatározza azt is, vajon változunk-e a járványhelyzet megszűnését követően: véleményem
szerint egyértelműen nem a válasz. 
SZV
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A járvány alatt sem hagyták magukra a kutyusokat

– Mire gondoltál, amikor megtudtad, korlátozások lesznek?
– Folyamatosan, aggodalommal figyeltük a napi hí-

reket. Március közepén fájó
szívvel zártuk be a kutyamenhely kapuit – csupán a három
dolgozónk és az alapítvány két
vezetője járhatott a menhelyre.
Volt forgatókönyvünk a „teljes
korlátozás” esetére is: egy-két
munkatársammal beköltöztem volna a kutyamenhelyre,
hiszen élőlényeket gondozunk,
naponta etetni, itatni, kell őket,
takarítani a kenneljeiket. Szerencsére erre nem került sor...
A karantén ideje alatt mindannyian nagyon vigyáztunk
magunkra és egymásra is, hogy
a kutyák ne maradjanak ellátás
nélkül. Ezúton is hálásan köszönöm kollégáimnak a hősies
helytállást.

dás előtt. A karantén idején is
adtunk örökbe kutyát, de csekély számban. Érdeklődőink
e-mailt írtak, vagy üzentek, mi
pedig fényképeket küldtünk a
kutyákról. Több alkalommal
egyeztettünk telefonon, míg-

– Ütközött-e jogi, működésbeli
akadályba az örökbefogadás?
– Jogi akadálya nem volt, de
nagyon hiányoztak a nyílt napok, amikor a potenciális gazdik kijárhatnak a kutyákhoz
barátkozni és sétálni a befoga-

nem a gazdi eljött, és maszkban,
a távolság betartása mellett ismerkedhetett meg a kiválasztott
kutyussal, majd hazavihette.

FOTÓ: FACEBOOK.COM/SZEKSZÁRDI KUTYAMENHELY

– Nekünk is meg kellett hoznunk azokat az intézkedéseket,
amellyel dolgozóink és a látogatók egészségét védhettük. Két
és fél hónapig voltunk zárva,
így nagy öröm, hogy júniustól
újra fogadjuk a kutyabarátokat szombati nyílt napjainkon
– újságolta Fiáth Szilvia, hozzátéve: tavasszal általában harminc-negyven örökbefogadó, sétáltató, segítő fordul meg náluk.
– A kutyák örökbe fogadása
iránti érdeklődés már a téli hónapokban is igen alacsony volt,
így számunkra fél évig tartott a
nehéz időszak. Amíg 2019 első
félévében 106 kutyának sikerült
gazdát találni, idén június 13-ig
csak 55 ebet adtunk örökbe. Ez
nekünk nagy probléma, mert
befogadóképességünk véges.
Ha több kutyát tudunk gazdához juttatni, akkor többről is
tudunk gondoskodni: a felszabaduló helyekre újabb rászoruló
négylábúkat fogadhatunk be.

egyszerűen letettek a kapu elé.
Anyagi segítség is több érkezett,
mint más időszakban, amit ezúton is köszönök a magánszemélyeknek és cégeknek.

FOTÓK: KISS ALBERT

Koronavírus tekintetében
szerencsére „kutya baja” a
Szekszárdi Állatmenhely dolgozóinak és négylábú lakóinak. Azért persze nem teltek
problémamentesen az elmúlt
hónapok… A gondokról Fiáth
Szilviát, a menhely vezetőjét,
a Tolna Megyei Állat- és Természetvédelmi Alapítvány
elnökével beszélgettünk.

– Mit vártok az esztendő hátralévő részében?
– Az év második felében
szeretnénk több kutyánknak
gazdát találni és persze szombatonként személyesen fogadni
régi és új segítőinket. Az iskolás
látogatások sajnos elmaradtak,
de bízunk benne, hogy ősszel
már nem lesz akadálya a fogadásuknak. Megtapasztaltuk,
hogy a szekszárdi és környékbeli emberek mennyire segítőkészek: felhívásaink alapján sokan
hoztak kutyaeledelt, amelyet

– Milyen fejlesztéseket kellett
átütemeznetek?
– Segítők hiányában sokféle
tevékenység maradt el, ezért
közzétettünk egy felhívást.
Felnőtteket keresünk, akik fel
tudják ajánlani önkéntes munkájukat: a feladatok között kutyák fotózása/videózása, nyílt
napokon érdeklődők kísérete,
a kutyák szocializációjának
segítése, illetve tereprendezés,
pakolás, valamint kutyaház és
árnyékolók karbantartása szerepel. Minden jelentkezőt először a szombati nyílt napunkon
fogadunk 10:00 és 15:30 között.

– Terveztek-e bővítést?
– A gondozott kutyák létszáma alapján kinőttük a Bogyiszlói úti területet. A város, az
Ipari Park és az alapítványunk
számára is a legjobb megoldás
az lenne, ha a város szélén felépülhetne egy új kutyamenhely:
nagyobb területen, megfelelő
közművekkel, kennelekkel. Sajnos, alacsony költségvetésünkből csak a kutyák gondozását
tudjuk megoldani, nonprofit
szervezetként saját erőből nem
valósíthatunk meg egy több tízmilliós beruházást. Amennyiben elindulna egy új menhely
kialakítása, több cég is támogatná – anyagilag vagy munkával
– az építkezést. - gyimóthy -
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„Denevérhotelek” létesültek szekszárdi épületeken

A fehér és barna odúk olyan
házak oldalaira kerültek ki,
melyekben évek óta problémát
jelentett a denevérek megtelepedése az épületszerkezetekben, redőnytokokban és azok
mögött. A szakemberek a speciális odúkkal alternatív szálláshelyeket kínálnak fel, melyeket
a denevérek elfoglalhatnak, így
kevesebb konfliktus helyzet alakulhat ki a lakosok és a védett állatok között. A program további
célja, hogy megállítható legyen
a szigetelések, épület felújítások

FOTÓ: SZV

Különös dobozokat vehet
észre az a figyelmes szekszárdi járókelő, aki a panelházak
oldalait nézegeti. A Tolna
Megyei Természetvédelmi
Alapítvány az Agrárminisztérium „Zöld Forrás” pályázatának támogatásával 18 darab
denevérodút helyezett ki a
város épületeire.

miatt kialakult élőhelyvesztés,
mely igen érzékenyen érinti az
amúgy is csökkenő állományú
denevéreket.
Az utóbbi években több alkalommal kellett denevéreket kizárni épületekből denevérbarát
módszerrel, de a kolóniák csak
arrébb költöztek, és sok estben
a problémát is „vitték maguk-

Vidám karantén könyv

Vidám karantén könyv. Sok
szellemes, itt-ott pikáns rajzzal és verssel. Napvilágot látott
Szatmári Juhos László és Wessely Gábor közös műve, a Hal
volt, hal nem volt...
Szatmári Juhos László elsősorban szobrászként ismert – ő
készítette például a szekszárdi
Borkutat –, Wessely Gábor pedig
többkötetes szerző, több lapban
publikáló tollforgató. Közös kiadványuk oldalpárokból áll: egy
kép, egy vers, egy kép, egy vers…
Az előszóban így ajánlják művüket az olvasók figyelmébe: „Évtizedek írásos és rajzi munkáiból
merítgetve született ez a kötet. És
most a vizuális élményre is vágyó
olvasó meríthet a merítésből.

Bárhol belekukkanthat, a részek
önállóan is élnek, de azért összeállnak egy kerek egésszé. Nem a
két szerző munkásságának legjava az itt bemutatott anyag, hanem
az egy szálra felfűzött igaz (és hamiskás) gyöngyök sora. Ez a szál
a humor.”
A könyvet a megye több városában be szeretnék mutatni a veszélyhelyzet feloldását követően.

Láp Pál

molylepkét, levéltetűt eszik
meg. Az ezer példányra tehető
szekszárdi állomány 900 millió
(!) szúnyogot és egyéb rovart fogyaszt el csak a nyári időszakban. Ennek ismeretében senki
számára nem lehet kétséges,
hogy szükségünk van rájuk.
Fontos tudni, hogy az európai denevérek nem terjesztenek
emberre veszélyes betegségeket.
A világméretű járványt okozó
Sars-CoV-2 vírus egy távolkeleti, denevérekkel együtt élő,
azokban megbetegedést nem
okozó koronavírus mutálódott
változata. A denevérkutatók
világszerte aggódva figyelik,
vajon ez a módosult vírus nem
okoz-e pusztulást a kolóniák
körében azáltal, hogy az emberek „visszafertőzik” a denevéreket. Ezért a kutatók kerülik
a közvetlen kontaktust, és több
kutatási programot is szüneteltetnek.
Dombi Imre

Tájékoztatjuk Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a

HÁZHOZ MENŐ LOMTALANÍTÁS

évente egy alkalommal, 3 m3 mennyiségig térítésmentesen
vehető igénybe

2020. március 15-től október 15-ig.

Házhoz menő lomtalanítás bejelentését a honlapunkon
található megrendelő lap kitöltésével, vagy személyesen az
Alisca Terra Nonprofit Kft. ügyfélszolgálatán lehet igényelni.

Társasházak esetében kizárólag a közös
képviselő igényelheti a szolgáltatást!
Kérjük, hogy az általunk megadott időpontban a lomhulladékot az elszállítás napján reggel 06:00 óráig
helyezzék ki az ingatlanok elé.
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy lakossági lomtalanításkor
nincs lehetőség konténer kihelyezésére!
Kérjük, hogy a kisebb tárgyakat bezsákolva,
kötegelve helyezzék ki!
Nem tartozik a lomtalanítás körébe, így a lomtalanítás
során nem kerül elszállításra:
építési törmelék, veszélyes hulladékok (pl.: azbeszt tartalmú
anyag, akkumulátor, festék-, olaj-származékok stb.)

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Minden rosszban valami jó: a
karantén ideje alatt számos
alkotás született. Szatmári
Juhos László képzőművész
és Wessely Gábor író, újságíró közös kötete is elkészült,
és június elején meg is jelent.

kal”. A denevérkutatók remélik,
hogy az odúk nemcsak átmeneti „hajléktalan szállóként”
működnek majd, hanem szülőkolóniák is megtelepszenek
bennük.
A denevérek védelme, állományaik növelése az emberek
jól felfogott érdeke is, hiszen
csak a szekszárdi denevérek
évente több tonna kellemetlenkedő, kártevő rovart fogyasztanak el minden évben, a
szúnyogoktól a cserebogarakig.
Amennyiben kedvezőek lesznek a tapasztalatok az odúkkal
kapcsolatban, a természetvédők
továbbiak kihelyezését is tervezik a következő években.
A tolnai megyeszékhelyen 11
denevérfaj fordul elő, közülük a
rőt koraidenevér és a fehérszélű
törpedenevér a leggyakoribb
az emberek közelében. Utóbbi
mindössze 5 grammos, mégis
minden éjjel 1000 szúnyogot,

Ezen időszakon kívüli, illetve a lomtalanítás során el nem
szállított anyagok leadására a szekszárdi-, tolnai-, bátaszékiés szedresi hulladékudvarokban van lehetőség
Megértésüket köszönjük!
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Álláshirdetések

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. §
(1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatal
Városfejlesztési és Üzemeltetési Igazgatóság Stratégiai
Tervezési Osztályára pályázati
referensmunkakör betöltésére.
✴✴✴
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. §
(1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatal
Jogi és Hatósági Igazgatóság
Önkormányzati Osztályára
önkormányzati referens munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívások a www.szekszard.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal/
Felhívások, aktualitások menüpontban tekinthető meg.

JÚNIUS 24-ÉN
70 ÉVES
MAGYAR ZENÉSZ

SZABÓ
ISTVÁN
FILMJE

LATIN
EREDETŰ
NŐI NÉV

OSZLADOZIK

ÍRÁSJEL

FLASTROM

ROSTAND
HŐSE

A GAUSS
JELE

A

AZONOS
BETŰK
TALÁNY,
REJTÉLY
OTT,
OROSZUL

A KEREKASZTAL
LOVAGJA

BAKONYI
KÖZSÉG

RÓMAI
SZÁZAS

FORGAT,
CSAVAR

KONDÉR

SZÉPIA

MUTATÓSZÓ
SZÁLLODA
KFT,
ANGOLUL

RÉGI
APRÓPÉNZ

EGY,
ANGOLUL

ELÁS,
ELFÖLDEL
AFRIKAI
ÁLLAM

KERTI
VIRÁG

FÉLRE!
GYÚLÉKONY GÁZ

VALLÁSISMERET
KIHÍVÓ
MODORÚ

JUHÁSZ
GYULA
MÚZSÁJA

KIPLING
FARKASA

MIRÁKULUM
FAHÉJ

FÉLNÓTA!

GYŐRI
CSAPAT
NYOLC
BIT

LEMENŐBEN A NAP

LAKRÉSZ!

REGÉNY
SZERZŐJE

KIS
DÁNIEL

RÓMAI
BÚCSÚSZÓ

NAGYON
VÁGYOTT

SZEMBEN
ÁLL!
MUZSIKÁL

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

BEREGI
KÖZSÉG

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

HABZSOL

PÁRIZSI
MONDÁS!

ÉVEINK
SZÁMA

MAGÁNKÍVÜL VAN

ANHUR TEMETKEZÉS

www.anhurtemetkezes.hu

1987-BEN
ÍROTT
ROCK
ORATÓRIUMA

VALLÁSI
CSOPORT

Z

GRAMM,
RÖVIDEN
... JOLIE;
AMERIKAI
SZÍNÉSZNŐ

Június 14-ei rejtvényünk megfejtése: Charles Dickens, Copperfield Dávid.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kult Gábor. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését június 25-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

(05367)

EVANGÉLIUM

Meghívás
„Egy ember nagy vacsorát készített, és sok vendéget hívott meg.
A vacsora órájában elküldte a szolgáját, hogy mondja meg a
meghívottaknak: jöjjetek, mert már minden készen van!”

(Mt 14, 16–17)
„Jöjjetek, mert már minden készen
van!” Jézus Urunk egyik példázatából való ez a mondat, melyben
egy előkelő ember lakomát készített és sokakat meghívott már
előre. Ám az ünnepi alkalom előtt
sorra visszamondták a vendégek.
Kifogásokat kerestek és találtak.
Mentegetőztek, kimentést kértek:
egyik-másik nagyon ostoba kifogásokat sorolva, mások látszólat

valóban fontos dolgokra utalva.
Egyben azonban közösek voltak:
visszautasították a vendéglátót.
A történet végén megszólaló fájó
mondat, Jézus fájdalma azokkal
kapcsolatban, akiket hívogatott,
de minden mást előrébb soroltak,
mint az ő személyét és szavát:
„Mert mondom nektek, hogy azok
közül, akiket meghívtam, senki
sem kóstolja meg a vacsorámat.”

„Jöjjetek, mert már minden
készen van!” A történetben van
egy másik szál, mely a meghívó
meglepően gazdag kegyelméről
és nagyvonalúságáról szól. Szeretné, hogy megteljen az ünnepi
ház. Szeretné, hogy minél több
ember legyen vele, ezért szolgáit kiküldve az utcákra, mindenkit behív a nagy vacsorára.
A történetnek ez a szála Jézus
elszántságát tükrözi, örömét az
érkezők felett, eltökéltségét, hogy
jóllakasson mindenkit.
„Jöjjetek, mert már minden készen van!” Aktuális ez a hívás, így
az ünnepek elmúltával. Lezárult
az egyházi esztendő ünnepi fele:
Karácsony, Húsvét és Pünkösd

története és üzenete újra megelevenedett mindenki számára.
Igen, minden készen van: hiszen, már elküldetett a Megváltó. Már kiegyenlíttetett a minket
terhelő bűnök adóslevele, már
megnyílt a sír záróköve. Már itt
van és bennünk akar lakni a Vigasztaló Lélek, hogy hinni tudjunk, hogy hűséges tanítványok
maradjunk, hogy ízlelhessük
a Vendéglátó által előkészített
javakat: szeretetet, örömet, békességet, türelmet, szívességet,
jóságot, hűséget...
A Szentháromság hív minket
személyesen, félre hát minden
kifogással!
Sefcsik Zoltán

evangélikus lelkész
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A Szekszárdi Nyomda Kft.
keres

GÉPKEZELŐKET,
OFSZET GÉPMESTERT
azonnali kezdéssel.

Jelentkezni:
soosistvan@szekszardinyomda.hu

e-mail címen
vagy a 74/411–422 telefonszám
112-es melléken lehet.

(05371)

(05375)

Kohéziós Alap

(05373)
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Meghívó

A Kábítószer-ellenes Világnap alkalmából a Szekszárd
Városi Kábítószer-egyeztető Fórum (KEF
(KEF)) konferenciát
szervez, melyre szeretettel meghívjuk Önt, és munkatársait.
Időpont: 2020. június 23. (kedd) 10:30 óra
Helyszín: Polgármesteri Hivatal, Díszterem
7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Nyílt nap Taplós Nomádián
FOTÓ: FACEBOOK.COM

a „szép” Te magad sem tudsz
„szép” lenni. A házigazda szerint a „szépet” csak észre kell
venni, s ehhez első lépésként
kilátogatni Taplós Nomádiába.
A Taplósi-Holt-Duna mentén
található birtok elérhető gyalog
és kerékpárral Palánk felől, a Sió
bal partján a Duna felé haladva. Kocsival parkolni az M6-os
Sió-hídja alatti területen lehet,
innen vadregényes környezetben haladó, 800 m-es sétával
érhető el a birtok. Információ: a
06–30/636–3706-os telefonszámon, illetve a taplosnomadia@
gmail.com e-mail címen.
SZV
(05379)

PROGRAM:
• 10:15 Regisztráció
• 10:30 Előadás: Határ-Helyzetek / a kábítószerügyi
egyeztetés lehetőségei. Előadó: Fehér Richard drogpolitikai szakértő (ELTE
(ELTE PPK)
PPK)
• 11:00 Kerekasztal beszélgetés
• 12:00 Szendvicsebéd
Szeretettel várnak minden kedves érdeklődőt!
További információ: 06–74/413–037, 06–20/991–5495
telefonszámon, illetve a revszek@tolna.net e-mail címen.
A konferencia a TOP-7.1.1-16-H-079-2
pályázat keretében valósul meg.

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

(05370)

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea
HELYE:

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

kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

06–20/443–7603

VEGYE MEG TŰZIFÁJÁT EGYENESEN A TERMELŐTŐL!
Akác vastag tűzifa:
27.000 Ft/m3
Akác vastag tűzifa vágva, hasítva:
34.000 Ft/m3
Cser/Tölgy/Bükk vastag tűzifa:
26.000 Ft/m3
Cser/Tölgy/Bükk vastag tűzifa vágva, hasítva: 33.000 Ft/m3
Hárs vastag tűzifa:
16.000 Ft/m3
Hárs vastag tűzifa vágva, hasítva:
22.500 Ft/m3
ELÉRHETŐSÉGEINK: 06–30/458–8770, 06–70/883–3779
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák.

A házhozszállítás Szekszárd 50 km-es körzetében INGYENES!

(05366)

Telefon:
+36–30/2888–458

(05380)

A speciális erdei turisztikával
foglalkozó gemenci birtok június 27–28-án megnyitja kapuit!
A házigazda Alexandra Manea
a rendezvénnyel szeretné felhívni a figyelmet a természet
szépségére és fontosságára, továbbá a helyi értékekre, értékeket teremtő emberekre, ezért
sportolókat, képző- és iparművészeket, muzsikusokat és helyi
kézműveseket, termelőket hívott el e hétvégére, akik mindmind kapcsolódnak a természethez, Gemenchez és a vidék
gazdag kulturális múltjához.
Alexandra Manea szerint
ugyanis, ha nem vesz körbe
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Meghívó

A Sportélmény Alapítvány és a
Szekszárdi Sportközpont Nkft.
atlétika szakosztálya az idei évben is megszervezi az atlétika
napközit. Július 13–17. között
sorra kerülő „táborba” alsó és
felső tagozatos gyerekeket egyaránt várnak az atlétika pályán.
A hét során lesz futó- és hajító-sebességmérés, a részt vevők
megismerkedhetnek az atlétikai
csúcsokkal. A sokoldalú képzés jegyében pedig a napközi
sztárvendégei lesznek Farkas

Györgyi, fedett EB-bronzérmes
többpróbázó, és férje Zsivoczky
Attila, VB-bronzérmes tízpróbázó.
Az alapképességeket fejlesztő
foglalkozásokról a szakosztály
edzői, az egészséges táplálkozásról pedig a Keszthelyi Bt., a
Frissten Pékség és helyi termelők gondoskodnak.
Jelentkezés és információ:
scherer.tamas@sportelmeny.hu
Jelentkezési határidő: 2020.
június 30. (kedd)

Öt aliscás érem
Az Alisca Nyilai Íjászegyesület
versenyzői három versenyen
szerepeltek az elmúlt két hétvégén. Június 6-án, Várpalotán
tartották a történelmi országos
bajnokság zártkörű kvalifikáció
viadalát a Thury-várnál. Az „új
helyzethez” alkalmazkodva a
szekszárdiak szép eredményeket
értek el, hiszen Barta Viktória
arany-, míg Wehovszky Kíra Tícia ezüstérmet szerzett. Ugyanitt
Andrékovics Balázs a 4., Németh

Norbert a 23., Balogh József pedig a 26. helyen zárt.
Az elmúlt szombaton Kaposvár adott otthont a WA országos
bajnok kvalifikációs, minősítő
pályaíjász versenyének. A somogyi megyeszékhelyen Wehovszky
Kíra Tícia és Bencze Gábor is a
dobogó legmagasabb fokára állhatott fel. Ezen a hétvégén Felsőtárkányban tartották a 3D Grand
Prix 1. fordulóját, ahol Andrékovics Balázs a 2. helyen zárt. SZV

Tisztelt Szekszárdiak! Az elmúlt évekhez hasonlóan június
utolsó péntekén a Szent János és Pál Kápolna – közismertebb
nevén a „Kórház Kápolna” – 11. szabadtéri rendezvényére,
Szabadtéri ünnepi szentmisére, a Szent János és Pál Kápolna
búcsújára hív és vár minden családot, barátot, ismerőst a Szekszárd Alsóvárosi Római Katolikus Egyesület.
2020. június 26. péntek 18:00–19:30 | Szentgáli Gyula utca
A misét a Balassa János Kórház dolgozóiért, és Bíró László
püspök gyógyulásáért ajánljuk.
A mise perselypénzét az Irgalmas nővérek sírjának felújítására fordítjuk.
Az egyesület célja a kápolna
hagyományainak őrzése, az
építészeti értékeink védelme,
Szekszárd város közöségi-ös�szefogásának erősítése.
A szabadtéri mise után az
alsóvárosi katolikus egyesület
tagjai az alábbi témaköröket,
illetve programokat beszélik át:
•
Irgalmas nővérek sírjának
felújítása, Kórházi napok;

• Remete-kápolnai búcsú;
•
Kapcsolódás a Szekszárdi
Szüreti Napokhoz;
• Halottak napi emlékezés.
A vezetőség számít mindenki aktív részvételére, szervezésére, segítségére.
Az ünnepi Szentmise, illetve
azt követő program szervezésében az alsóvárosi egyesület
mellett a Kórházlelkészségi
Csoport is közreműködött.
Tisztelettel:  Kovács Józsefné
elnök sk.
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Fogadóórák
A koronavírus-járvány miatt
elrendelt veszélyhelyzet idején
a polgármestert, a jegyzőt és az
önkormányzati képviselőket telefonon, illetve elektronikus levélben (e-mail) kereshetik meg
kérdéseikkel, problémáikkal.
• Ács Rezső polgármester
E-mail: polgarmester@szekszard.hu
•D
 r. Molnár Kata jegyző
Minden szerdán 10:00–12:00
óráig, Polgármesteri Hivatal
(Béla király tér 8.).
•G
 yurkovics János alpolgármester (3. vk.)
Tel.: 06–30/994–8754
• Gréczy-FélegyháziGyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail:
szekszard1.korzet@gmail.com
•C
 sötönyi László
képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548, e-mail:
csotkelaci@gmail.com
•C
 sillagné Szánthó Polixéna
képviselő 4. vk.
Tel.: 06–30/418–1368, e-mail:
cspolix@freemail.hu
• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548, e-mail:
illtama@gmail.com

• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail:
murvaiarpad01@gmail.com
• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
Tel.: 06–30/933–5072, e-mail:
raczstudio@gmail.com
• Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888, e-mail:
zsfaresz@gmail.com, oksi@
szekszard.hu
• 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,szekof@
szekszard.hu

„Közcsatornára történő rákötés
támogatása 2020” pályázat
Tájékoztatjuk a tisztelt lakosságot, hogy Szekszárd MJV Önkormányzata pályázatot hirdet
„Közcsatornára történő rákötés
támogatása 2020” címmel.
A támogatás igénybevételére
jogosultak köre azon Szekszárd
Megyei Jogú Város közigazgatási területén élő magánszemélyek,
akiknek a belterületi lakóingatlanuk előtt kiépített közcsatorna
vezeték húzódik és ingatlanjuk
műszakilag ráköthető a hálózatra. A vissza nem térítendő támogatást (ingatlanonként egyedi
elbírálás alapján, de maximum
a bekerülési költség 50%-a) a
bekötővezeték műszaki megvalósítására (tisztítóidom elfolyó
oldaláig) lehet felhasználni.
A pályázati tájékoztató és az
adatlap letölthető Szekszárd
Megyei Jogú Város honlapján,
a www.szekszard.hu címen az
Önkormányzat, Önkormányzati pályázati felhívások menüpont alatt, valamint átvehető a Polgármesteri Hivatal
Városigazgatási és Rendészeti
Osztályán (Szekszárd, Béla ki-

rály tér 8.), a 207-es szobában
személyesen hétfőn és szerdán,
8:00 és 16:00 óra között.
A pályázattal kapcsolatban
bővebb felvilágosítás kérhető
a Városigazgatási és Rendészeti Osztályon, illetve az 06–
74/504–194-es telefonszámon,
valamint a rohr.adrienn@szekszard.hu e-mail címen.
A pályázatot legkésőbb 2020.
november 15-ig lehet benyújtani Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatal Városigazgatási és Rendészeti Osztályán személyesen, vagy postai
úton ajánlott küldeményként.
Értékelési határidők:
I. forduló: a 2020. július 15-ig
benyújtott pályázatok esetében 2020. augusztus 31.
II.forduló: a 2020. november
15-ig benyújtott pályázatok
esetében 2020. november 30.
A rákötés megvalósításának
határideje:
I. fordulóban nyertes pályázatok
esetében 2020. október 30.
II. fordulóban nyertes pályázatok esetében 2021. április 30.
SZMJV Polgármesteri Hivatala

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 óráig
e-mailben : rendeles@diaketkeztetes.net
telefonon: 06–20/210–8961

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 74/314–580 • web: www.diaketkeztetes.net

Éttermünk újra nyitva van, nemcsak a teraszon lehet elfogyasztani az ételeket, továbbá elvitelre vagy házhozszállítással is kérhetők.
A kiszállítás díja 1.350,- Ft felett ingyenes, alatta +250,- Ft. Az ételeket saját dobozainkban tudjuk biztosítani, a csomagolás díja 50,- Ft/doboz.

MENÜ

Június 22.

Június 23.

Június 24.

Június 25.

Június 26.

Tojásleves

Marhahúsleves
cérnametélttel

Tejszínes-tárkonyos
csirkeraguleves

Tejfölös zöldbableves

Grízgaluskaleves

Mákos-szilvás lepény

Borsos tokány, párolt rizs

Rakott burgonya,
savanyúság

„B”
1.350,- Ft

Tejszínes-tárkonyos
csirkeraguleves
Sörben sült csülök,
tepsis burgonya,
savanyúság

Tejfölös zöldbableves

Grízgaluskaleves

Tojásleves

Marhahúsleves
cérnametélttel

Mézes-mustáros
csirkecombfilé,
olívás tésztasaláta

Sajttal-sonkával töltött
sertésborda,
zöldséges bulgur

Tarhonyás lecsó
kolbásszal

Trappista sajt rántva,
párolt rizs, tartármártás

Heti ajánlat
1.250,- Ft

Sertésborda burgonyás
bundában, sokmagvas
jázmin rizs, savanyúság

Sertésborda burgonyás
bundában, sokmagvas
jázmin rizs, savanyúság

Sertésborda burgonyás
bundában, sokmagvas
jázmin rizs, savanyúság

Sertésborda burgonyás
bundában, sokmagvas
jázmin rizs, savanyúság

Sertésborda burgonyás
bundában, sokmagvas
jázmin rizs, savanyúság

„A”
1.350,- Ft

Gyros, pirított burgonya,
Főtt marhahús, paraditzatziki
csommártás, sós burgonya

(05365)

SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

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.
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Targoncavezető, emelőgép kezelő,
földmunka-rakodó és szállítógép kezelő
tanfolyamok indulnak,
az ÁTKÉPZŐ BT. szervezésében.

(05381)

MÁRTISZ MOSODA
ÉS TISZTÍTÓSZALON
MÁRTISZ
„ÚJRANYITÁS”
PROGRAM

Jelentkezés: ÁTKÉPZŐ Bt.
7100 Szekszárd, Arany J. u. 17–21.
Nagy Géza 06–20/985–96–99

vállalati ügyfeleink, szállodák, éttermek részére
• PRÓBAMOSÁS akár 50% kedvezménnyel •
• INGYENES háztól-házig szolgáltatás •
MINŐSÉGI KISZOLGÁLÁS
Kérje ajánlatunkat!

Eng. szám: E-000304/2014

MEGLÉVŐ KÚT

üzemeltetési és
fennmaradási engedélyének

SZOLGÁLTATÁSAINK: • kézi folttisztítás • piperemosás
• ágyneműk, huzatok, lakástextíliák • szőnyegtisztítás
• express (azonnali) mosás • háztól-házig szolgáltatás

TELJESKÖRŰ ÜGYINTÉZÉSE
rövid határidővel.

Telefon: 74/540–198

(05377)

(05378)

Önnek egy lépést sem kell tennie!

7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.
Tel.: +36 74 316 737 | Mobil: +36 20 251 8130
E-mail: info@martisz.hu | www.martisz.hu
Víz-, gáz-, fűtés és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVÍZ!

Szolgáltatásaink:

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

Telefon: 06–30/26–80–777

(05363)
(05364)

A PSN Építőipari Kft.
azonnali belépéssel felvesz ÉPÍTÉSVEZETŐT
valamint MŰSZAKI ELŐKÉSZÍTŐT.
ELŐKÉSZÍTŐT

Jelentkezés fényképes szakmai önéletrajzzal
a penzugy@psn.hu e-mail címen lehet.

(053xx)

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

MEGÉRKEZTEK
a
és
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
(05362)

Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

(05374)

