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A minibölcsőde is
zöld utat kapott
→ 7. oldal
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KÖZÉLET

TÓTH
RÓBERT

Mindenmentes

Üvegbe keretezett, apró műremekekre vetül a fény a
cukrászdában. Pompás édességköltemények játszanak a
szemünkkel. Parányi névtáblák segítenek abban, melyiket
kérjük. Egyeseknél az elnevezést kiegészítendő plusz információ: glutén,- cukor,- tej,vagy szénhidrátmentes. A
modernitás vívmánya, hogy
kvázi mindenmentes ételeket
is fogyaszthatunk.
Üdvözlendő az ilyféle szortiment azoknak, akik kerülnék az allergének keserítő
élményét. Ám egyre többen
választanak mindenmentes
ételt, még azok is, akik bármily összetevőre immunisak.
És nem csak az ételről van
szó.
Legyen TV műsor, de korrekt minden rasszal. Legyen
ünnepi beszéd, senkit sem sértő. Vagy legyen újság, mindenkinek megfelelő… Ugye értik?
A közízlés roppant kényes,
finnyás, vagy egyszerűen csak
túl sok cukrot próbáltak lenyomni a torkán. Nem csoda,
hogy nem kér többet belőle.
Ideális esetben az összetevők
gondos aránya és a gyengéd kínálás hozza meg az étvágyat –
s persze semmi tolakodás! De
még nem tartunk itt.
Most van az ideje száműzni
a már kesernyéssé pirított paprikát vagy az émelyítő édességet; megakadályozni, hogy túlcsorduljon bármilyen íz.
Most megízleljük a mindenmentes koszt jótékony
diétáját. S idővel majd
mindenkinek megjön az étvágya.

Csak közös munkával lehet építeni a várost
Idén január elején nevezte
ki Ács Rezső polgármesteri
tanácsnoknak Zaják Ritát. A
harmadik ciklusát töltő önkormányzati képviselő azóta
több, a helyiek komfortérzetét javító projekten is dolgozni
kezdett. Ezekről kérdeztük őt.
Bencze Péter
– Ács Rezső polgármester tanácsnokká való kinevezése
után elsőként az új orvosi rendelők építésének koordinációjával bízta meg. Hogy áll most
ez a folyamat?
– Jó hír, hogy a héten érkezett meg a levél a Pénzügyminisztériumtól, amiben azt írták, támogatásra alkalmasnak
ítélték az Alisca és az Allende
utcák találkozásánál tervezett
beruházást. A szükséges pénzösszeget tehát elnyertük. Most
a tervezés folyamata következik. Az előzetes vázlattervek
készen vannak. Egy fenntartható zöldtetős épületet szeretnénk ott mindenképpen megvalósítani, és a körülötte levő
zöldterületet pedig szeretnénk
funkciójában jobban működő
parkként átadni a környéken
élőknek. Nem régen a környék
minden lépcsőházában helyeztem ki plakátokat is, amiken az
elérhetőségeimet találják az ott
lakók. Elsősorban a tervezett
park kialakítása kapcsán várom
az ötleteiket, valamint akkor
is kereshetnek, ha bármivel
kapcsolatban kifogásuk lenne.
Eddig egyetlen ilyen észrevétel
sem érkezett. Azt hiszem, ez azt
mutatja, hogy ez ideális helyszín
lesz a két új orvosi rendelőnek.
– A járvány mindenkit megvisel. Mit gondol, tud az önkormányzat annak érdekében
tenni, hogy a szekszárdiak – a
lehetőségekhez mérten – kizökkenjenek ebből a szorító lélektani helyzetből?
– Azt gondolom, hogy főként
a középiskolás korosztály az,
akik ezt nagyon megszenvedik.
Nekik valami segítséget min-
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denképpen kell nyújtanunk.
Ugyanez igaz az általános iskolás gyerekek szüleire is. Ezért
arra gondoltam, hogy a nyári
időszakban fontos lenne, hogy
a város terhet vegyen le a családok vállárról. Erre lehetne
megoldás, ha az önkormányzat
a Fadd-Domboriban található
gyermektáborát némileg felújítaná nyárra, ha meg tudnánk
oldani, hogy lakható állapotban
legyen. Már kezdeményeztem,
hogy július-augusztus hónapokra ezt oldjuk meg. Ez olyan
szempontból is hasznos lenne,
hogy a táborban korábban a
Diákétkeztetési Kft. konyhát és
éttermet is működtetett. Így ők
ezt megint birtokba vehetnék,
ami a város cégének bevételeit
is gyarapítaná. Az időnk nagyon
rövid, ezért gyorsan kell forrást
találnunk erre a célra, de bízom
benne, hogy hamarosan jó hírekkel szolgálhatunk e téren.
– Több fórumon lehetett hallani és olvasni, hogy az elmúlt egy
évben Szekszárd közterületei
elhanyagoltabbak lettek, mint
korábban. Ezzel kapcsolatban
is van konkrét terve.
– Szeretném, ha újra meg
tudnánk tartalommal tölteni a

korábban nagy sikerrel futott
Szépítsük Együtt Szekszárdot
nevű programot. Ezzel kapcsolatban felkerestem Szabó
Antalt, az Alisca Terra Kft.
ügyvezető igazgatóját. Kezdésnek szeretném elérni, hogy a
város területén található illegális hulladéklerakók felszámolását el tudjuk kezdeni. Emellett
fontos lenne, hogy az országos
Te Szedd kampány mellett egy
„Ne Tedd” nevű helyi akciót
is elindítsunk. Nyilván fontos,
hogy összeszedjük az eldobott
szemetet, de még fontosabb
a prevenció, annak megtanítása, hogy ne is dobjuk el a
szemetünket. Emellett Katz
Zoltánné főkertész asszonnyal
dolgozunk azon, hogy miként
tudnánk a helyiekkel együtt
zöldebbé tenni a várost. Ez
lenne a „Zöldítsük Szekszárdot” program. Ennél a tervnél
fontos, hogy a lakókkal együtt
dolgozva képzelem a programot. A részletek még nem körvonalazódtak teljesen, de szeretném, ha az önkormányzat
valamilyen módon támogatná
a házak előtti, vagy erkélyeken
telepített fűszerkertek kialakítását. Ennek a megoldásán is
dolgozunk.
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Létrejött a vállalkozói kerekasztal
Korcsmár István: Nem szeretek a pálya széléről bekiabálni

Önkormányzati Sajtóiroda
Legutóbb éppen a szekszárdi gázrobbanásban érintett
Hermann Ottó utcai tömbházak megmentésében
vállalt oroszlánszerepet cégével. Most
azt vállalta, hogy a
szekszárdi gazdasági élet szereplőinek bevonásával létrehoz
egy úgynevezett
kerekasztalt,
ami tanácsaival,
eszközeivel segíti a
város fejlődését.
2019. október 9-én
gázrobbanás rázta meg
Szekszárdot. A Hermann
Ottó utcában több társasház is veszélybe került.
Korcsmár István, az Alisca
Bau Zrt. vezetője szabadságáról sietett haza, hogy segíteni
tudjon a bajbajutottakon.
– Az első hónapok életveszélyesek voltak, de ez kihívás. Ott
volt 20 család, aki közvetlenül
érintett. Ha le kellett volna
bontani az épületet, akkor a
szomszédos lépcsőházak sem
maradhattak volna meg. 40
család nem kerülhet olyan helyzetbe, hogy egy élet munkájával megteremtett otthona egyik
pillanatról a másikra megsemmisüljön. Mindegyikünkben ott
volt az érzés, hogy ha tudunk,
akkor segítsünk. Az életveszély
miatt csak önként jelentkező
munkatársainkat vihettük ki a
területre, de mindenki jelentkezett, nem is csak szekszárdiak.
Egyszerűen mindenki segíteni
akart. – emlékszik vissza a más-

fél évvel ezelőtt történtekre Korcsmár
István. Azt mondja, tavaly év elején levonultak a területről, statikailag rendbe
tették az épületet. Félévente mérik, egy
centit sem mozdul.
Most más miatt van veszélyben Szekszárd. A koronavírus támad. Az emberéletek
védelme a legfontosabb, de
a gazdaság is bajba került.
Ács Rezső polgármester
Korcsmár Istvánt kérte
fel, hogy segítsen az
újraindítást előkészíteni. Az Alisca
Bau – most már
nyugalmazott –
vezérigazgatója azt vállalta,
hogy a szekszárdi gazdasági élet
szereplőinek bevonásával létrehoz
egy úgynevezett
kerekasztalt, ami
tanácsaival, eszközeivel segíti a
város fejlődését.
A kerekasztal
azóta
létrejött.
Tagjai egyelőre
nem
szeretnék,
hogy nyilvánosságra kerüljön kilétük,
dolgozni akarnak.
Annyit lehet róluk
tudni, hogy hatan
vannak, mindan�nyian üzletemberek,
Szekszárd meghatározó cégeinek tulajdonosai, vezetői.
Szekszárdi polgárok,
akik Szekszárdért szeretnének és fognak is
tenni, mondta Korcsmár István.
FOTÓ: KISS ALBERT

Korcsmár Istvánt március elején
kérte fel Ács Rezső polgármester,
hogy segítse munkáját a gazdaság
újraindításában. Az Alisca Bau Zrt.
nyugalmazott vezérigazgatója
nem először nyújt segítő kezet
a városnak.

Korcsmár István
Alisca Bau Zrt.
nyugalmazott
vezérigazgatója

Azt szeretnék elérni, hogy ez a város elinduljon egy fejlődési pályán.
Az együtt gondolkodásba bevonnák
többek közt a Tolna Megyei Kereskedelmi és Iparkamarát, a Tolna Megyei
Mérnökkamarát és a Tolna Megyei
Vállalkozásfejlesztési Alapítványt is.
Korcsmár István elmondása szerint
jelen pillanatban három irányt látnak,
amiben tudnak segíteni:
– A legkisebb vállalkozásoknak egy
olyan rendszert kialakítani, ami jobb
gazdasági környezetet biztosít nekik. Ez
nemcsak pályázatokat és pénzt jelent.
Gondolkodnak egy olyan, most még csak
„Szekszárd Kártyának” nevezett rendszer
kialakításán, amit más városokban már
sikerrel alkalmaznak. Ez kedvezmények
segítségével arra inspirálná a helyieket,
hogy szekszárdi termelőnél, vállalkozónál
költsék el a pénzüket. Ennek létrehozásához még számos egyeztetést kell folytatni, mert több adótörvényt is érint.
– A következő időszakban akár a TOP
programok további részében is számos lehetősége lesz Szekszárdnak fejlesztésekre pályázni. Ehhez több nagy
szekszárdi cég pályázatelőkészítő szakembereket bocsátana a város rendelkezésére, akik akár hónapokon keresztül
segíthetik az önkormányzatnál dolgozó
pályázatírók munkáját, ezzel pedig felgyorsulhatnak a beszerzések és a tervelőkészítések. Mindezek mellett a meglévő
pályázatokat is sok esetben át kell nézni,
mert van, amelynél évekkel korábbi árakon született meg a támogatói döntés.
Az elmúlt esztendőkben az építőiparban
végbement áremelkedések miatt ezeket
már nem lehet megvalósítani a rendelkezésre álló költségvetésből.
– A harmadik csoportba tartoznak
az olyan beruházások, amik viszonylag
kis ráfordítással látványos eredményt
jelenthetnek Szekszárdon. Ilyen például a Bartina kilátó felújítása, amiben
szívesen segítenék a már kibontakozóban levő közösségi összefogást, vagy a
Bati kereszt kirándulóhely kulturáltabbá tétele, ahova hétvégente tömegek
kirándulnak a járvány ideje alatt is, de
vizesblokk például nincs a környéken.
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KULTÚRA

Kordokumentum és visszaemlékezés…
Könyv született a Babits 50 évéről

Kutny Gábor
Az 50. születésnapra Dobos
Gyula helytörténész szerkesztésében egy kötet látta meg a
napvilágot , melynek hivatalos
bemutatójára is majd csak a
pandémia után kerülhet sor.
– Milyen kötetet szerettek volna
összeállítani?
– Ez elsősorban nem egy sztorizós könyv. Sokkal inkább azt a
fejlődési ívet szerettük volna megrajzolni, ami a Házat jellemezte.
És arra is jó volt a könyv, hogy
egy kicsit beszéljünk azokról az
időkről, amikor még nem létezett
a Babits , de voltak közművelődési terek és civil csoportok. Talán
kevesen tudják, hogy Szekszárd-

nak volt színjátszó köre is, akik
az iparos házban a Gyermekek
Háza helyén állt kultúrházban
működtek,és egészen nézhető
előadásokat vittek színre. És már
működött megyei módszertani
intézet. No, mi ezekről az időkről
is írtunk néhány gondolatot a kötetben, és mutatunk fotókat abból
az időből is.
– Mit szóltak azok akiket felkeresett , és mesélésre bírt?
– Örültek. Elsősorban a ház
vezetőinek visszaemlékezései
képezik a könyv gerincét, kivéve
Vadas Ferencet, aki már nincs
közöttünk, hiszen 2002 ben eltávozott, ezért azt a korszakot
az akkori helyettese, Szabadi
Mihály meséli el, aki a Babits
megnyitását megelőzően már a
megyei módszertani központot
is vezette.
– Ön személyesen is érintett
történetben, hiszen maga is
vezette a házat.
– Így van. Én megpróbáltam
a 10 évet úgy bemutatni, hogy
szakmai szemmel vizsgáltam a
fejlődést, és arra törekedtem,
hogy lehetőleg mindent megmutassunk ebben a könyvben.

Kitekintő
Kisebb csoda, amit Mórágy kínál a régi malomban. A Glöckner házaspárnak, a lelkes helytörténész
tanároknak köszönhetően mutatkozik be
itt a falu 19. század
végi – 20. század
eleji története.
Festői környezetben, erdőkkel
övezett völgyben
bújik meg Mórágy,
ma alig nyolcszázan
lakják. Németül is olvasható
neve – Maratz – 1724-ig vezethető vissza,
amikor Kun Ferenc földbirtokos 36 német
telepes családdal kötött szerződést. Feltétele
volt, hogy „kötelesek a községet 630 férfival
betelepíteni, azt német módra felépíteni és
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Bízvást állíthatjuk, hogy nem
ilyen évfordulót érdemelne a
város emblematikus és szakmai körökben országosan is
kiemelkedő intézménye, a Babits Mihály Kulturális Központ.
Azok, akiknek szívügye volt és
maradt az intézmény, bizonyára ennél ünnepibb jubileumról
álmodtak. De az élet no meg
a Covid már csak ilyen, átírja
még az ünnepeket is.

– Kívülről vizsgálva milyen
megállapításokat tehetek a Babitsról?
– A legfontosabb, hogy lehetett bármilyen feladata, a Babits
a városnak mindig is a BABITS
maradt. A hely, ami egyszerre a
találkozási pont, a kultúra fellegvára, az egyik legfontosabb és
talán a leginkább emblematikus
intézménye a városnak, ahová
nemcsak a szekszárdiak jártak
be, hanem színházba például
egy jelentős kör a megyéből. A
ház megítélésem szerint az első
15 év alatt befutotta azt a fejlődési ívet, amelyet azután a feladatok
átalakulásával fent tudott tartani.

berendezni…” A telepesek otthonuknak tekintették falujukat, az 1848/49-es szabadságharcban kaszára-kapára kaptak, hogy indulnak Ozora védelmére. Egy anekdota szerint
a mórágyiak, amikor a császáriak tüzelni
kezdtek, harsány kiáltásokkal
hívták fel magukra
a figyelmet: Ne
lőjetek, itt
emberek
vannak! És
a harcot
befejezettnek tekintve
hazamentek.
A maguk terjesztette históriával szemben valójában
Ozorán 1848. október 7-én dicsőséges győzelem született. Egy év múlva Haynau ezt is
megtorolva Aradon elrendelte a tábornokok
kivégzését. Mivel akkor október 7-e vasárnap volt, és ünnepnapon nem illik kivégzést

Arra gondolok például, hogy a
megyei módszertant felváltották
a városi nagyrendezvények, és
ma már egészen másféle súlypontok vannak a Házban, mint
az indulás idején. És még egy
dolgot szeretnék elmondani. Az
intézmény meghatározó vezetői,
akár Matókné Kapási Juliannára,
akár Halmai Gábornéra gondolok, az első 15 esztendőben érkeztek, és akkor kezdték tanulni
a szakmát. Azt gondolom, mindig olyan emberek dolgoztak
itt, akikben megvolt a szakmai
tudás és elhivatottság.
– Kinek szánták a kötetet?
– Nyilván, aki kötődik valamilyen formában a Házhoz, annak
egészen mást jelent majd ez a
könyv, hiszen vélhetően felelevenednek majd a múlt emlékei.
Akinek pedig a Babits az hely,
ahova kulturálódni járunk, nekik is érdekes lehet végigolvasni,
hogyan változott és alakult át a
művelődés háza. Sajnos egyelőre nem lehetett ünnepélyes
könyvbemutatót tartani, hiszen
a vírushelyzet miatt többször
kellett időpontot módosítani.
De a művház jelenlegi dolgozói
– akik nagyon sokat segítettek a
létrejöttében- azt tervezik, hogy
egy nagyszabású rendezvény keretében ünneplik meg az 50. évfordulót és a könyv létrejöttét is.

tartani, egy nappal megrövidítette a mártírok életét… 1946-ban a német ajkúak nagy
részét kitelepítették. A falunak kőbányája is
volt, híres fazekasságát pedig Mórágy a kiváló
minőségű agyagnak köszönhette. Nagyszerű
mesterek munkássága alapozta
meg a mórágyi kerámia
hírnevét, mint ahogy
arról pár hete dr.
Szabó Géza régész
adott szép leírást.
Lassan feloldódnak
a
szigorú korlátozások. Olvasóink
figyelmébe ajánljuk a
város közelében fellelhető
kirándulásra érdemes helyeket.

Forrás: Tolna megye kézikönyve.
Szerk: Kaczián János. Szekszárd, 1997.

496–497. Fotók: Kaczián Tibor.
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MOZAIK

Pályázhatnak a szekszárdi kisvállalkozók

FOTÓ: KISS ALBERT

Pénzzel segítené a legkisebb
vállalkozókat a szekszárdi önkormányzat. Egy vállalkozói
segítségnyújtó alap az első eleme annak a csomagnak, ami a
gazdaság újraindítását segítheti
Szekszárdon – ezt jelentette be
húsvét előtt Ács Rezső polgármester és a gazdaság újraindítását segítő Korcsmár István, az
Alisca Bau Zrt. nyugalmazott
vezérigazgatója.
A vállalkozói segítségnyújtó
alapot folyamatosan töltené fel
pénzzel az önkormányzat , és elsősorban a legkisebb vállalkozói
réteg igényelhetne belőle támogatást. A lehetőség még ebben a
hónapban megnyílik.
Ács Rezső elmondta, a képviselői tiszteletdíjak felezéséből
megmaradó ötmillió forint lenne
az első összeg ebben az alapban,
de a polgármester a saját fizetéséből is tesz majd bele minden
hónapban, és a folyamatosan
SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ
KFT.

képződő megtakarításokkal tovább
lehet majd tölteni a
számlát, amin egyes
számítások szerint
néhány hónap alatt
80–100 millió forint
is összegyűlhet.
A részletek kidolgozásában az önkormányzat nem akar
részt venni, csak
katalizátor szerepet töltene be.
A konkrét javaslatokat attól a
vállalkozói kerekasztalnak nevezett társaságtól várják, aminek munkáját Korcsmár István,
az Alisca Bau Zrt. nyugalmazott
vezérigazgatója fogja össze.
Az előzetes elképzelések
szerint ebből az alapból akár
önerőt is kaphatnának más pályázatokhoz a vállalkozók, de a
cél mindenképp az, hogy a legkisebbeknek segítsenek.
 Önkormányzati Sajtóiroda
Korcsmár Istvánt, az Alisca
Bau Zrt. korábbi vezérigazgatóját március elején kérte
fel Ács Rezső polgármester,
hogy segítse munkáját a gazdaság újraindításában. A
Szekszárd iránt elkötelezett
üzletember mindenféle titulus és díjazás nélkül vállalta
a feladatot.
A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
nyílt, egyfordulós versenytárgyalást hirdet az alábbi ingatlan bérleti jogának megszerzésére:

7100 Szekszárd, Garay tér 1–7.
üzlethelyiség (Garay étterem) 241 m²
A versenytárgyalás időpontja:
2021. április 23. (csütörtök) 13:00–14:00 óráig
A versenytárgyalás módja:
Online, Teams programon keresztül.
A versenytárgyalási részvétel feltételeiről
érdeklődni lehet:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/510–422
A részletes pályázati kiírás megtekinthető a
www.vagyonkezelokft.hu oldalunkon.

MAGÁNBESZÉLGETÉS

Szelidítő szép szavak nincsenek?
Azt tudtam, hogy aki politizálásra adja a fejét, az nem
napsütötte virágos réten készül ibolyát szedni, de hogy
napjainkban ennyire gazos
lett a kert, nem sejtettem.
Országgyűlési képviselőket,
közéleti embereket, valamelyik oldalon másként vélekedőket célba vett jelzőket
olvasunk, hallunk minden
nap. Ők a krónikus gazemberek, veszett hibridek, gerinctelen férgek, és más efféle mihasznák. Még fizetést is adnak
az ilyesfajta szóhasználatért. Régi szép idők, amikor deresre
húztak valakit csak azért, mert azt mondta a haragosára:
huncut.
Párhuzamos történet. Nézem Ács Dániel: A gyilkos emlékműve (2021) című dokumentum filmjét. Ennyi idő – 77 év! –
kellett ahhoz, hogy szembe nézzünk történelmünk rémséges
korszakával, a fasizmussal, és annak egyenes ágú rokonával,
a ma is létező antiszemitizmussal. A humanizmus jegyében,
a testvéri szeretet és hazafias egymásra találás szellemében,
de barbár módon, gyűlölettel és kegyetlenül kitaszítóként.
Ehhez képest egy kis korrupció, nemzetből kirekesztés szinte
vasárnapi teadélután, hogy evangélikus szeretet-vendégségek
gyerekkori emlékével éljek. Hiszen elég csöndben maradni, és
akkor nem kell megkülönböztető jelet viselni, nem jön érted
hajnalban fekete autó, főbe se lőnek, kell ennél jobb? Igen,
kell! Mert ha most valaki azt mondja, hogy mindez a borzalom az ember természetes viselkedése, akkor azt mondom:
NEM! Megtörtént, szégyenletes tragédia, de nem természetes, hogy megtörténjen, sőt. Ha természetes volna, akkor
nincs ember, emberiesség. Van ellenben a teremtmények sorában valami, ami 14 ezer éve próbálkozik kiemelkedni az
élő természet vadvilágából. De még nem sikerült neki. Pedig
igyekszik. Igyekszik? Eszembe jut a fiatalok Balázs Béla Filmstúdiójának kb. 50 éve készült filmje, a Fal. Két ember találkozik magas falakkal körül határolt homokos küzdőtéren.
Az emberiség. Mindent megtesznek a másik elpusztításáért.
Aztán a kamera lassan fölülről veszi a küzdelmet, mindig
magasabbról látjuk a hangyányi emberkéket és megszólal
egy földön kívüli hang: még fejletlen, életképtelen lények. A
kísérletet pár ezer év múlva megismételni! Tehát van remény.
Pár ezer év múlva.

Kaczián János: Naplómból
FOTÓ: BMKK

Vállalkozói segítségnyújtó alap
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KÖZÉLET

A cél: új városközpont létrehozása Bekerítik a Generációk Parkját

SS

AL

AL

BE

Hírek

A módszer lényege, hogy az
időskorú sértetteket a szervezet egyik tagja hívja fel és
a rokonának adja ki magát. A
telefonáló azt állítja, hogy balesetet okozott, és a kár megtérítéséhez pénzre van szüksége.
A csaló ezután meggyőzi a
sértetett, hogy ő nem tud elmenni a pénzért, ehelyett egy
ismerősét küldi el érte. Az
idősek lakcímére ezután egy
futárt irányítanak, aki átveszi
a pénzt, ékszereket. Az utóbbi
időkben azonban a bűnözők
már arra próbálják rávenni az
időseket, hogy ismert pénzküldő hálózatokon keresztül
utaljanak el egy meghatá-

rozott összeget egy – általában
külföldi – bankszámlaszámra.
A rendőrség 8 tanácsa, hogy ne
váljanak csalók áldozatává:
• Soha ne felejtse el: hivatalos
személy soha nem kér pénzt!
• Tegyen fel ellenőrző kérdéseket, ha bizonytalan, hogy tényleg hozzátartozója hívja-e!
• Legyen gyanús, ha pénzátutalásra kérik!
•B
 ankkártyaadataikat semmilyen körülmények között ne
adják meg idegeneknek!
• Nyilvános helyen ne beszéljenek magánügyeikről, az
idegenek visszaélhetnek az
információkkal!
• Ne adja meg személyes adatait ismeretleneknek!
• Ha felmerül, hogy bűncselekményt követtek el Ön ellen,
hívja azonnal a 112-es telefonszámot!

Még áprilisban kinyithat a
parkhoz tartozó mosdóhelyiség,
ami jelenleg a járványhelyzet
miatt zárva van. A közelmúltban
az önkormányzat saját beruházásban megoldotta a WC téliesítését, így nincs akadálya, hogy a
jövőben – a rendszeres takarítás
megszervezése után – egész évben nyitva lehessen.
 Önkormányzati Sajtóiroda

Fokozott ellenőrzéseket tartottak
az ünnepi hosszú hétvégén
A rendőrség négy napon át
tartó összehangolt közúti ellenőrzés-sorozatot tartott a
hosszú hétvégén. A biztonsági
öv, a bukósisak és a gyermek-

FOTÓ: TOLNATÁJ TV

Újabb módszerekkel
próbálkoznak
az unokázós csalók

A tervek szerint az önkormányzat munkatársai még a
tavasz folyamán megépítik a 1,5
méter magas, zárható kapuval
ellátott kerítést a park köré. Ez
azt is jelenti, hogy meghatározott időben lesz majd nyitva a
terület.

KI

SS

Kerítés védi hamarosan a tavaly ősszel átadott szekszárdi
Generációk Parkját. Az önkormányzat több okból döntött a
kerítés felépítése mellett. A legfontosabb a balesetmegelőzés.
A kerítéssel elkerülhető, hogy
a gyermekek kiszaladjanak az
autók elé. Ezen túl sajnos a
vandalizmus is megjelent már a parkban,
károk
keletkeztek a kihelyezett
eszközökben, és
a szemetelés is
rendszeres. Az
önkormányzat első
BE
körben rendszereRT
sebb takarítást rendelt
el a park környékén, de
végleges megoldást a kerítés
jelenthet.
Elkészült a park közvilágítása
is, melynek köszönhetően egyrészt hosszabb időtartamban
biztosított az eszközök igénybevétele, másrészt az esti időszakban esetlegesen előforduló
„bandázások” ezáltal megszűnhetnek, de végleges megoldást
ebben az esetben is a kerítés jelenthet.
Ó:

: KI

hessék igénybe az ottlakók. A
75 férőhelyes óvoda és a 14 fős
bölcsőde kiépítésén túl egy orvosi rendelő kialakítása is a tervek között szerepel, létrehozva
egy új városközpontot Szekszárd szőlőhegyi részén.
Máté Péter, a városrész önkormányzati képviselője kiemelte,
egyre több fiatal család költözik
ki Szőlőhegyre, így
mind égetőbbé válik az
óvoda és a
bölcsőde
megnyitása. Jelenleg 60
gyermeket hordanak be szüleik a város más
óvodáiba. Ezt figyelembe véve az új intézmények
elegendő férőhellyel rendelkeznek majd, hogy kiszolgálják a
lakosságot. A mostani támogatói döntésnek köszönhetően
pedig garantált, hogy a fejlesztések 2022-re befejeződnek, és
ezzel is még élhetőbbé válik a
városnak ezen része.
 Önkormányzati Sajtóiroda

FO T

FOTÓ

Az óvoda fejlesztése után a minibölcsőde is zöld utat kapott.
Ács Rezső polgármester és Máté
Péter, a szőlőhegyi terület önkormányzati képviselője sajtótájékoztatón jelentették be, hogy
a szőlőhegyi óvoda támogatási
szerződésének módosítása után a
minibölcsőde megépítése is zöld
utat kapott a Pénzügyminisztériumtól.
Korábban egyben pályázott a
két fejlesztésre a város,
de olyan
m a g a s
árajánlatok
érkeztek,
amire nem
RT
volt elegendő
forrás. Most különválasztották az óvoda
felújítását és a bölcsőde megépítését, így mindkét részterületre
elegendő forráskerettel rendelkezik az önkormányzat.
Ács Rezső polgármester elmondta, a hosszútávú cél, hogy
a város valamennyi területén
olyan szolgáltatásokat építsenek ki, ami lehetővé teszi, hogy
az alapellátásokat helyben ve-

biztonsági rendszer használatát ellenőrizték. A rendőrök
Tolna megye szerte összesen
46 személlyel szemben szabtak ki közigazgatási bírságot
a biztonsági öv használatának
elmulasztása miatt. Emellett
súlyos közlekedési szabálysértés elkövetése miatt hét feljelentést tettek. Baleset-megelőzési szempontból kiemelt
fontosságú a biztonsági öv
használata. Jelentősége nem
a baleset elkerülhetőségében,
hanem a már bekövetkezett
baleset következményeinek
csökkentésében mutatkozik
meg. Egyrészt megvédi a vezetőt és az utasokat a „kirepüléstől”, másrészt csökkenti
a jármű és tartozékai okozta
sérüléseket.
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KULTÚRA – HIRDETÉS

Bemutatjuk a kincseket

FOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS
Dr. Schárer László
Fogpótlás!

Szekszárdi Értéktár

(06220)

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

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

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

(06202)

A szügyhám használat közben.
A fotóért köszönet Nepp Dénesnek.
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!

ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–7762

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

Műanyag
ajtó-ablak

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

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(06203)

(06217)

BŐRGYÓGYÁSZATI

ANHUR TEMETKEZÉS

FOTÓ FORRÁSA: NEPP DÉNES

Folytatódik nagy sikerű műsorunk, a Szekszárdi Értéktár!
Következő epizód:
Április 15.: Bőr. Dísz. Műremek. – sallangokkal díszített
rézveretes szügyhám
A korábbi összeállításokat
Facebook-oldalunkon és YouTube-csatornánkon találják.
A Szekszárdi Értéktár című
műsorunkban a helyi értéktárba
felvett neves irodalmi személyeket, épületeket, képzőművészeti

KIADÓ

2021. március
hónaptól.

(06204)

Telefon:
+36–30/2888–458

Szekszárd belvárosban
üzlethelyiség

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari
függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás

Telefon: +36–30/505–52–49
(06208)

A Szekszárdi Nyomda Kft.

ALKALMI
munkavállalókat keres napi 8 órás munkavégzésre, 2 műszakos munkarendbe

(06:00–14:00, 14:00–22:00).

Azonnali kezdés!
Jelentkezni:

személyesen a nyomda munkaügyesénél

vagy e-mailben telefonszám megadással
a allas@szekszardinyomda.hu e-mail
címen.
Telefon: +36–74/411–422/112-es
mellék.

(06218)
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HIRDETÉS

ÁLTALÁNOS ISKOLAI
BEÍRATÁS!!!

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

2021. április 20–21. (kedd, szerda) 08:00–16:00 óráig
Szent József Iskolaközpont, Szent Rita Katolikus Tagóvodája
7100 Szekszárd, Szent-Györgyi Albert utca 9.
e-mail: szentritaovoda@gmail.com • tel.: +36–74/319–041

Kedves Szülők! A veszélyhelyzetre való tekintettel a tanköteles tanulók 2021/2022. tanév
első évfolyamára történő beiratkozásának időpontja és módja a következőképpen alakul:

BEIRATKOZÁSHOZ BE KELL MUTATNI:

• A gyermekének személyazonosí- • Nem magyar állampolgár kiskotásra alkalmas, a gyermek nevére rú óvodai beíratásnál a szülőnek
kiállított személyi azonosítót és igazolnia kell azt is, hogy milyen
lakcímet igazoló hatósági igazol- jogcímen tartózkodik a gyermek
ványt.
Magyarország területén (Nk92§).
• A szülő személyi azonosító és • Taj kártya.
lakcímet igazoló hatósági igazol- • Születési anyakönyvi kivonat
ványát.
(másolata).
• Gyermekvédelmi kedvezményről
szóló határozatát (ha van ilyen).
• Amennyiben a gyermeke hátrányos vagy
halmozottan hátrányos helyzetű, úgy
az ezt igazoló határozatot.

Elektronikusan (e-mail megküldésével),
az iskola honlapján megtalálható
beíratási nyomtatványok megküldésével:
• 2021. április 16-ig (péntek), a titkarsag.sztjozsef@tolna.net
e-mail címre.
Személyesen, a letölthető kitöltött nyomtatványok leadásával:
• 2021. április 15. (csütörtök) 08:00–16:00,
• 2021. április 16. (péntek) 08:00–16:00.
Helye: Szent József Katolikus Ált. Isk. és Óvoda – Katholische Grundschule.
SZENT JÓZSEF ISKOLAKÖZPONT
7100 Szekszárd, Garay tér 9. • Tel.: 74/311–421
E-mail: igazgato.sztjozsef@tolna.net,
(06198)
www.szentjozsefiskolakozpont.hu

(06210)

TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13.
Telefon: +36–74/510–134

ÚJRANYITÁS
április 12., hétfő

Ezen a napon

15%

kedvezményt
biztosítunk.
Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 16:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

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

MENÜ
„A”
1.350,- Ft

„B”
1.350,- Ft
Heti
ajánlat
1.250,- Ft
Fitnesz
ajánlat
1.450,- Ft

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 14:00 óráig

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

Április 12.

Április 13.

Április 14.

Április 15.

Április 16.

Palócleves

Paradicsomleves

Májgombócleves

Csontleves

Tejfölös gombaleves

Burgonyás nudli,
házi baracklekvár

Tavaszi szárnyas
rizseshús,
savanyúság

Paradicsomos
húsgombóc,
főtt burgonya

Sárgaborsó főzelék,
sült kolbász

Rántott sertésborda,
rizi-bizi, savanyúság

Palócleves

Paradicsomleves

Májgombócleves

Csontleves

Tejfölös gombaleves

Keleti fűszeres
sült csirkeszárny,
bugaci saláta

Csülökpörkölt,
sós burgonya,
savanyúság

Aranygaluska,
vaníliasodó

Hawaii jércemell,
olívás tésztasaláta

Fűszeres-hagymás
csirkemáj,
burgonyapüré

Rántott sertésborda,
steak burgonya,
savanyúság

Rántott sertésborda,
steak burgonya,
savanyúság

Rántott sertésborda,
steak burgonya,
savanyúság

Rántott sertésborda,
steak burgonya,
savanyúság

Rántott sertésborda,
steak burgonya,
savanyúság

Tavaszi jércerolád,
párolt barnarizs

Tavaszi jércerolád,
párolt barnarizs

Tavaszi jércerolád,
párolt barnarizs

Tavaszi jércerolád,
párolt barnarizs

Tavaszi jércerolád,
párolt barnarizs

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(061xx)

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.

Április 17.
Fejtett bableves

400,-

Rántott jércemell,
párolt jázmin rizs,
savanyúság

1.250,-

Bakonyi sertésragu,
vajas galuska

1.250,-

Vasi pecsenye,
petrezselymes burgonya, 1.250,savanyúság

Szilvás gombóc,
fahéjas porcukor

750,(06205)
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IRODALOM

Pad Irodalmi és Művészeti folyóirat összeállítása
A 26 éves A Pad Irodalmi és Művészeti folyóirat céljai
közt szerepel a Szekszárdon élő és innen elszármazott
művészek megismertetése, a Szekszárdon élőkisebbségek művészetének bemutatása, képzőművészeti kiállítások szervezése, lebonyolítása. A fiatalok aktivizálása,
tehetséggondozás, a tevékeny közösségi élet lehetőségeinek megteremtése és alkotóműhely létrehozása.
A 19 éve, a lap céljainak megvalósítására szerveződött
egyesület számos művészeti rendezvény megvalósítását
tette lehetővé. A Pad Irodalmi, Kulturális és Művészeti
egyesület Szekszárd Megyei Jogú Város Mészöly Miklós
Emlékplakettel kitüntetett Kielemelt Művészeti egyesülete.

itt buszoztak ők is, apám, s anyám.
ültek mint szoktak ott, kívül apám.

A Pad Irodalmi és Művészeti folyóirat
26 éve Szekszárdon alapított és kiadott
országos periodika. Négy, a kezdetektől
a lapban publikáló, Szekszárdon élő költő verseit adjuk közre.

és ahogy szokta, csak beszélt apám
és ahogy szokta, hallgatta anyám.

Gacsályi József: Az árboc

Dicső Zsolt: Itt

utaztam a buszon, nem azon akartam.

mintha valóság volt volna megint,
végig gondoltam, mi jutott nekik?
bérházból bérházba, panelbilincs,
boltban a válasz, hogy momentán, nincs.
kettőszáz négyszögöl hétvégi föld,
amit a húgom majd megörökölt.
nekem jutott az a panellakás
amiben laktak, s az abban lakás.
jutott még nekik egy forradalom,
előtte háború, utána sok
egyforma nap és sok egyforma év
és kívül maradni nem volt esély.
apámnak jutott majdnem hetven év,
anyám nyolc év múlva mondta, elég.
azóta utazom itt a buszon,
hogy merre és meddig, még nem tudom.
álmodhatnék nekik szebb álmokat,
de nem tudok már mást, csak buszokat.
nem tudok álmodni, csak buszokat!

Árbocot farag Theodulosz mester
hosszú fenyőt választ kidönti
legallyazza lehántja csiszolja méregeti
ráfekteti arcát behunyja fél szemét
nézi nyílegyenes-e a fa
hajó készül Priamosz udvarában
köröskörül szekercék csattognak
nincs másra idő
hírlik ürügyet keresnek az akhájok
kell nekik Ilion mert keleti földön van
gyorsan készül a gálya
nincs másra idő
szanaszét röpköd a forgács
Theodulosz is tudja nedves még a
gerenda
de harc közelít faragni muszáj
szorít az idő
Pedig félretett egy rönköt a mester
hatalmasat széleset szárazat fényeset
abból faragna a kis Hektórnak
hintalovacskát
de erre nincs idő
Trójában most fontosabbak a gályák
mint a faló

Szekszárdi Vasárnap ezzel az összeállítással
köszönti a költészet napját.

Kis Pál István: Már csak
itt már csak befelé van út
a kőbe kövült csigaházba
mert nincs hová kívülre
hát belülre maradtam
az ösvény egyre szűkebb
és kegyetlen spirálja
pont oda visz innen
hol egy ponttá lesz minden
ahol ugyanazt kínálja
a belülre s kívülre
az előttem mögöttem
fölöttem s alattam

Jankovics Zoltán
minden ugyanaz
Mészöly Miklósnak

itt még mindig
szélfújta levél az ember
nincs célszerűség se játék
és leverik a pincezárat
betemet kimos az élet
mint szurdikot a víz
minden ugyanaz
álmodban fojt meg a város
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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
Önkormányzati és Szervezési
Igazgatóság Önkormányzati
Osztályára jogi és bizottsági
referens munkakör betöltésére.
Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. §
(1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatal
Beszerzési és Jogi Igazgatóság
Projektmenedzseri Osztályára pályázati referens munkakör
betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Polgármesteri Hivatal/Felhívások, aktualitások menüpontban
tekinthető meg.

Április 4-ei rejtvényünk megfejtése: Húsvét, feltámadás.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Czirmai Lajos. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.

E heti rejtvényünk megfejtését április 15-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM
„…mivel nem a láthatókra
nézünk, hanem a láthatatlanokra, mert a láthatók ideig
valók, a láthatatlanok pedig
örökkévalók.”
(I.Korinthus4,18)

Pál apostol különös szavai hatalmas erővel csendülnek bele a
húsvétot megélt mindenkori tanítványok lelkébe. Mindenki más
számára megmosolyogni való
együgyűségnek vagy éppen dühítő fanatizmusnak látszik, amit
mindenképpen kerülnie kell egy
felvilágosult, a realitások talaján
élő embernek. Én most nem vitázok senkivel, legyen mindenkinek
a maga hite szerint. Egyszerűen
csak hálát adok a húsvéti hitért,
ami gyászban, veszteségben, éle-

tünk háborgó viharaiban és derűs
pillanataiban is tartást, békességet, józanságot, az élet nagyon
reális, földi valójában megélt biztonságot ad. Mert amikor a hívő
lélek a láthatatlanokra néz, nem
veszíti szem elől a láthatót. Sőt!
A mindennapi harctéren küzdve
azzal a bizonyossággal teszi dolgát
bátorsággal, megfáradva olykor,
de nem elcsüggedve, megfásulva,
hanem békességgel, hogy tudja,
bár a csata még tart, de a háborút
már megnyerte. A küzdőtér ez a
látható élet, olykor szép és derűs
napokat adva, de többségében –
most különösen is! – könnyekkel,
izzadsággal, veszteséggel, acsarkodással, igazságtalansággal teli
terhet ró ránk. Húsvét azt hímzi
lelkünkbe, azt a bizonyosságot,

hogy igazi otthonunk vár ránk,
haza- megyünk, hazaérünk.
Régi katonáknak hazatérése
múlt azon, hogy volt-e, aki várta
őket otthon. Régi levelek elhaló
sorai árulkodnak arról, hogy a
lelket rágó hidegben a láthatatlan otthon tartotta életben őket
a faggyal teli árokban…
Jézus Krisztus feltámadása
után százaknak mutatta meg
magát, hogy bizonyságul legyenek. Ő nem a csüggedő lelkek illúziója, valami vágykép, ópium
a népnek. Ő valóság! Reálisabb,
mint bármi más múlandó.
Ezért „nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra”,
hogy ne süllyedjünk el a félelem
óráiban, a harcok forgatagában,
a könnyelműség mocsarában, a

múlandó dolgok hajszolásában.
„Nem a láthatókra nézünk, hanem a láthatatlanokra”, mert
reményt, erőt, bátorságot, felelősséget és biztos menedéket találunk élő Urunknál!
Kedves énekem utolsó verse
így vallja ezt meg:
A három-egy Istennel már itt a
földön egy,
s az üdvözült sereggel egy nép
és egy sereg.
Ó mily áldott reménység: ha itt
időnk lejár,
Te boldog szenteiddel fenn Nálad béke vár.
(Ref. Énekeskönyv 392. dics.)
Ámen




Kaszóné Kovács Karola
református lelkész
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400 évet töltött a földben a hónap műtárgya

Kutny Gábor
Ez az a környék, ahol a Kapos és
a Sió találkozik egymással, így
aztán a maga idejében fontos
csomópontnak számított. A település közel fekszik Ozorához
és Simontornyához is. Volt 4
vízimalom is a környéken, volt
temploma, és írott forrásokból
tudható, hogy révátkelő is működött. A maga nemében egy
elég gazdag falu volt- meséli K.
Németh András. Nem véletlen,
hogy ezen a területen sokat kutattak nem egy esetben olyanok
is, akiknek csak a fémdetektora volt meg, az engedélye vagy
a jó szándéka kevésbé. A mi

esetünkben egy, a múzeumhoz
kötődő kereső (mert ebből is
vannak számosan) segítségével
került a felszínre ez a fegyver.
– Mi lett a településsel?
– Két támadás is érte Gyántot
a feljegyzések szerint. Az egyik
1542–43-ban. Egy rovásadó
jegyzékből tudjuk, hogy a törökök elpusztították. De 1546
után a török leiratokban 1590-ig
folyamatosan összeírták lakott
faluként. Aztán a 17. században rácok lakták a települést,és
1649-ből van egy feljegyzés,
hogy az Esterházyak hajdúi lecsaptak a falura, és néhány szekér kölessel és búzával távoztak.
– Mennyire volt elterjedt fegyvere a kornak a fokos?
– A fokosokat általában mindenki ismeri a kuruc korból,
no meg a filmekből. Ennek a
fegyvernek többféle formája
létezett attól függően, hogy milyen volt a kiképzése. A mi esetünkben egy csákányfokosról
beszélünk. Ennek az egyik felén egy hegyes csőr, míg a hátsó
fején egy gombszerű kiképzés
van. Az elejével kilyukasztani
lehetett a lemezpáncélt vagy sisakot, és így sérülést okozni. A
hátsó felével – vagyis a fokával
– meg bezúzni a lemezpáncélt,
ami azért volt veszélyes, mert
ha ez megtörtént, akkor abban
meg is fulladhatott a viselője.
– Mióta használták ezt a fegyvert?

K. Németh András
muzeológus

FOTÓ: WMMM/RETKES TAMÁS

Egy, a maga korában veszélyesnek mondható kézifegyvert választott K. Németh
András muzeológus a hónap
műtárgyának a szekszárdi
Wosinsky Mór Megyei Múzeumban. A fokost egy ma
már nem létező, de egykor
nagy fontosságú településen,
Gyánton veszítette el egykori gazdája. A muzeológus
azt meséli, ilyen fegyvereket
rendszeresen hordtak a katonák és polgári viseletként is
működött abban az időben,
így aztán megtörténhetett,
hogy békés körülmények közepette mondott búcsút egymásnak a gazda és a fegyver.

– Az eredete a lovagkorra,
úgy a 15. századra vezethető
vissza, és innen került át a huszársághoz. A 16–17. században
nagyon népszerű eszköz volt,
ahogy ezt számos korabeli ábrázolás vagy metszet bizonyítja.
A magyar huszárok ekkor még
vértes osztrákokkal is harcoltak,
így hát ott lógott az oldalukon,
de a korabeli metszeteken látszik, hogy nemcsak a katonák,
hanem más társadalmi osztályok mindennapi viseletében is
ott volt. A parasztok, nemesek
és polgárok is használták a mindennapokban önvédelmi fegyverként. Tehát egyáltalán nem
biztos, hogy ezt a fokost egy
messziről jött katona veszítette
el, lehetett egy gyánti polgár
fegyvere is.

– Van különlegessége ennek a
darabnak?
– Több is. A kiképzése mindenképpen érdekes, hiszen
díszes támasztékot kapott ott,
ahol a fej körbeöleli a nyelet,
ami nem volt szokásban. Ráadásul a hátsó része le is törött,
de a maradék területen is jól
látható, hogy így is használatban volt. De az sem kizárt,
miután a kiképzése eltér az általánostól, hogy ez egy különlegesebb darab. Ez a fegyver
megközelítően 400 évet töltött
a földben, és ez bizony meglátszik az állagán.
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Nagy tehetség a láthatáron a szekszárdi női kerékpársportban
Megkockáztatjuk a kijelentést: amióta lányversenyzők
felkészítésével is foglalkoznak Szekszárdon a kerékpáros klubok, ilyen nagy ígéret
még nem tűnt fel a láthatáron, mint Mármarosi Alexa.

Ő még csak 12 éves, s ahol,
amiben elindul az országos versenyeken, ott szinte garantált
a dobogós helyezés, sokszor a
győzelem is. Teljesen mindegy
neki, hogy egy valamilyen távú,
az ő korosztálya számára kiírt
országúti versenyről, ezen belül
hegyi vagy éppen időfutamról
van szó, de a pályaversenyeken
is kitűnik a többiek közül. Legalább ennyire, sőt még jobban is
eredményes a terepkerékpárban
(cyclecross) és a hegyikerékpárról (mountain bike) is olybá tűnik: neki találták ki…
A nyurga kis hölgynek már
most külön naplót kell vezetnie ahhoz, hogy az összes számottevő versenyeredményét
rögzíthesse valamennyi szakágban, és be kell szereznie egy
külön vitrint a családnak, ahol
az érmek, oklevelek, relikviák
elférnek. Hogy ne vesszünk el
a részletekben, a leglényegesebbeket mi is rögzítjük Mármarosi
Alexával kapcsolatosan. Tavaly
a pálya OB-n egyaránt begyűjtött első, második és harmadik
helyet. Országúti szakágban a
hagyományos, az időfutam és
a kritérium versenyeken nem
talált legyőzőre Alexa.
Született mindenevőnek tekinthető ő a kerékpársportban,
hisz a sötétvölgyi gyakori edzések is rámutattak: jól megy a
hegyi terepen is! Kiderült már
az is, fekszik neki az akadályokkal ékesített terepkerékpár is,
amiben hivatalosan is összetett
Magyar Kupa győztesnek és országos bajnoknak is vallhatja
magát a szekszárdi Mármarosi-lány. (A többi szakágban, országúton a kezdő kategóriában
még nem rendeznek korosztályos
OB-t.)

FOTÓ: KISS ALBERT

Bálint György

Minden szakágban
kiemelkedőt
nyújt
Alkata alapján bizonyára több
egyéni állóképességi sportág is
versenyezne érte, de egy percig
sem volt kérdés, hogy a kerékpár mellett teszi le a voksát.
Részint azért, mert édesapja,
Mármarosi Zoltán még a kilencvenes években, a szekszárdi kerékpársport fénykorában, a
Steig Csaba, Arató Dávid nevével fémjelzett utolsó nagy sikerkorszakában igazolt versenyzője
volt a Schneider Konrád által
alapított klubnak, másrészt pedig a nyolc-kilenc éves lánykát
maga mellé állította a kicsiknek
kiírt versenyek hangulata – no
és persze azok az első sikerélmények, amelyek visszajelzésként érték az erre a sportra való
rátermettségével kapcsolatosan.
Ahhoz, hogy kibontakoztathassa kiemelkedő adottságokat
hordozó tehetségét, a lehető
legjobb helyre született Alexa.
Egy párját ritkító kerékpáros
családba!...

Fiú testvéröccsei, a mindös�sze hétéves Manuel és a nála
egy évvel fiatalabb Marcel is
már e sportág bűvkörében él, és
megeshet, hogy a legkisebb testvéröcs, Adrián is ebben a családi miliőben, ahol egyébként az
anyuka is szabadidős kerékpáros, e sportágat választja majd a
későbbiek során.
Mármarosi Zoltán, az édesapa lelki szemei előtt nem jelenik
meg lánya, Alexa ezek után sem
úgy, mint az elkövetkezendő
évek meghatározó magyar női,
utánpótláskorban már bizonyító kiemelkedő tehetsége, akiért
már tehetős külföldi klubok is
bejelentkeznének. Egyáltalán
nincsenek ráizgulva erre, mint
más családok hasonló esetben,
amikor a gyerek valamiben
éppenhogy csak kiemelkedik,
de már a nagy bajnokot látják
benne…
Persze feleségével és lányuk
felkészítő edzőjével, Schneider
Gáborral együtt is kíváncsian várják, mi lesz serdülőben,
ifiben, és mely szakágakra helyezik a hangsúlyt a későbbiek
során, melyekben tudja majd
lányuk a legjobban kibonta-

koztatni tehetségét. „Az összességében most nagyon jó, hogy
szinte mindent csinál, a terep,
a „monti” jól segíti az országúti
versenyekre a felkészülést, nem
véletlen, hogy az emelkedőkön
is jól teljesít.
Érdemes lesz a serdülők
között is versenyeztetni – jegyezte meg Schneider Gábor,
a Szekszárdi Szabadidő Kerékpáros Sportegyesület edzője,
aki érdekességként megemlítette: neki is, mint kerékpáros
veteránnak „fel kell kötnie” azt
a bizonyost, ha Alexával néhány edzésfeladatnál, például
hegyen mint kísérő edző lépést
akar tartani.
Nem elhanyagolható kérdés
egy élsportoló jelölt esetében,
hogy mennek a dolgok az iskolában. A megnyugtató „jól” választ kapjuk a szekszárdi Dienes
Valéria Általános Iskola hetente
háromszor edző, szimpatikusan
szerény hatodikosától, aki kérdésünkre elárulta: most még a
sportágon belül nem tesz igazán
különbséget a szakágak között,
de legjobban a kötött pályán
zajló terepversenyeket (cyclecross) szereti és élvezi.
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Búcsút inthetünk az egyszer használatos műanyagoknak
2021. július 1-től megváltozik a hulladékgazdálkodás szabályozása az Európai Unióban, és hazánkban is életbe lép
az egyszer használatos műanyagokról
(SUP-Single Used Packaging) szóló kormányrendelet.

Ennek következményeként kivonják a
forgalomból a műanyag fülpiszkálókat,
evőeszközöket, tányérokat, szívószálakat,
italkeverőket és léggömbpálcikákat. A rendelet célja elsősorban az egyszer használatos műanyag tárgyakból származó hulladék megelőzése és csökkentése. A magyar
jogszabály – túlteljesítve az uniós előírást
– kiterjed az egyéb műanyag italtartó poharakra és műanyag zacskók használatának
korlátozására is.
Az új szabályozás jelentős előrelépés a
jelenlegi állapothoz képest. Jelenleg ugyanis Magyarországon semmilyen korlátozás
nincs a műanyag zacskók forgalmazására,
-mivel a termékdíjfizetési kötelezettség nem
jelent komoly terhet („ZÖLD ADÓ”) – valamint az úgynevezett „lebomló” zacskókon
sincs termékdíj. Az új jogszabály értelmében betiltják a 15 és 50 mikron közötti falvastagságú műanyag zacskókat (pl.: uzsonnás zacskók, kutyapiszok szedésére szolgáló
zacskók). A 15 mikronnál vékonyabb, úgynevezett „kiflis zacskók” termékdíját hús�szorosára emelik: a jelenlegi 57 Ft/kg helyett
1900 Ft/kg-ra. Az úgynevezett „lebomló”
zacskókra pedig bevezetik az 500 Ft/kg-os
termékdíjat.

Sok minden kerül tiltólistára
A rendelet értelmében tiltólistán szereplő termékeket kizárólag fenntartható anyagokból lehet majd készíteni. Könnyebbséget
jelent, hogy számos árucikknek mára már
létezik természetes anyagból készült megfelelője. Ilyenek például az evőeszközök (villák, kések, kanalak, evőpálcikák), tányérok
és az italkeverő pálcikák, amelyek készülhetnek fából, ami megújuló erőforrás. Ha
ragaszkodunk a szívószálhoz, ma már találhatunk környezetbarát anyagból, pl. papírból készültet is. A fültisztító esetében is
beszerezhetünk tartós használatra készült,
illetve természetbarát pálcikákat. A listán
olyan termék is szerepel, aminek hiányát
jóformán nem is fogjuk érezni. Ilyenek a
léggömbökhöz rögzítendő és azokat tartó

FOTÓK: KISS ALBERT

Baka Éva, alapító, Zöldtárs Alapítvány

pálcák. Július 1-től a rendelkezés érvényes
továbbá az expandált polisztirolból – közismertebb nevén hungarocellből - készült
ételtároló edényekre, például dobozok tetővel vagy anélkül; az italtárolókra, beleértve a kupakjukat és a fedelüket is; illetve az
egyszer használatos műanyag italtartó poharakra, beleértve azok tetejét és fedelét is.

A lebomló műanyag
óriási veszélyforrás
a környezetre
A röviden csak SUP (Single-Use Packaings) irányelvként emlegetett szabályozás
alapvető célja a műanyagtermékek környezetre, valamint az emberi egészségre gyakorolt káros hatásának megelőzése és csökkentése, egyúttal a körforgásos gazdaságra
való átmenet elősegítése. A körforgásos
gazdaság irányába történő elmozdulás az
elmúlt években az EU környezetvédelmi és
gazdaságpolitikájának egyik legfontosabb
célkitűzésévé vált.„
„Jelenleg a társadalmi és fogyasztói rendszerünk nem fenntartható. Európa évente
25 millió tonna műanyaghulladékot termel,
és ennek csupán 30%-a kerül újrafeldolgozásra. Ha ez nem változik, akkor 2050-re a
műanyagok gyártása lehet felelős az olajfogyasztás 20%-ért, az üvegházhatású gázkibocsátás 15%-ért, és valószínűleg ekkorra
már több műanyag lehet majd a tengerekben, mint hal” – mondta Baka Éva, az Zöldtárs Alapítvány alapítója.
Hazánkban a szabályozással nemcsak a
műanyaghulladék mennyiségét kell csökkenteni, hanem a települési hulladék,
azokon belül különösen a csomagolási

hulladékok újrahasznosításának mértékét
is növelni kell hosszú távon. Ez azt jelenti, hogy a tervek szerint Magyarországon
2025-ig a települési hulladék legalább 50%át szükséges újrahasznosítani, 2035-ig pedig el kell érnie a 60%-ot. Jelenleg ez az
érték csupán 40%.
2024 közepéig a SUP műanyag italtartályok csak akkor engedélyezettek a piacon,
ha a kupakjuk és a tetejük is rögzítve van,
de 2025-ig kötelesek lesznek ezek 77%-át
és 2029-ig 90%-át begyűjteni. Különleges
intézkedés vonatkozik a PET-palackokra,
amelyeknek 2025-re már 25%-ban, 2030-ig
pedig minimum 30%-ban újrahasznosított
műanyagból kell készülniük.

A fenti megállapítások így kihatnak a
hulladéklerakókban található települési
hulladékok mennyiségére is. Míg az unió
többi országában 2035-ig kitűzött cél, hogy
a települési hulladék mindösszesen 10%-a
kerülhet a lerakókba, addig Magyarországnak az elérendő cél 25%.
A felsorolt célok teljesítéséhez elengedhetetlen az ehhez szükséges – folyamatos
szakmai egyeztetések mellett – a jogszabályi
háttér megteremtése, és folytatódnia kell az
oktatásban és azon kívül a civil szférában a
lakossági szemléletformálásnak.
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Fogadóórák
• Ács Rezső polgármester
Polgármesteri Hivatal (Béla király
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
polgarmester@szekszard.hu
•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

egész lakóterületéről fogadja
a gyermekeket. Az óvodai felvételről az óvodák a beíratást
követően, 2021. május 28-ig
értesítik a szülőket.
Az elutasító határozat ellen a
kézhezvételtől számított 15 napon belül nyújtható be jogorvoslati kérelem az óvodában, az
óvoda fenntartójához címezve.

:S
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• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548,
e-mail: illtama@gmail.com
• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail:
murvaiarpad01@gmail.com
• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
Tel.: 06–30/933–5072,
e-mail: raczstudio@gmail.com
• Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888,
e-mail: zsfaresz@gmail.com
• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:
robert.gulyas1965@gmail.com
• Máté Péter képviselő 10. vk.
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail:
matepetersandor@gmail.com
• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202,
e-mail: kovaril@tolna.net
• Móra Viktória képviselő
Tel.: 06–70/602–6525,
e-mail: moravicky76@gmail.com
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Szekszárd MJV jegyzője értesíti
a lakosságot, hogy a 2021/2022.
nevelési évre Szekszárd város
óvodáiba a beíratás 2021. április 26-án és 27-én 08:00–17:00
óra között történik. A beíratáshoz szükség van a gyermek
nevére kiállított személyazonosságot igazoló hatósági igazolványokra, valamint a szülő
személyazonosságát igazoló
hatósági igazolványra
és lakcímkártyára,
illetve a gyermek orvosi
igazolására.
Ha lehetőség
van rá, a szülő vigye magával beíratanM
JV
dó gyermekét is.
Kötelező óvodába
íratni azt a gyermeket,
aki 2021. augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti,
de az óvoda felveheti azt is, aki
a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül tölti
csak be, feltéve, hogy minden,
a felvételi körzetben lakóhel�lyel, vagy tartózkodási hellyel
rendelkező hároméves és annál
idősebb gyermek felvételi kérelme teljesíthető.
A körzeti feladatot ellátó
óvoda a gyermek felvételét csak
helyhiány miatt utasíthatja el, a
működési körzettel nem rendelkező óvoda viszont a város
TÓ

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

SZEKSZÁRDI

Óvodai beíratás

FO

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

• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–20/980–4967,
e-mail: gbomba70@gmail.com
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Amennyiben a szülő beíratási kötelezettségének nem tesz
eleget, szabálysértést követ
el és eljárás indítható ellene.
Integráltan nevelhető sajátos
nevelési igényű gyermek óvodai felvételéről a választott
intézményben lehet érdeklődni. A beíratási helyszínek
és az egyéb részletszabályok
elérhetők a szekszard.hu honlapon: https://szekszard.hu/
hu/hirek/kiemelt-hirek/ovodai-beiratas

SZMJV

Felhívás

Javaslatokat vár az önkormányzat helyi kitüntetésekre.
SZMJV Önkormányzatának Közgyűlése a Szekszárd Város Napjának
megállapításáról és a helyi
kitüntetések és elismerő
címek alapításáról és adományozásának rendjéről
szóló 11/2016. (III. 31.)
önkormányzati rendelete
alapján Szekszárd város
közösségéhez fordul, hogy
a szekszárdiak tegyenek javaslatot az alábbi helyi kitüntetések adományozására:
• Szekszárd Város Díszpolgára kitüntető cím
• Pro Urbe Szekszárd emlékplakett
• Közjóért kitüntető díj
• Szekszárd javáért kitüntető cím
• Hirling Ádám kitüntető díj
•
Tormay Károly kitüntető
cím
• Triebler Irma kitüntető cím

A kitüntetésekre vonatkozó részletek és a javaslattétel menete a https://
szekszard.hu/hu/hirek/kiemelt-hirek/kituntetesekre-var-javaslatot-az-onkormanyzat honlapon
elérhető. A javaslattételre
2021. április 30-ig van lehetőség.

Tájékoztatás lakossági adatgyűjtésekről
A Központi Statisztikai Hivatal
(KSH) lakossági adatfelvételeket hajt végre Szekszárd területén. Az összeírási munkát a
KSH megbízásából a Statek
Statisztikai Elemző Központ
Kft. fényképes igazolvánnyal
ellátott kérdezői végzik.
A járványügyi helyzetre tekintettel az adatszolgáltatóknak

felajánlják a telefonon keresztüli válaszadást, valamint egyes
adatgyűjtések esetében kérik,
hogy a kérdőívek weben történő
önkitöltési lehetőségét részesítsék
előnyben. A válaszadásra kijelölt
háztartások kiválasztása véletlenszerű mintavétellel történik.
Az adatfelvételekből származó eredmények nélkülözhetetle-

nek a társadalom jellemzőinek
feltérképezésében.
További felvilágosítás a lakosság részére munkanapokon hétfőtől csütörtökig 08:00
és 16:30 óra között, pénteken
08:00 és 14:00 óra között a +36
80 200-766-os (3-as mellék) telefonszámon, illetve a lakinfo@
ksh.hu email címen érhető el.

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • szerkeszti: a szerkesztőbizottság • szerkesztőség munkatársai: Bálint György,
Bencze Péter, Kutny Gábor, Tóth Róbert, Wessely Gábor • 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

(06199)

(06219)

(06207)

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

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!

GYORSSZERVIZ!

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

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató

(06221)

(06200)

Szolgáltatásaink:

Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű
szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.

(06201)

(06211)

(06212)

