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→→ Interjú dr. Vastag Oszkárral a 12. oldalon Interjú dr. Vastag Oszkárral a 12. oldalon

Tényleg Tényleg 
Covid-költségvetés Covid-költségvetés 
készültkészült
→→ 3. oldal 3. oldal

Lehet új, Lehet új, 
második második 
alpolgármester?alpolgármester?
→→ 2. oldal 2. oldal

Ács Rezső Ács Rezső 
válaszoltválaszolt
a volt dékánnaka volt dékánnak
→→ 10. oldal 10. oldal
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Bringás fejlesztések: a keselyűsi projekt
Háromrészes sorozatot in-
dítottunk azért, hogy be-
mutathassuk lapunkban a 
tolnai megyeszékhely ke-
rékpáros infrastruktúráját 
érintő fejlesztési terveket. 
Először az északi városrészt 
érintő úthálózat-bővítési el-
képzelésekről olvashattak, 
majd beszámoltunk a megye 
fennhatóságában a Sió part-
jára tervezett pályázatról is. 
A széria befejező részében az 
5113-as út menti, valamint a 
Keselyűs Hajóállomáshoz ve-
zető úttervekről összegyűj-
tött információkat foglaljuk 
össze.

Vöröss Endre

Akárcsak a Sió-projekt, a most 
bemutatandó fejlesztés is főként 
a szabadidős kerékpárhaszná-
lóknak kedvez. Hiszen a Decsre 
vezető út mellett létesülő önálló, 
kétirányú kerékpárút mentén 
számos vállalat található, ame-
lyek hamarosan bringaúton vál-
nak elérhetővé a hivatásforgal-
mi kerékpározók számára.

A decsi út menti kerékpárút

A Szekszárd–Decs–Várdomb 
összekötő út mellé tervezett 
majd kétkilométeres, 1 960 mé-
ter hosszú szakasz két részre 
bontható. A Samsonite csomó-
pontjáig az elválasztott kerék-
párút az 5113-as számú út jobb 
oldalán halad. Jelenleg itt egy 
háromirányú kereszteződés ta-
lálható, melynek szerepét egy 
ötágú körforgalom veszi majd át.

A körforgalmi csomóponthoz 
kapcsolódik a kerékpárút átve-
zetése az út bal oldalára, és itt 
is halad tovább az M6 autópálya 
csomópontjáig.

A kerékpárút építése a meg-
lévő vízelvezetési létesítmények 
felülvizsgálatával történik meg, 
mivel az árkokon történő átve-
zetésnél átereszek építése szük-
séges. Fontos, biztonságérzetet 
növelő elem továbbá, hogy a 
belterületi szakaszon a kerék-
párúthoz közvilágítás is épül.

A Hajóállomásra vezető
kerékpárút

Mintegy hét kilométer hosszan, 
a szintén felújításra kijelölt mel-
lékúttal párhuzamosan, de attól 
elválasztottan épül meg egy két-
irányú kerékpárút.

Mindkét szakasz a Keselyűs 
és Szekszárd közti kerékpáros 
kapcsolat megteremtését szol-
gálja. A palyazat.gov.hu adatai 
szerint a megvalósítás 2022. 
október 2-ig tart.

Válasz nélkül

Információink szerint a ter-
vek elkészültek, a továbbiak 
kapcsán pedig igyekeztünk 
felvenni a kapcsolatot a támo-
gatott féllel, Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzatával 
(vagyis a polgármesteri hivatal-
lal). Sajnos sem telefonos, sem 
elektronikus megkeresésünkre  
nem reagáltak érdemben. A 
hivatal szótlansága összefüg-
gésben lehet az írásunk aláb-
biakban olvasható részében, 
nagyon friss, cikkünk terve-
zésekor és készítése végéig 
általunk nem ismert informá-
cióval. Kerestük a stratégiai 
tervezési osztályt és a jegyzői 
titkárságot is, de egyik helyen 
sem jártunk sikerrel, így új-
fent a netre hagyatkoztunk. 
Az Elektronikus Közbeszerzési 
Rendszer (ekr.gov.hu) felüle-
tén nem találni szerződést a 
kivitelezésekre vonatkozóan, 
ami arra utal, hogy ezirányú 
szerződéseket a polgármesteri 
hivatal még nem kötött.

A fejlesztési elképzelések 
pénzügyi forrása az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, 
az ERFA. Szekszárd városa a 
Pénzügyminisztériumon ke-
resztül innen juthatna pénzhez 
egy 2020. júliusi döntésnek kö-
szönhetően a cikkben szereplő 
útépítésekhez (is). Szekszárd a 
„Gazdaságfejlesztést és a mun-
kaerő mobilitás ösztönzést szol-
gáló közlekedésfejlesztés” című 
konstrukcióra pályázott siker-
rel, mely 230 millió forintos 

önerőt ad az építkezésekhez. Az 
így valamivel több mint négy-
milliárd forintból nem csupán a 
kerékpárút-hálózat bővülhetne, 
hanem meg kellene építeni be-
lőle a mostani írásunkban sze-
replő körforgón túl egy másikat 
is. Fejlesztendő területek (ös�-
s�esen 8,8 km kö�út és 9,4 km 
kerékpárút):
•  az 56-os út – Tesco keresztező-

déshez körforgalom;
•  56-os út – Mátyás király utcai 

– jelenleg csonka – kereszte-
ződés négyágúsítása és a Pol-
lack M. út érintett szakaszá-
nak rekonstrukciója;

•  az 5113-as út felújítása 1.268 
méter hosszan két buszöböllel 
együtt;

•  a Keselyűs Hajóállomáshoz 
vezető út felújítása közel 
6.970 méteren, valamint 
négy buszöböl létesítése az 
útvonalon.
Lapzártánk előtt nem sokkal, 

a közösségi oldal egyik posztjá-
ból tudtuk meg: az útfejlesztési 
forrást a város elbukta, mert 
nem kezdődtek meg időben az 
építkezések. Mint Bomba Gá-
bor írásában olvasható, a szek-
szárdi közgyűlés két frakciója 
és a térség országgyűlési kép-
viselője között egyetértés van 
a fejlesztések megvalósításának 
fontosságát illetően. „Újra sze-
retnénk kérni a pályázati támo-
gatást, amiből megvalósulna a 
Keselyűsi csomópont, a kerék-
párút, illetve a palánki bicikli-
út” – írta a gazdasági bizottság 
vezetője.

Új alpolgármester?

Új alpolgármester kinevezé-
sére tett javaslatot Ács Rezső. 
A polgármester szerdán este 
a közgyűlési frakcióknak vé-
leményezésre megküldött ja-
vaslata szerint az ÉSZ-frakció 
egyik tagját, Zaják Ritát kíván-
ta Szekszárd második, társa-
dalmi státuszú alpolgármeste-
rének kinevezni. A javaslatot a 
frakcióknak csütörtök délutá-
nig kellett véleményezniük, 
de sem a Fidesz frakció, sem 
Zaják Rita saját frakciójának 
többi tagja nem támogatta az 
új alpolgármesteri kinevezést 
részben takarékossági okokra, 
részben arra hivatkozva, hogy 
a fontos városi feladatokat és a 
képviselői munkát mindenki 
el tudja látni a jelenlegi stá-
tuszában is.

A polgármester a jelenlegi 
rendkívüli helyzetben ettől 
függetlenül egyszemélyben 
dönthet úgy, hogy kinevezi 
az új alpolgármestert – vagy 
lapzártánk óta akár dönt-
hetett is már. Ehhez termé-
szetesen az is kellene, hogy 
a fent említett előzmények 
után is elfogadja a felkérést a 
bizottsági elnöki és az önkor-
mányzati tanácsnoki posztot 
is vivő képviselőasszony. (ba)

Teljesítménytúra
Február 25-én éjfélig lehet ne-
vezni az Instant Bartina túrára 
online, a www.bartinatura.hu 
honlapon keresztül. Az olda-
lon a teljesítménytúra leírása 
is olvasható. Az Ifjúsági Unió 
Szekszárd több mint 20 éve 
szervezi a túrát. Idén négy táv-
ra lehet nevezni, a legrövidebb 
7,7 km-es, a leghosszabb 43,3 

km-es. (ba)

HÍREK

KÖZÉLET
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Politikailag
Ács Re�ső a�t írta, hogy a 
S�eks�árdi Vasárnap párt-
lap, a� ellen�ék s�ócsöve. A� 
általunk nyílt levélként ke�elt 
Facebook pos�tot lapunkban 
elolvashatják.

A politikus sértésnek s�án-
ta a minősítést. Ami máskép-
pen hang�ik egy polgármes-
ter, mint más lakos s�ájából, 
de bes�élni a�ért kell róla, 
mert fontos.

Nemcsak magamnak tettem 
ígéretet régen, hogy mindenkor 
a s�akma s�abályai és a tis�-
tesség jegyében fogok dolgo�ni, 
hanem jelenlegi munkatársa-
imnak is, amikor elvállaltam 
megbí�ott fős�erkes�tőként 
a S�eks�árdi Vasárnap ve-
�etését. Úgy his�em, a bi�tos 
Fides�-s�ava�ók többsége is 
tudja, hogy Orbán Viktorék 
milyen fontosnak tartják, hogy 
a médiát a befolyásuk alatt 
tartsák, hogyan vásárolták fel 
a vidéki újságok nagy rés�ét, s 
milyen munka folyik, milyen 
munka folyhat e�eknél.

Nem a� a baj, hogy egy-egy 
nagy, ünnepi minis�terelnöki 
interjú egys�erre és ugyanúgy 
jelenik meg 19 megyében, ha-
nem hogy nincsenek feltéve 
a�okban valódi, tétre menő 
kérdések.

Arra vállalko�unk, hogy 
a helyieket érdeklő fontos 
ügyekről írjunk, megkérde�ve 
a� érintetteket, vagy egy-egy 
fontos ügyben leírjuk vélemé-
nyünket.

Ígérjük, e�t fogjuk tenni a 
jövőben is, és senkivel sem 
kivétele�ünk. Nem felejtet-
tük még el, mi a dolga egy 
újságírónak, és kit s�olgál 
valójában.

Jó lenne, ha a politikusok 
sem felejtenék el.

VÉLEMÉNY

A HÉT TÉMÁJA

Tényleg Covid-költségvetés készült
Tizennyolc milliárd forintos 
főösszegről szól Szekszárd je-
lenlegi, a polgármester által 
benyújtott és a képviselők-
nek véleményezésre megkül-
dött költségvetési tervezete. 
Valóban egyfajta Covid-költ-
ségvetés készült, ahogyan 
arra előzetesen utalt is.

Babos Attila

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere kedden sajtótájékozta-
tón jelentette be, hogy elkészí-
tették és benyújtották a 2021-es 
év költségvetésének tervezetét a 
február 15-i határidőre.

A költségvetésről nem volt 
módunk a sajtótájékoztatón 
kérdezni, mert a polgármester 
által jóváhagyott aktuális sajtó-
listán a Szekszárdi Vasárnap, az 
önkormányzat lapja nem sze-
repelt, habár előzetesen külön 
kértük a meghívó megküldését.

Így más médiumok tudósítá-
saira és a polgármester faceboo-
kos bejegyzésére hagyatkozunk.

Utóbbi felületen a költségve-
tés kapcsán szócsata alakult ki 
Ács Rezső és Bomba Gábor, az 
ÉSZ frakcióvezetője közt.

Bomba felvetette, – s ezt ér-
deklődésünkre is megerősítette 
– hogy Ács szerinte nem tartot-
ta be a korábban neki és a Fidesz 
frakcióvezetőjének tett ígéretét, 
miszerint a költségvetés-terve-
zet benyújtásának végső határ-
ideje előtt, időben megkapják 
azt véleményezésre. Úgy fogal-
mazott, most kivételes helyzet 
van a különleges jogrend miatt, 
így biztosan nevezhető jogsze-
rűnek a polgármester eljárása, 
de morálisan kifogásolható. 
Nem beszélve arról, hogy szoká-
sosan a költségvetés-tervezetet 
az összes bizottság és a közgyű-
lés is megtárgyalja, ezért 5-10 
nappal a határidő, február 15-e 
előtt meg kellett volna kapniuk 
a büdzsé tervezetét. Szerinte 
most csak a különleges jogrend 
miatt lehetett ettől eltérni.

Bomba Gábor azt mondta, 
valóban Covid-költségvetés 
lett az idei büdzsé, azt azon-

ban nem érti, hogy a korábbi 
évben 2,7 milliárdos iparűzési 
adóhoz képest Ács Rezső mi-
ért 1 milliárdos kieséssel szá-
mol „csupán”. Szerinte – ezt 
korábbi cikkünkben is írtuk 
– ugyanis vélelmezhető, hogy 
az iparűzési adókiesés ennél 
magasabb lesz. 

A büdzséről azt mondta még, 
hogy az több fejlesztési forrást 
is tartalmaz, de újakat nem. A 
régebbiek nagy része azonban 
sajnos már korábban is beter-
vezett, és időben nem, vagy 
teljesen meg nem valósított fej-
lesztés. Azokkal kapcsolatban 
voltak kifogásaik, de ezekről ko-
rábban eleget beszéltek, most az 
lehet a céljuk, hogy ezeket Szek-
szárd meg tudja valósítani. Ők 
ebben partnerek lesznek.

Kerestük Máté Pétert is, a 
Fidesz frakcióvezetőjét, hogy 
értékelje a költségvetési terve-
zetet, de annyit mondott, ezt a 
későbbiekben teszi meg, mert 
egyelőre (lap�ártánkig) még 
nem volt idejük arra, hogy ér-
demben, közösen kiértékeljék.

Bomba Gábor egyébként ar-
ról is írt, hogy az ÉSZ és a Fidesz 
frakció közösen nyújthatja be a 
költségvetés-tervezet módosítá-
sára vonatkozó javaslatait.

Ács Rezső azt írta, hogy a 
jegyző által előkészített költség-
vetési rendelettervezetet február 
15-ig benyújtotta a közgyűlés-
nek, tehát a törvényi előírások-
nak megfelelően a költségvetést  
minden képviselő megkapta 
véleményezésre.

Nem látott tehát abban prob-
lémát, hogy a képviselők feb-
ruár 15-én este kapták meg a 
dokumentumot, annak véle-
ményezését február 25-ig várja.

Szerinte az ÉSZ frakcióveze-
tője hangulatkeltő posztot írt, 
amivel “újra bebizonyosodott, 
hogy Bomba Gábor nem ismeri 
a jogszabályokat, vagy továbbra 
is a lakosság félretájékoztatása 
a célja”.

A jelenlegi tervezet Ács sze-
rint egy biztonságos, stabil 
költségvetés, amely többször 
fog módosulni még, s nyomon 
követi a veszélyhelyzet kezelésé-
re irányuló feladatok ellátását is.

Fontosnak tartotta megje-
gyezni, hogy a kompenzáció 
még nem szerepel benne. A 
tárgyalások folyamatosak a kor-
mány részéről a városok vezető-
ivel. Ő a képviselőktől azt kérte, 
hogy minden javaslat esetében 
pontosan jelöljék meg a fedezet 
forrását.

A sajtótájékoztatón a Tolnai 
Népújság tudósítása szerint 
elhangzott, hogy a büdzsében 
a város biztonságos működte-
tésére kiemelt hangsúlyt fek-
tetnek, arra 8 milliárd forintot 
fordítanak.

Ács Rezső szerint Szekszárd 
700–800 millió forintos kom-
penzációra számít a kormány-
tól a kieső bevételek miatt, amit 
majd részben fejlesztésekre 
fordítanak. Megjegyezzük: ez 
magyarázata lehet annak, hogy 
miért „csak” egymilliárdos kie-
séssel számol a polgármester.
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A lemondás tükrözi a lelki erőt
Böjt, hamvazószerdától nagypéntekig

Húsvéti előkészület: test- és 
lélektisztítás. Ima, gyónás, 
önmegtartóztatás, jó csele-
kedetek, adakozás. Ezek a 
nagyböjt lényegi elemei a 
keresztény világban.

Wessely Gábor

Hamvazószerdától nagypénte-
kig tart a nagyböjt időszaka. (A� 
idén február 17-től április 2-ig.) 
A keresztény világban a test és a 
lélek megtisztítására szolgálnak 
ezek a napok. Petkó Tamás plé-
bános azt javasolja: “Végezze el 
mindenki a szentgyónását, mert 
a legnagyobb húsvéti ajándék a 
tiszta szív!”

Hamvazószerdán a tavalyi 
szertartásokon használt, meg-
szentelt barka elégetése után 
visszamaradó hamuval kenik 
meg a hívek homlokát a katoli-
kus templomokban. Most a jár-
vány miatt érintés nélkül pró-
bálják ezt megoldani; szórással. 
Az üzenet pedig így hangzik: 

„Emlékezzél arra ember, porból 
lettél, porrá leszel!”

A jámborságnak, a visszafo-
gottságnak kell, hogy jellemeznie 
a böjti heteket. Többet imádkoz-
nak a hitgyakorlók, adakoznak 
és fogadalmakat tesznek. Például 
lemondanak – legalább átmene-

tileg – a szenvedélyeikről. Hang-
súlyozza a plébános: „Ne vállalja 
senki túl magát! Apróságokat 
fogadjunk meg, de azokhoz le-
gyünk hűségesek!”

A hústilalom a pénteki na-
pokra vonatkozik. A legszigo-
rúbb böjti nap a hamvazószerda 

és a nagypéntek, melyeken csak 
háromszor lehet enni és egyszer 
jóllakni. Kivételt képeznek a be-
tegek, a gyerekek és azok, akik 
nem a saját asztaluknál étkez-
nek. (Például a men�ások.)

Aki adakozik – akár pénzt, akár 
mást – anonim módon tegye! Hi-
valkodni sem az erőnkkel, sem a 
szépségünkkel, sem a jóságunk-
kal nem helyes dolog. Az ön-
megtartóztatás lényege pedig az, 
hogy bizonyítsuk a lelkierőnket. 
Bizonyítsuk be, hogy képesek va-
gyunk parancsolni magunknak! 
Képes vagyok felhagyni a nasso-
lással vagy kevesebbet csüngeni a 
tévén, az interneten! 

Egy kisgyerek megkérdezte 
Petkó Tamást: „Miért jó az Is-
tennek az, ha én nem mobilo-
zok egy napig?”

– Nem az Istennek jó, – felelte 
– neked jó, mert bebizonyítha-
tod, hogy nem vagy rabja sem-
minek, uralkodni tudsz a vágya-
idon, s nem azok uralkodnak 
rajtad!  Wessely

Petkó Tamás a hamvazószerdai szertartást végzi
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Az orgona két nagy ellensége: az idő és a szú
Felújítják a szekszárdi belvárosi 
templom orgonáját Pécsett. A 
munkálatok várhatóan május-
ra fejeződnek be. Elszállították 
Pécsre felújításra a szekszárdi 
Béla téri katolikus templom or-
gonáját. A munkálatok az ottani 
szakcégnél, az orgonaépítő ma-
nufaktúránál történnek, és vár-
hatóan májusra fejeződnek be. 

Koller Tamás, aki 2005 óta 
szekszárdi kántor, azt mondja, 

hogy ráfér már a szerkezetre a 
felújítás. A sípok jelentős része 
fából készült, itt-ott szuvasodást 
és beszáradást tapasztalt. A le-
vegőadagolással sem volt min-
den rendben; már a nem annyira 
vájt fülűek is hallották, hogy hal-
kul a hangszer, és nemcsak zenei 
hangok jönnek ki belőle, hanem 
másféle szuszogások, zörejek is. 

Utoljára 1989-ben esett át 
nagyobb javításon az orgo-

na – akkor helyben. Most még 
nagyobb, teljes körű felújítást 
végeznek Pécsett egyházmegyei 
támogatással. Megoszlanak a 
vélemények arról, hogy mi-
lyen mértékben szabad hozzá-
nyúlni egy ilyen idős, 130 éves 
hangszerhez. Koller Tamás 
álláspontja szerint a műemlék-
védelmi elvárásoknak biztosan 

megfelel majd a felújított orgo-
na, de a kor követelményeinek 
nem.

A felújítást irányító szak-
értő, Hajdók Judit viszont ra-
jong a régi hangszerekért, és 
a megmentésükért dolgozik. 
Körülbelül kétezer orgona fe-
lülvizsgálatában vett már részt 
országszerte.  – Wy –

Koller Tamás kántor a sípok nélküli orgonaháznál
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RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 14:00 óráig 
e-mailben : rendeles@diaketkeztetes.net

telefonon: 06–20/210–8961

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

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

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

MENÜ Február 22. Február 23. Február 24. Február 25. Február 26. Február 27.

„A”
1.350,- Ft

Tárkonyos
szárnyasraguleves Tarhonyaleves Májgombócleves Tejfölös gombaleves Fokhagymakrémleves Fejtett bableves 400,-

Meggyes-mákos
nudli

Mézes-mustáros
csirkemell, karottás rizs

Tejfölös zöldbab-
főzelék, sertéspörkölt

Zöldborsós csirkemáj,
párolt rizs

Rántott sertésborda,
zöldséges bulgur

Falusi rántott szelet,
fűszeres

parázsburgonya,
savanyúság

1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Tárkonyos
szárnyasraguleves Tarhonyaleves Májgombócleves Tejfölös gombaleves Fokhagymakrémleves

Sólet,
füstölt-főtt tarja

Hentes tokány,
tészta

Aranygaluska,
vaníliasodó

Chia magos csirkemell,
tepsis burgonya,

savanyúság

Székelykáposzta,
tejföl

Roston sült csirkemell,
párolt bulgur,
görög saláta

1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Sertésborda rántva,
petrezselymes burgo-

nya, savanyúság

Sertésborda rántva,
petrezselymes burgo-

nya, savanyúság

Sertésborda rántva,
petrezselymes burgo-

nya, savanyúság

Sertésborda rántva,
petrezselymes burgo-

nya, savanyúság

Sertésborda rántva,
petrezselymes burgo-

nya, savanyúság

Csirkepörkölt,
tészta, savanyúság 1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Indonéz csirkés-
szezámmagos

spagetti

Indonéz csirkés-
szezámmagos

spagetti

Indonéz csirkés-
szezámmagos

spagetti

Indonéz csirkés-
szezámmagos

spagetti

Indonéz csirkés-
szezámmagos

spagetti

Vaníliás tejberizs,
erdei gyümölcsökkel 750,-

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(06056)

Közösségépítő programok látássérülteknek
Sikeresen befejeződött a Vakok 
és Gyengénlátók Tolna Megyei 
Egyesülete pályázata, amely a 
Széchenyi 2020 Településfej-
lesztési Operatív Program (TOP) 
keretében valósult meg. A pro-
jektben integratív közösség-
építő programokra került sor a 
látássérült sorstársak aktív be-
vonásával. 

Az egyesület a Szekszárdi Akciócso-
port pályázati felhívására készítette 
el programtervét, amelynek célja 
volt ráirányítani a figyelmet látássé-
rült emberek mindennapi nehézsé-
geire, valamint érzékenyíteni a város 
lakosságát a fogyatékossággal élők 
helyzetére - mondta Kovács László-

né a Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesületének elnöke.

A „Közösségépítő programok a 
Vakok és Gyengénlátók Tolna Me-
gyei Egyesület szervezésében” című 
programsorozat eleme volt például 
a nagysikerű „Láthatatlan kiállí-
tás”, amely három napon keresztül 
biztosított a látogatók számára ér-
zékenyítő programokat. A teljesen 
besötétített helyszínen a jelenlévők 
látássérült kísérők irányításával egy 
interaktív utazáson vehettek részt a 
vak emberek világába, ahol a tapin-
tás, a hangok, az ízek és az illatok 
nyomán megtapasztalhatták, hogy 
a szem mint érzékszerv kiiktatásá-
val is lehet szép és teljes a világ. 

Másik sikeres program az „Esély-
egyenlőség és munkaerőpiac” kon-
ferencia volt, amelyen a munkálta-
tók és a hátrányos helyzetű mun-
kavállalók találkoztak és osztották 
meg tapasztalataikat. 

Klubfoglalkozásokat is tartottak, 
amelyek hozzájárultak a sorstársak 
tájékozottságához, a kapcsolattartás-
hoz és a Braille-írás gyakorlásához. 

Kovács Lászlóné örömét fejezte 
ki, hogy a projekt megvalósítása 
hozzájárult a sorstársak életminő-
ségének javulásához. A programok 
iránt a város lakói és a sortársak 
közül egyaránt sokan érdeklődtek, 
ezért reméli, hogy 2021-ben is meg 
tudják rendezni a Láthatatlan kiál-
lítást.  (06061)

(06054)
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Információk 3+3 millióról 
Óriási az érdeklődés az új, 3+3 
milliós otthonfelújítási támoga-
tás iránt, közölte a napokban a 
családokért felelős tárca nélküli 
miniszter. Novák Katalin em-
lékeztetett, 2021. január 1-jével 
tették elérhetővé az otthonfelújí-
tási támogatást a kormány gaz-
daság-újraindítási programjának 
legújabb elemeként.

A miniszter a közösségi olda-
lán megjelentetett összefoglaló 
videóban az igénybevételi felté-
telekről is beszélt. A támogatást 
olyan, gyermeket nevelő vagy 
váró házas- vagy élettársak ve-
hetik igénybe, akik a saját ottho-
nukat szeretnék újítani.

A konstrukció utófinanszí-
rozású, tehát a beruházást teljes 
egészében a tulajdonosoknak 
kell megelőlegezniük, az állami 
támogatást azt követően tudják 
csak igényelni az elvégzett mun-
kákra, beszerzett eszközökre, 
kifizetett szolgáltatásokra. Az 
állami támogatás az összköltség 
maximum 50 százaléka lehet. Az 
vissza nem térítendő állami tá-
mogatás legfeljebb 3 millió forint 
lehet, amennyiben a beruházás 
eléri vagy meghaladja a 6 millió 
forintot, és azon belül is megfele-
lőek a beruházás kiadásainak ará-
nyai avagy minimium költsége.

Az állami otthonfelújítá-
si támogatás ugyanis fele-fele 
részben fordítható munkadíjra, 

illetve anyagköltségre számlák 
ellenében. Vagyis annak, aki ki 
akarja használni a teljes összeget, 
amit az állam vissza nem téríten-
dő támogatásként ad ház- vagy 
lakásfelújításra és/vagy -átalakí-
tásra, annak legalább (vagy pon-
tosan) 3 millió forint értékben 
kell anyagot vásárolnia és lega-
lább (vagy pontosan) 3 millió fo-
rint értékben kell szakemberek-
től szolgáltatást megrendelnie, 
azokat beszereznie ,  elvégeztet-
nie és számlákkal igazolnia.

A támogatás egyik további 
feltétele az is, hogy legalább az 
egyik lakónak kell rendelkeznie 
egyéves munkaviszonnyal (bi�-
tosítási jogvis�onnyal). Feltétel 
azonban a köztartozás-mentes-
ség is. A pénzt egy összegben, a 
beruházás végeztével a Magyar 
Államkincstár utalja majd, tehát 
velük kell szerződni, és a számlá-
kat is nekik kell eljuttatni.

A támogatást a tervek szerint 
2022. december 31-ig lehet igé-
nyelni. A miniszter elmondta,  
azokra is gondoltak, akik nem 
tudják önerőből vállalni  a beru-
házást, vagy egy részét nem tud-
ják előre megfinanszírozni: nekik 
államilag támogatott kölcsönfel-
vételt ajánl. Ez az otthonfelújítá-
si kölcsön maximum hatmillió 
forint lehet, ami 3 százaléknál 
alacsonyabb kamattal érhető el a 
pénzintézeteknél.  V. E.

Némileg olcsóbb lakások

A szekszárdi ingatlanpiacra 
is lehetett hatása a koronaví-
rus-járványnak, habár az egyik 
ismert ingatlanos oldal, az In-
gatlannet.hu szakértői szerint a 
2020-ban tapasztalt változások 
már a járvány előtt elindultak.

Szekszárdon a téglalakások 
piacán áresés következett be. A 
kínálati ár bő egy éve átlagosan 
430 ezer forintos négyzetméte-
rárról indult, ami az év végére 
nagyjából 350 ezer forintosra 
csökkent. Márpedig ez egy át-
lagos méretű lakás esetében is 
milliókat jelent a vevőknek.

A panellakások átlagos négy-
zetméter ára viszont stagnált, 
legfeljebb kisebb mértékben 
csökkent, a kínálati ár egész 
évben 330–340 ezer forint volt 
négyzetméterenként.

A családi házak árai kismérték-
ben, de inkább növekedtek, a kí-
nálati ár átlagosan 200 ezer forint 
volt négyzetméterenként, ami a 
tavalyi év utolsó hónapjára 210 
ezer forint körüli összegre nőtt.

Az ingatlanos cég szerint 
a fenti változások már a jár-
ványidőszak előtt elkezdődtek, 
tehát valószínűsíthető, hogy nem 
a vírusjárványnak van ehhez 
köze, hanem egy természetes fo-
lyamat következménye. Ezt más, 
a piacot ismerőkkel való beszél-
getésünk is alátámasztotta.

Paks borsos

Szekszárd ingatlanpiaci árai nem 
olcsók, de Tolnában nem csak a 
megyeszékhelyre mondható ez 
el, Paksra még inkább igaz.

A szekszárdi téglalakásokéhoz 
hasonló 350 ezer forint körüli 
négyzetméterenkénti átlagárral 
kínálják a lakásokat Pakson is. A 
két város eladásra kínált családi 
házainak átlagos négyzetméte-
rárát összevetve kiderül, Paks 
megelőzi Szekszárdot, méghozzá 
csaknem 100 ezer forinttal négy-
zetméterenként. Azok számára, 
akik kisebb büdzsével rendelkez-
nek és a térségben keresik álo-
motthonukat, Dombóvár lehet 
a megfelelő választás. A telepü-
lésen a családi házak tavaly de-
cemberben négyzetméterenként 
140 ezer forint körüli átlagáron, 
a téglalakások 220 ezer forintos 
átlagáron kerültek a kínálatba.

Előrejelzés

2020-ban egy természetes fo-
lyamat következtében, s részben 
a koronavírus-járvány hatása 
miatt már nem drágultak olyan 
nagy mértékben az ingatlanárak, 
mint azt a korábbi években meg-
szoktuk, sőt az ország némely 
részében már árcsökkenés is fel-
fedezhető volt. Ami Szekszárdot 
illeti, a téglalakások közel 20%-
kal lettek olcsóbbak, a panelek 
átlagára 3%-kal esett vissza, míg 
a házak esetében 5%-os drágu-
lást figyelhettünk meg.

A kormány intézkedései a 
jövőben mérsékelhetik a most 
tapasztalt megtorpanást, bár a 
folyamatok teljes átfordításá-
ra ezek sem lesznek képesek, 
vagyis eszeveszett drágulásra 
nemigen számíthatunk 2021-
ben sem.  B. A.

FOTÓ: JANTNER

KÖZÉLET

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

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

1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

7100 Szekszárd, Szent I. tér 18. fsz.
1 db 30 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

7100 Szekszárd, Mikes u. 3.
2 db 23 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

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

1 db 23 m2 szociális garzonlakás

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

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422
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Bemutatjuk a kincseket
– Szekszárdi Értéktár –

Folytatódik nagy sikerű műso-
runk, a Szekszárdi Értéktár! A 
világhírű szekszárdi gombakuta-
tóról, Hollós Lászlóról, a Művésze-
tek Házáról, valamint a Szekszárdi 
márcról szóló összeállításaink már 
megtekinthetők Facebook-olda-
lunkon és YouTube-csatornánkon. 

Következő epizód: február 25.: 
A nagy prózaíró – Mészöly Mik-
lós. Figyelem, a hónap végén a 
négy adásból összeállított kérdés-
csokorra várjuk a helyes válaszokat!

Kövessék a Szekszárdi Értéktá-
rat, hogy Önöké lehessen nívós 
ajándékaink egyike!

A Szekszárdi Értéktár című 
műsorunkban a helyi értéktárba 
felvett neves irodalmi személye-
ket, épületeket, képzőművészeti 
alkotásokat ismertetjük meg a kö-
zönséggel. Célunk, hogy felhívjuk 
a figyelmet arra, milyen értékek 
vesznek körül minket. A műsor 
készítése során több intézmény-
nyel – például a múzeum, a me-
gyei könyvtár, civil szervezetek – 
is együttműködünk. A Szekszárdi 
Értéktár minden csütörtökön, 
18:00 órától jelentkezik új adással.

A műsorválto�ás jogát fenn-
tartjuk!

MOZAIK

Felhívás javaslattételre
Szekszárd Város Aranykönyvébe történő bejegyzéshez

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata a Szekszárd 
Város Aranykönyvéről szóló 
14/2011.(IV.12) önkormány-
zati rendeletére hivatkozva (ol-
vasható a Polgármesteri Hivatal 
honlapján) a következő módon 
és az itt jelzett határidőre várja 
a város polgárainak, közössé-
geinek, valamint intézménye-
inek, gazdasági, társadalmi és 
egyéb szervezeteinek javaslatait 
a 2020-as naptári év megörökí-
tésre érdemes eseményeiről.

Az Aranykönyvbe való be-
jegyzés indoka lehet olyan:
•  kiemelkedően fontos, pozitív, 

Szekszárdot érintő esemény, 
amely méltó arra, hogy a város 
történetének részévé váljon,

•  kiemelkedő – szekszárdi sze-
mélyhez, közösséghez, intéz-
ményhez kötődő – teljesítmény, 

•  neves személyiség látogatása,
•  természeti jelenség, amelynek 

jelentős kihatása volt a város 
életére,

•  események és teljesítmények 
– a reál és a humán szférában 
–, amelyek új értéket terem-
tettek, illetve a város hírnevét 
jelentősen emelték, vagy a vá-
rosban lakók életminőségét 
pozitívan befolyásolták,

•  kitüntetések – Tolna Megyei 
Önkormányzat Közgyűlése 
vagy Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának 
Közgyűlése által alapított, va-
lamint a köztársasági elnök, 
illetve országos hatáskörű 
szervek kitüntetettjei, 

•  a rendszeresen ismétlődő 
események, megemlékezések, 
nagyrendezvények esetén a 
javaslatban a jubileumi alkal-
makon kívül felterjeszthető az 

adott évben különösen kitűnt 
rendezvény (illetve annak ele-
me) is, 

•  az általános és a középiskolák 
diákjainak tanulmányi, sport, 
művészeti, kulturális verse-
nyein a nemzetközi, országos 
I–III. helyezettek, ill. az Arany, 
Ezüst, Bronz éremmel, foko-
zattal kitüntetettek, az OKTV 
és az OSZTV versenyeken az 
országos I–III. helyezettek ke-
rülhetnek az Aranykönyvbe.
A bejegyzésre javaslatot te-

hetnek szekszárdi polgárok, 
közösségek, intézmények, gaz-
dasági, társadalmi és egyéb 
szervezetek.

A javaslathoz szükséges űr-
lap letölthető a Polgármesteri 
Hivatal honlapjáról, ill. ügyfél-
szolgálati időben átvehető az 
ügyfélszolgálati irodában.

Kérjük, éljenek javaslattételi 
lehetőségükkel, és az aranyköny-
vi rendelet követelményeinek 
megfelelő eseményekről, teljesít-
ményekről, személyekről küldje-
nek kellően indokolt javaslatokat 
szerkeszthető (Word) formá-
tumban 2021. március 31-i ha-
táridőig a következő e-mail cím-
re: aranykonyv@szekszard.hu 
vagy papír alapon a Szekszárd 
Megyei Jogú Város Polgármes-
teri Hivatala Humánszolgálta-
tási Igazgatóság Humán Osz-
tály, 7100 Szekszárd, Béla király 
tér 8. (a borítékon: Aranykönyvi 
javaslat) címre.

A határidő után érkezett jel-
zéseket a bizottság nem tudja 
fogadni. 

A közgyűlés által jóváhagyott 
Aranykönyv a Szekszárdi Vasár-
nap 2021. augusztusi számában 
jelenik meg.

Felhívás
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyű-
lése a Szekszárd Város Napjá-
nak megállapításáról és a helyi 
kitüntetések és elismerő címek 
alapításáról és adományozásá-
nak rendjéről szóló 11/2016. 

(III. 31.) önkormányzati rende-
letével „Szekszárd Év Tűzoltó-
ja” és „Szekszárd Év Rendőre” 
kitüntető címet alapított.

A javaslattétel határideje: 
2021. március 01. napja. 

A felhívás, valamint a javaslat-
tételi űrlap és nyilatko�at a www.
s�eks�ard.hu weboldalon érhető el. 
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MŰSZAKI VEZETŐ

A Szekszárdi Nyomda Kft.

pozícióba munkatársat keres.
Feladatok:

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

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

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

Elvárások:
•  Felsőfokú műszaki végzettség vagy technikusi végzettség műszaki 

területen.
•  Számítógép felhasználó szintű ismerete.

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

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
vadaszkata@szekszardinyomda.hu

e-mail címen lehet.
(06060)

(06053)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(06049)

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

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉTÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-550-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(06050)

BŐRGYÓGYÁSZATIBŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere TímeaDr. Pere Tímea

HELYE: 
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

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

(06051)

TÁMASZ ALAPÍTVÁNY
DÉL-DUNÁNTÚLI

REGIONÁLIS
DISZPÉCSERSZOLGÁLAT

72/233–169
Hajléktalan embereket segítő szolgálat

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

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

60
42

)

(06059)
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Unokázós csalók
Egy 73 éves szálkai asszony 
tett rendőrségi bejelentést a 
héten, mert egy ismeretlen 
személy telefonon felhívta, 
az unokájának adta ki magát, 
és azt állította, hogy balese-
tet szenvedett, s pénzre van 
szüksége. A nőnek idegen 
volt a hang, ellenőrző kérdé-
seket tett fel, amikre az isme-
retlen zavarodott válaszokat 
adott. Az asszony hallott 
már az unokázós csalókról, 
úgy gondolta, tőle is pénzt 
akarnak kicsalni, ezért bon-
totta a vonalat. Ő nem járt 
pórul, de a rendőrség azt 
írta, hogy az utóbbi időben 
ismét feltűntek a szépkorú-
akra utazó bűnözők, akik 
már arra próbálják rávenni 
az időseket, hogy utalja-
nak el egy meghatározott 
összeget egy bankszámla-
számra. (ba)

Budapesten indul 
Hadházy

A Momentum színeiben in-
dul Hadházy Ákos országy-
gyűlési képviselő a 2021-es 
ellenzéki előválasztáson. 
Az egykoron fideszes, majd 
LMP-s szekszárdi független 
politikus Budapesten, Zug-
lóban indul. A hírt Feke-
te-Győr András jelentette be 
egy facebookos videóban. 
A Momentum pártelnöke 
Hadházy korrupcióellenes 
harcát dicsérte. A bejelentés 
azért is pikáns, mert ebben 
a körzetben korábban Tóth 
Csaba szocialista politikus 
egyéniben győzött, ám vele 
szemben a Momentum 
többször is megfogalmaz-
ta kifogásait. A videóban 
Hadházy azt mondta, hálás 
a Momentum bizalmáért. 
Szerinte az ellenzéknek van 
esélye nyerni 2022-ben,  
de ehhez többek közt az  
is kell, hogy véget vessenek 
a következménynélküli- 

ségnek. (ba)

KRIMI HÍREK

MOZAIK

Ács Rezső válaszolt Horváth Béla nyílt levelére
Ugyan nem a klasszikus mó-
don válaszolt egy neki címzett 
és lapunkban megjelent nyílt 
levélre Ács Rezső, de formai-
lag mindenképpen válasznak, 
s azon túl nyílt levélnek is te-
kinthető az, amelyet Szekszárd 
polgármestere a saját, politi-
kusi Facebook-oldalán jegyez, 
ezért rövid bevezető után azt az 
alábbiakban változtatás nélkül, 
nyílt levélként közöljük.

A Szekszárdi Vasárnap múlt 
heti számában jelent meg egy 
Ács Rezsőnek, Szekszárd pol-
gármesterének címzett nyílt 
levél, amelyet prof. dr Horváth 
Béla decan emeritus, a PTE 
szekszárdi egyetemi karának 
volt dékánja írt az egyetemi 
modellváltásról szóló cikkünk 
megjelenését követően.

Két hete foglalkoztunk 
ugyanis azzal, hogy a volt 
szekszárdi főiskola, amely már 
évek óta a Pécsi Tudomány-
egyetem egyik karaként mű-
ködik. Emiatt szintén érintett 
a modellváltásban, azaz abban, 
hogy tisztán állami fenntartá-
sú egyetem helyett a jövőben a 
PTE állami finanszírozással se-
gített, de magánalapítvány által 
működtetett egyetem lesz. Ez 
mindenképpen ki fog hatni va-
lamiképpen az egyetem, s azon 
belül a volt szekszárdi főisko-
la, ma egyetemi kar életére is. 
És kihathat a PTE által Szek-
szárdon működtetett óvoda és 
iskola életére is. Cikkünkben 
nemcsak a szekszárdi kar jelen-
legi dékánját szólaltattuk meg, 
aki egyébként kiállt az alapít-
ványi működésre való áttérés 
mellett, hanem Ács Rezsőt is, 
hiszen fontos szekszárdi intéz-
ményről és itteni munkahe-
lyekről van szó. Ács Rezső vá-
laszának lényege az volt, hogy 
Szekszárd nem érintett ebben 
az ügyben, ezért ő érdemben 
nem tud megszólalni. Ezután 
írta meg nyílt levelét Horváth 
Béla korábbi szekszárdi dékán, 
aki felvetette, hogy szerinte egy 
ilyen fontos ügy a városra, az 

önkormányzatra, a polgármes-
terre is tartozik. Ács Rezső ez-
után döntött úgy, hogy válaszol 
a nyílt levélre, de a szokásokkal 
ellentétben nem az eredeti nyílt 
levelet közlő újságnak, nem 
lapunknak küldte el válaszát, 
hanem a Facebookon tette azt 
közzé. Az alábbi szöveget on-
nan vettük, és  szó szerint kö-
zöljük.

„Tisztelt Prof. Dr. Horváth 
Béla decan emeritus, MTA 
doktora! Kedves Béla!
Amióta néhány napja az ellen-
zék által irányított városi lapban 
olvastam a nekem címzett nyílt 
leveledet, egyfolytában azon 
gondolkozom, hogy mi vihetett 
rá Téged erre a méltatlan lépésre.

Csalódott vagyok és méltat-
lannak tartom, hogy egy politi-
kai játszma részesévé váltál. Egy 
megosztott városban, a nyíltan 
az ellenzék szócsöveként műkö-
dő városi újságban egyoldalúan 
számon kérni a polgármestert 
olyan dologért, amiről ponto-
san tudod, hogy nem tehet… 
nos, ez nem elegáns lépés.

Felnőtt, komoly emberek 
nem pártlapokban üzengetnek 
egymásnak – ha úgy érzik, hogy 
mondanivalójuk van – hanem 
személyesen megkeresik a má-
sik felet. Te ezt nem tetted meg.
Érdekes módon azt követően 
vállalsz egyértelműen politikai 
szerepet, hogy leköszöntél a 

Pécsi Tudományegyetem szek-
szárdi karának vezetéséről.

Arról a karról beszélünk, 
amely a vezetésed alatt elvesz-
tette hallgatói létszámának igen 
jelentős részét. Amiatt nem  
panaszkodtál, hogy – a Te szá-
mításodat alapul véve –, évi 1,5 
milliárd Ft veszteség éri a várost 
azzal, hogy a vezetői tevékeny-
séged időszakában kétezeröt-
százról ezerre csökkent a hall-
gatói létszám Szekszárdon.

Nálad jobban senki sem tud-
ja, hogy a helyi polgármester 
semmilyen jogkörrel nem ren-
delkezik a településen működő 
egyetem felett.

Mindig is fontosnak tartot-
tam és tartom az egyetemi au-
tonómiát, sem korábban, sem 
most, nem tudok és nem is 
akarok beleszólni az egyetem 
vezetésébe, szervezetébe, az 
elindított képzések jellegébe. 
Persze a pécsi vagy a szegedi 
polgármester társaimhoz ha-
sonlóan én is kiadhattam vol-
na egy hangzatos nyilatkozatot, 
amelyben mélyen elítélem a 
modellváltást, siratom az egye-
temi autonómiát és besöpröm a 
dicséreteket a harcos kiálláso-
mért. Én ezt nem tettem meg, 
mert megtévesztettem volna 
ezzel a szekszárdiakat.

Sokkal becsületesebbnek érzem 
őszintén kimondani, hogy nem 
tehetek semmit az ügy érdeké-
ben, még akkor sem, ha nem ér-
tek mindennel egyet. Egy biztos, 
az egyetemi kar megmaradását a 
hallgatók létszáma, az itt megva-
lósuló magas minőségű oktatás 
és a legfőképpen az itt végzett 
hallgatók piacképes tudása képes 
garantálni. Nem a politikai lobbi.

Hőzöngeni, hangulatot szíta-
ni nem fogok. Így gondolom he-
lyesnek, mert politikai cirkuszt 
nem csinálok. Megteszik mások 
helyettem. Ezért pedig nem jár 
köszönet.

 Baráti üdvözlettel:
 Ács Rezső
 Szekszárd polgármestere”

NYÍLT LEVÉL
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Február 14-ei rejtvényünk megfejtése: Wosinsky Mór, Prométheusz.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Pohlon Ádámné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését február 25-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Kell
„Ettől fogva kezdett Jézus 
nyíltan beszélni a tanítvá-
nyainak arról, hogy Jeruzsá-
lembe kell mennie, sokat kell 
szenvednie a vénektől, főpa-
poktól és írástudóktól, meg 
kell öletnie, de harmadna-
pon fel kell támadnia.” 
 (Mt 16, 21)

Kellemetlen s�ó e�, amit még 
kiolvasni sem s�eretünk. Mert 
s�ámunkra úgy tűnik, e� a�, 
ami a hétkö�napokban meg-
fos�t a kényelemtől és a s�a-
badságtól. Ebben a böjti időt 
ke�dő mondatban most mégis 
négys�er találko�unk vele - 
ilyen hangsúlyos Jé�us s�ámá-

ra e� a s�ó: kell. Mennie kell, 
s�envednie kell, megöletnie 
kell, feltámadnia kell... Nem 
a�ért, mert valaki kénys�eríti 
akarata ellenére. Nem a�ért, 
mert egy nagyobb erő sodorja 
saját s�ándékaival ellentéte-
sen. Nem. E� a hűség és a féltés 
s�ülte, a� irgalom által életre 
hívott „mus�áj”, s�abadon vál-
lalt isteni s�ükségs�erűség!

Ő a Kris�tus, a� élő Isten Fia, 
és a�ért jött, hogy viss�avigyen 
minket a Teremtőnkkel való 
s�emélyes kapcsolatba, a�ért 
jött, hogy kimentsen a célta-
lanságból és a reménytelenség-
ből, a� ítéletből és a� örök ha-
lálból. De minde� csak egyetlen 
úton lehetséges: valakinek mu-
s�áj odaadnia magát a bűnök 
büntetéseként, valakinek s�ük-

ségs�erű les�állnia a halál leg-
mélyebb bugyrába – különben 
nincs megváltás! S mivel a� 
ember megmentésének nincs 
más útja, csak e� a Golgotán 
át ve�ető ösvény – e�ért mond-
ja Jé�us, hogy „kell”. Mintha 
a�t mondaná: miattad és ér-
ted elkerülhetetlen a� én pas-
sióm útja, de akárhány „kell” 
is áll a� utamba, nem állít meg 
semmi. 

S�inte magától adódik a� 
idei böjt nagy kérdése: Hát 
e�t a� els�ánt odaadást látva, 
mi kell még ahho�, hogy vég-
re teljes erőnkkel, s�ívünkkel 
és lelkünkkel akarjunk bí�ni 
Őbenne?  

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

MOZAIK

M9-es: valóban
nem egyeztet
a kormány?

Orbán Viktor miniszterel-
nökhöz intézett kérdést a par-
lamentben Harangozó Tamás 
MSZP-s országgyűlési képvi-
selő. Arra kérdezett rá, hogy  
igazak-e azok a híresztelések, 
miszerint a kormány külön 
egyeztetés nélkül módosíta-
ná a tervezett M9-es sztráda 
eredeti nyomvonalát.

Erről a témáról a Szek-
szárdi Vasárnap több cikket 
is írt az elmúlt hetekben. 
Egyrészt arról, hogy a Nép-
szava információi szerint 
eldőlt, hogy mégsem érinte-
né a nyomvonal Szekszárdot 
és térségét, hanem ehelyett 
Mohácson keresztül futna 
(és e��el együtt építenék meg 
a 2019. ős�i válas�tás előtt so-
kadjára megígért új mohácsi 
Duna-hidat). Másrészt pedig 
arról, hogy egyeztetések kez-
dődtek emiatt a térség politi-
kusainak és polgármesterei-
nek a kezdeményezésére.

Harangozó hangsúlyoz-
ta, hogy szó sincs politikai 
kérdésről, hanem kiemelten 
fontos helyi, társadalmi és 
gazdasági ügyről, amit jelez, 
hogy bár ő baloldali politi-
kusként tette fel a kérdést, de 
a térség fideszes országgyű-
lési képviselői és több kor-
mánypárti polgármestere is 
kifejezte, hogy szeretné, ha 
a nyomvonal nem változna 
meg a korábban ígérthez ké-
pest. Azt kérte, hogy a kor-
mány ne Tolna megye kárára 
segítsen Dél-Baranyának.

A parlament tavaszi 
ülésszakának első napján, 
hétfőn feltett kérdésre a mi-
niszterelnök helyett Gulyás 
Gergely válaszolt.

A kancelláriaminiszter 
azt mondta, hogy ígéretet 
tesz arra, hogy egyeztetni 
fognak  a nyomvonalról, s 
megoldást  fognak találni a 
feltett kérdésre.  B. A.
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KÖZÉLET

Ötven év gyógyító munka után lett nyugdíjas a főorvos 
Szerénység, emberi és szak-
mai tisztesség – Szekszárdon 
ezekről sokaknak juthat eszé-
be a legendás osztályvezető 
szemész főorvos, dr. Vastag 
Oszkár. Ötven évet állt a gyó-
gyítás szolgálatában, ebből 
41 évet a szekszárdi kórház-
ban dolgozott. A szemészet 
a Balassa János kórházban 
a nyugalom szigete, amiben 
komoly szerep jutott habitu-
sának.

Bálint György

A nyugdíjkorhatár elérésekor 
marasztalták, de ő maga sem 
óhajtott váltani.Nem szakmai 
vagy emberi hiúságból – mi sem 
áll távolabb tőle – annál inkább 
az egészségügyben jelentkező 
humánerőforrás-hiány láttán. 
Dolga volt még, s nem csupán 
a műtőben, a kezelőben, ha-
nem a majdani utódok megta-
lálásában. Akkor még nem jött 
el annak az ideje, hogy átadja 
másnak a stafétabotot. Most, 
évekkel később, 75 évesen ez a 
pillanat is eljött. Fél évszázad 
után elbúcsúzott a gyógyító 
munkától Vastag Oszkár – ezu-
tán minden idejét a magánélet-
re, a családra, két gyerekére, 
négy unokájára fordítja.

– Mikor érkezett Szekszárdra?
– 1979 novemberében. Akkor 

a legendás Szentgáli Gyula volt a 
szekszárdi megyei kórház igaz-
gatója. Kezdésként két éven át 
a szemészeti osztály megbízott 
osztályvezető főorvosa voltam.

– Hogyan fogadták, milyenek 
voltak a körülmények? 

– Ami a személyi, tárgyi, vagy  
jogi feltételeket illeti, mindent 
meg tudtam valósítani az új ál-
lomáshelyemen. Nem éreztem 
hátrányát annak, hogy nem kli-
nikán, hanem vidéki kórházban 
dolgozom. Csak a komplex meg-
oldások miatt kellett a betegeket  
Pécsre vagy máshová küldenünk. 
Bátran merem állítani, a kórház 
vezetése, bárki is volt a főigaz-
gató a 41 év alatt, a szemészetet 
mindenben segítette, hogy a kor 
színvonalán tudjunk gyógyítani.

– Vagyis nem bánta meg, hogy a 
elhagyta a pécsi klinikát?

– Nem. Önállóan valósíthat-
tam meg szakmai elképzelése-
imet. Sikerült olyan általános 
hangulatot teremteni, olyan 
képet kialakítani az osztályról, 
ami megteremtette a szakma 
presztízsét, szívesen jöttek ide, 
és maradtak  az orvosok is, a 
nővérek is.

– Az ön higgadt intellektusáról, 
emberszeretetéről, humanizmu-
sáról sokan mesélnek. Elcsodál-
koztak türelmén, mások megér-
tésének, tiszteletének habitusán, 
vagy azon, hogy minden szavá-
ból, gesztusából érződött, nála 
nincs különbség a hozzáállásban 
egy ismert topmenedzser vagy 
egy perifériára szorult látássé-
rült ellátásakor. Honnét jön ez?

– Így szocializálódtam, ha 
szabad ezt mondanom. Ebben 
benne van a hitem és részben 
szláv származásom is: anyai 
ágam lengyel. Az édesanyám 
lengyel menekült volt. Ez a fi-
lozófiám, hogy mindent szépen, 
kulturáltan és igazságosan kell 
intézni. Számomra tényleg va-
lóban egyenlő volt minden em-
ber a gyógyító munka során …

 
– Ezres nagyságrendben van 
ön mögött sikeres műtét, köz-
tük olyanok, amikor már vak-
ságtól szenvedő embereknek 
sikerült visszaadni látásukat, 
többnyire a szürkehályog mű-
tétekről van szó. Milyen érzés 
ez gyógyító emberként?

– A legcsodálatosabb élmé-
nyem, amikor egy különböző 
okokból látását elvesztő embe-
ren tudunk segíteni. A műtét 
után, a szemkötés levételekor 

a legtöbben felkiáltanak, még-
hozzá így: „Látok!” Szerencsére 
jó néhányszor volt ilyen való-
ban megható és sokáig emlé-
kezetes orvosi s egyben emberi 
sikerekben részem, hála az or-
vostudomány fejlődésének.

Meg kell említeni, és fontos 
megemlíteni, hogy a mi terüle-
tünkön is lényeges a megelőzés: 
a hályogbetegség időben való 
észrevétele, mert ekkor tudunk 
valóban komoly mértékben se-
gíteni, a látásjavulásban ered-
ményeket elérni. Ekkor még 
nem műtétekkel, hanem lézer-
kezeléssel, szembe adott injek-
ciókkal és persze tablettákkal is.

– Marad Szekszárdon?
– Persze, sehova nem köl-

tözöm, ez az élhető kisváros 
ugyanúgy a szívemhez nőtt, 
mint a kórházi osztály, mi több 
a Balassa János Megyei kórház.

Vívás
A volt főorvos a vívósport 
helyi megalapítójaként is be-
írta magát a s�eks�árdi kö�-
életbe. Sokáig verseny�ett, és 
s�abadidejének jelentős ré-
s�ében, a S�eks�árdi Kórhá� 
Sportegyesület keretein belül 
megalapította a vívó s�akos�-
tályt. Mindenes volt: ed�ő, 
s�akos�tályve�ető, tobor�ó. 
Versenyekre is sokáig ő járt 
a gyerekekkel. Ma egy általa 
kinevelt, a sportág iránt elkö-
tele�ett oktatója van a s�ak-
os�tálynak, Garay Előd.

Róla megbecsüléssel bes�él, 
és ígérte, hogy eddig is lejárt 
a� ed�ésekre, besegített, ha 
s�ükség volt rá, bi�onyára 
e�után is megtes�i majd.

Keszthely, Pécs, Villány
Dr. Vastag Os�kár kes�thelyi 
s�árma�ású, máig viss�ajár 
oda, de 10 évet Villányban is 
élt. A Pécsi Orvostudományi 
Egyetemen vég�ett, s�akmai 
előmenetelében fontos volt, 
hogy maradhatott a klinikán, 
és olyan neves orvosprofes�-
s�ortól is tanulhatott, mint 
Halda Tamás. Kilenc évig 
volt a pécsi s�emklinikán, 
amikor – több, más terü-
leten dolgo�ó kollégájáho� 
hasonlóan – ő is válas�út 
elé került: marad ott, 
mondhatni a s�akma 
csúcsán, vagy elfogadja 
egy kisebb vidéki kórhá� 
főorvosi státus�át, s ott foly-
tatja gyógyító tevékenységét.

Fókuszban a család
A főorvos két gyerekénél két 
unoka van, egy fiú, egy lány. 
A�t mondja, rájött a� elmúlt 
hónapok otthoni ücsörgése 
kö�epette, hogy a hirtelen 
rás�akadt értelmes nyugdíjas 
életet is tudni kell megs�er-
ve�ni. Többet les�nek a� uno-
káikkal és több kirándulást 
terve�nek, mint aktív idős�a-
kukban. Egyébiránt a Kórhá� 
SE elnökeként a termés�etjá-
rók ügyeivel is foglalko�ik.

A�t mondta, ha a kórhá� 
s�emés�eti os�tályáról hív-
ják, ő segíteni fog. Utódját, 
Masovs�ki Lás�ló főorvost 
nagyrabecsüli, s örül, hogy 
a lehető legnagyobb rendben 
van ma is a kórhá�ban.
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Nem volt esély a Sopron legyőzésére
Van úgy, hogy a női kosár-
labdában, főleg profi szinten 
igen jelentősnek számító, 
akár 25 pontos vereséget 
sem kell szégyellni, s a fela-
dat inkább megtalálni azokat 
a pozitívumokat, amelyekre 
lehet építeni. A KSC szerdai, 
hazai, Sopron elleni mérkő-
zése ilyen meccs volt.

Bálint György 

A Sopron ugyanis nem csak 
egyértelmű esélyese volt a mér-
kőzésnek és az egész bajnokság 
(újbóli) megnyerésének, de az 
amúgy is extrán erős csapat ma-
gához képest is szintet lépett. A 
KSC Szekszárd Sopron elleni 
szerdai mérkőzése tehát olyan 
volt, amely után a vereség kielem-
zése helyett, vagy legalábbis mel-
lett a meccs Szekszárdra vonatko-
zó pozitívumait kell megkeresni. 
Hogy legyen útravaló innen is 
akkorra, amikor nem egy nem-
zetközi szinten mérve is extrát 
nyújtó csapattal kell megküzdeni.

A rekordbajnok Sopron Basket 
ugyanis szerdán este egyszerűen 
legyőzhetetlen volt a KSC Szek-
szárd számára, igazolván: aligha 
véletlen, hogy a magyar bajnok-
ságban szinte gázolva menetel az 
utóbbi évekbeli magához képest 
is legerősebbnek számító mosta-
ni Sopron, amely 19 meccsen 19 
győzelmet húzott be, és az Eu-
roligában is csupa győzelemmel 
jelezte szuper erejét.

Az amerikai és a délszláv a vi-
lág mindmáig meghatározó két 
kosárlabda kultúrája talán min-
den eddiginél markánsabban 
ötvöződik ebben a tavaly nyáron 
összevásárolt, a magyar bajnok-
ságban ritkaságszámba menő 
amerikai WNB-s kiválóságokkal 
is megspékelt soproni csapatban. 
Nemcsak az odaát is magas ní-
vót képviselő játékosok száma a 
feltűnő, hanem az is, hogy csa-
patként is jól funkcionál, ösz-
sze van rakva ez az új Sopron. 
Láttuk játékuk sebességét, egyes 
játékosok párját ritkító mozdu-
latgyorsaságát, s azt a félelmetes 
dobásbiztonságot, ami legalább 

öt játékos sajátja volt ezen a 
meccsen is. Williamset és Wal-
kert kell kiemelnünk elsősorban, 
ők hét triplát jegyezve 35 pontot 
tettek be a közösbe, de mellettük 
volt még hét játékos, akik négy 
és hét pont között zárták a mecs-
cset (January, Brooks, Varga S., 
Krajisnik, Fegyverneki, Határ, 
C�ukor).

 
Három negyed magas nívón

 
Az, hogy magas nívón pörgő, 

lüktető és sokáig kiegyensúlyo-
zott volt a játék a szerda esti mecs-
csen, annak köszönhető, hogy a 
szekszárdi csapat alapvetően azt 
az arcát mutatta, amit az Európa 
Kupa győri csoportkörében lát-
hattunk a lányoktól, ami három 
győzelmet hozó csoportelsőség-
hez és továbbjutáshoz vezetett. 
Tíz-tizenkét pontnál nagyobb 
előnye nem volt a Sopronnak, 
amely alapvetően hatástalanítani 
tudta a mieink játékában meg-
határozó Studer Ágnes irányítót 
és Erica McCall center-bedobót. 
Studer Ági ezúttal pont nélkül 
zárt, Ericát pedig négy ponton 
tudták tartani.  De voltak – és ezt 
fontos megjegyezni – hatékony 
szekszárdi válaszlépések, nem is 
egy! Mindenekelőtt az ellenfél-
hez formátumában is hasonló 
felállású, kellőképpen agresszív 
védekezés és jó lepattanózás a 
palánkok alatt.  A felzárkózáshoz 
persze kellett volna a ziccernek is 
nevezhető közeli, illetve középtá-
voli helyzetek jobb százalékban 
történő értékesítése, ez volt az oka 

a végül kialakult nagy, 25 pontos 
különbségnek.

Kielemzésre érdemes, miért 
esett vissza szinten mindenben 
a harmadik tíz percben Djokics 
Zseljkó csapata, miután azt a já-
tékrészt 20–3-ra nyerte a Sopron.

A meccs utáni értékelésében 
utalt is erre Djokics mester, aki 
úgy látta: sok volt ekkor az ellen-
fél által nem feltétlenül kikény-
szerített hiba: „A fénypontot 
számomra a védekezésünben a 
mérkőzés jelentős részében ta-
pasztalt pozitív változás jelenti” 
–  jegyezte meg érdeklődésünk-
re a szekszárdi vezetőedző.

 
Visszatértek a meccsbe

Némiképpen búfelejtő volt a zá-
rónegyedben, hogy a szekszárdi 
csapat visszatért első félidőbeli 
önmagához. A ponterős Goreet 
érdemes volt keresni a lab-
dával, Friskovec kezében volt 
még újabb tripla, s ami a jövőre 
nézve biztató: a padról érkezők 
is jeleskedtek az aszisztokban 
(nem tudom,ez mit jelent) és a 
pontszerzésben, így az egyaránt 
öt pontig jutó Gereben Lívia és 
Bálint Réka, de szintén jól tel-
jesített Theodoreán Alexandra.

A KSC Szekszárd – Sopron 
Basket mérkőzés végeredmé-
nye: 49–74.

A Sopron ezen a mérkőzésen 
is bizonyította: nemcsak a ma-
gyar bajnokság szuperesélyese, 
de az Euroliga-győzelemnél 
szóba jöhető csapatok közt is 
számolni kell velük.
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Kötődések
S�eks�árd, de úgy általában 
Tolna megye a különbö�ő 
egyéni, többnyire olimpiai 
egyéni sportágakban neve-
lő-egyesületekkel bír. Más-
nak, másoknak nevelő-kine-
velő egyesületekkel.

Kisvárosok, kis költségveté-
sű egyesületek, komoly városi 
támogatás, komoly s�pon-
�ori jelenlét hiányában nem 
is tudnák a� utánpótlásból 
kinövő, fi�etési igénnyel is fel-
lépő tehetségeiket megtartani.

Pers�e a civil élet, a� eg-
�is�tenciateremtés, a tovább-
tanulás nem egy esetben 
elvitte, elvis�i a tehetségeket 
innét: a� atléta, a cselgán-
csos, a kerékpáros és más ki-
emelkedő tehetségeket.

A babérokat pedig s�inte 
kivétel nélkül a befogadó, új, 
„nagy” egyesület aratja le. 
Sovány vigas�, amikor egy 
felnőttként ismert verseny-
�őről megjegy�ik, hogy va-
lamikor S�eks�árdról, Bony-
hádról, Dombóvárról indult. 
A viss�aho�ataluk nyilván 
költségvetést érintő kérdés, 
csak a dicsőségért nem csi-
nálják – miért is tennék. A 
profi sportban e�en a s�inten 
e� magától értetődő.

Ismerve a� atlétika berke-
iben köttetett ebbéli s�er�ő-
déseket, e�ek a pén�ek kiga�-
dálkodhatók, megs�ere�hetők 
lennének, főleg ha a� önkor-
mány�atok, felismerve ennek 
jelentőségét, a maguk lehető-
ségei s�erint ho��ájárulnának 
a sportolók felkés�üléséhe�.

A s�eks�árdi Csillag Balá�s 
máig a� 5000 méteres síkfu-
tás csúcstartója. Mégsem volt 
sosem havi fix járandósága, 
de semmi pén�ért sem hagy-
ta el nevelőegyesületét és 
ed�őjét, Németh Gyulát.

A nyomdokaiban járó 
S�emerei Levente a� ameri-
kai egyetemi évek után S�ek-
s�árdra s�eretne viss�atérni.

Lám, a�ért a mai, olykor 
kétségbeejtően elanyagiaso-
dott sportvilágban is előfor-

dulhat ilyesmi.  B. Gy.

VÉLEMÉNY
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ZÖLD PONT

Zöld Pont néven új sorozatot 
indít a Szekszárdi Vasárnap. 

E helyen a jövőben a termé-
szet- és környezetvédelemmel, 
a fenntartható fejlődés kérdése-
ivel, vagy éppen a klímaválto-
zással, a globális felmelegedéssel 
foglalkozunk majd. Természete-
sen a legtöbb esetben szekszárdi, 
esetleg régiós vagy magyarorszá-
gi szempontoknak, sajátosságok-
nak megfelelő módon.

Első cikkünk a kerti hulladék 
égetésére vonatkozó új szabá-
lyozásról szól. A cikk elkészí-
téséhez Gyarmati László, Szek-
szárd Szociális, Egészségügyi, 
Környezeti és Fenntarthatósági 
Bizottságának külsős szakértője, 
a Zöld Társ Alapítvány kurató-
riumi tagja nyújtott segítséget.

Gyarmati László emlékezte-
tett, hogy jogszabályi változás 
miatt 2021. január 1-jétől a 
kerti hulladék égetése tilos az 
ország egész területén. Ez a kör-

nyezetvédelem szempontjából 
egy rendkívül fontos változás, 
ugyanakkor sok évtizedes, sőt 
még sokkal régebbi gyakorlatot 
ír át, ezért nem árt erre figyel-
meztetni a szakember szerint.

Még akkor is, ha ez az új sza-
bály jelenleg mégsem él, mivel 
átmeneti jelleggel a koronavírus 
miatt elrendelt veszélyhelyzet 
idejére a végrehajtását felfüg-
gesztették.

Szekszárdon belterületen az 
avar és a kerti hulladék égetése 
tilos a jelenlegi rendelet szerint 
(a�a� külterületen nem tilos), de 
ez már nem felel meg az orszá-
gos jogszabálynak, amely alap-
vetően tiltja meg a lakossági 
hulladék, köztük a kerti hulla-
dék elégetését.

Gyarmati László szerint a 
problémát a tiltás önmagában 
nem fogja megoldani, egyéb 
segítő alternatívákra is szükség 
van. Ráadásul közeleg a tavasz 

eleji égetés időszaka is, ezért 
megfelelő megoldási lehetősé-
geket kellene nyújtani a kerttu-
lajdonosoknak.

Ha viszont nem égethetünk, 
akkor mit is lehet kezdeni a 
kerti hulladékokkal?

Komposztálhatunk és mul-
csolhatunk például, helyben a 
gazdák területén. Ez a két leg-
egyszerűbb megoldás, amely 
„csak” a gazda gondolkodás-
módján és tenni akarásán 
múlik, hangsúlyozta Gyarmati 
László.

Ugyanakkor azt is mondta, 
hogy ebben az önkormányzat is 
segítheti a lakosságot szakmai 
segítségnyújtással (előadások, 
kiadványok kés�ítésével), vagy 
éppen komposztládák biztosí-
tásával. Megoldás lehet a kö-
zösségi ágdarálás is, amikor is 
az önkormányzat (vagy egyik 
cége) beszerzi a szükséges tech-
nikai eszközöket, és ütemezve, 
a gazdákkal együttműködve, 
azok részvételével elvégzi a ve-
nyige és az ágak darálását, vala-
milyen mértékű térítés mellett. 
A keletkezett aprítékot a gazda 
felhasználja saját területén vagy 
elszállítják, hogy abból kom-
poszt vagy pl. brikett készüljön.

Gyarmati László hangsúlyoz-
ta, ez csak néhány felvetés, sok 
más megoldási lehetőség is ren-
delkezésre áll. A lényeg, hogy 
történjen előrelépés.

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Felhívás
Tisztelt Lakók! A villamos energi-
áról szóló 2007. évi LXXXVI. tör-
vény 137. §-a és a villamosművek, 
valamint a termelői, magán- és 
közvetlen vezetékek biztonsági 
övezetéről szóló 2/2013. (I. 22.) 
NGM rendelet előírja, hogy a vil-
lamos vezeték biztonsági övezeté-
nek környezetében lévő fák, bok-
rok ágait az ingatlan tulajdonosa 
(ke�elője) köteles rendszeresen el-
távolítani, ha azok a szabadvezeték 
biztonsági övezet határát elérik.

A fentiekre tekintettel felkérjük 
a tisztelt ingatlantulajdonosokat, 
hogy az ingatlanuk területén a 
gallyazási munkákat VÉGEZ-
ZÉK EL. Az E.ON Dél-dunántúli 
Áramhálózati Zrt. megbízásából 
eljáró Ágvágó Szolgáltató Kft. 
munkatársai előre láthatólag 2021. 
február 15. napjától SZEKSZÁRD 
település területén gallyazási 
munkálatokat fognak végezni.

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

A megbeszélt időpontban ké-
rem, biztosítsák kollégáink beju-
tását az ingatlan területére, ezzel 
is segítve munkánkat, valamint 
az Önök zavartalan áramellátását.
Köszönettel:
 Ágvágó Szolgáltató Kft..

Online versenyeztek a műfordító diákok
Immáron 26. alkalommal ren-
dezték meg a napokban a Tol-
na-Somogy megyei középisko-
lai angol műfordító versenyt a 
Szekszárdi I. Béla Gimnázium-
ban. A megméretést először tar-
tották online formában.

A versenyre a középiskolák 
9.-12. évfolyamán tanuló diá-
kok nevezhettek egy-egy fordí-
tással. Idén hat Tolna megyei és 
tíz Somogy megyei középiskola 
diákjai neveztek. Összesen 68 
értékelhető pályamű érkezett ha-
táridőre, ebből választották ki az 

I. Béla Gimnázium angol szakos 
pedagógusai a második forduló-
ba jutó tanulók fordításait – ott 
húsz tanuló mérte össze tudását.

A verseny az I. Béla Gimná-
ziumban is nagy diáksereget 
mozgat meg. Idén az isko-
la mind a négy évfolyamáról 
neveztek diákok, összesen 39 
tanuló, közülük 19 diák érté-
kelhető fordítással nevezett. A 
megyei fordulóba jutott 20 ta-
nuló pályaműve közül három 
volt az I. Béla Gimnázium ta-
nulójának fordítása. 

A zsűri elnöke Csató Máté 
volt. A pécsi polgármesteri hi-
vatal költségvetési főosztályán 
dolgozó fiatalember maga is 
nyert korábban nyelvi verse-
nyeket, s három éven át volt 
polgármesteri ösztöndíjas. A 
zsűri további tagjai: Horváth 
Edit szaktanácsadó, a Kaposvári 
Csokonai V.M. Általános Isko-
la és Gimnázium tanára; Tóth 
Teodóra angol és magyar mint 
idegennyelv-szakos tanárnő és 
Kiss Alexandra angol-történe-
lem szakos tanárnő (Kaposvári 

SZC S�échenyi István Techni-
kum és S�akkép�ő Iskola).

Az idei verseny dobogósai: 1. 
Orbán Réka (S�eks�árdi Garay 
János Gimná�ium), 2. Szijártó 
Eszter (Kaposvári Munkácsy 
Mihály Gimná�ium), 3. Nagy 
Dóra Katalin (Paksi Vak Boty-
tyán Gimná�ium).

A nagyon erős mezőnyben az 
I. Béla tanulói közül 6. lett Tass 
Gergő (10.B – felkés�ítő tanár: 
Bíró Péterné), 13. helyet szerzett
Kun Réka (10.C – felkés�ítő ta-
nár: Máté Ákos).  SZV

Tilos a kertiTilos a kerti
hulladék égetésehulladék égetése
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Fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vidéki szkander
Új rovatunkban olvasói leveleket olvashatnak. Ebben a formá-
ban a mai a harmadik írás a sorban, amit közlünk a Szekszár-
di Vasárnapban. Továbbra is várunk azonban önöktől olyan 
történeteket, észrevételeket, problémafelvetéseket, amelyek 
nem csak az érintetteknek, hanem  sokaknak szolgálhatnak 
tanulsággal, megoldással, ötlettel. Kifejezetten várjuk a ko-
rábbi és aktuális cikkeinkre való reakciókat is olvasói levél-
ként. Egyedi, személyes történeteket is közlünk, ha a fenti 
szempontoknak megfelelnek. Kérjük, írjanak nekünk a to-
vábbiakban is a következő e-mail címre: szekvas@gmail.com.

... a tépett plakátokról ismerős 
tizenhárom ácsorgó ember egy-
re zavartabban tekintgetett egy-
másra és türelmetlenül nézeget-
ték óráikat. Látszott rajtuk, hogy 
mennének már dolgukra, de ott 
az a kettő nem tágít. Könyökeik 
még mindig stabilan az asztalon, 
de izmaikat már nem feszítették, 
és mintha már a homlokuk sem 
gyöngyözne, tekintetük befor-
dítva oldalra a semmibe.

Nem néznek egymásra egy pil-
lanatra sem. Elszántság már rég 
nincs a szemeikben, talán már 
ők is felállnának, csak hát a görcs, 
az a fránya görcs, ami halálosan 
feszíti egymásra fonódó ujjaikat. 
De akkor az egyik mintha...

Eddig az álmom, eddig mer-
tem álmodni.

A legutóbbi önkormányzati 
választás óta eltelt hónapokat már 
nem is számolom, lassan évekről 
kell beszélni. Ez az idő azzal telt, 
hogy önök – tisztelt megválasz-
tott vezetőink – ezt a jobb sorsra 
érdemes kisvárost nem vezették, 

nem gondozták, nem csinosí-
tották, nem gazdagították. Az 
ámuldozó városlakók azt láthat-
ják ,hogy hosszú hónapok óta a 
belharcok adnak Önöknek elfog-
laltságot. A kisvárosi adok-kapok, 
a szájkarate, a cicaharc, egymás 
meghazudtolása, vagy éppen 
egymás lehazugozása, ahogy a 
helyzet megkívánja.

A lényeg a „másik tábor” elle-
hetetlenítésén van.

Mert itt is kell lennie egy gyű-
lölt „másik tábornak” úgy, mint 
ott fent, a csodás fővárosban. 
Csak kicsiben, olyan harminc-
ezres lépték mellett.

A Városháza tájékáról sze-
rényen a csörgedező, befulladó 
vagy éppen hamvába holt fej-
lesztések hurráoptimista pro-
pagandájáról vagy hurrápesszi-
mista ekézéséről jönnek a hírek.

Reméljük, a mostani járvány 
egyszer véget ér, de a ragályos 
sárdobolásnak is jó volna a vé-
gét látni még úgy is, ha tudjuk 
jól, hogy mindig a másik kezdte, 

és különben is, én sosem vagyok 
intoleráns.

Honnan is a bátorságom eh-
hez a provokatív hangnemhez?

Úgy tapasztalom, hogy a vá-
rosban nagyon szép számmal 
fogalmaznak nálam sokkal-sok-
kal sarkosabban, csak ők esetleg 
nem olyan „írogatósak”, meg hát 
a nyomdafesték se nagyon tűrné.

Fentiek leképeződése a helyi 
médiában tragikomikus külön 
fejezete lehetne a dicstelen hó-
napok krónikájának. Ki, hol, 
miért és miért nem nyilatkozik 
a Szekszárdi Vasárnap, az Ant-
ritt, a Rádió1 vagy éppen a TTT 
segedelmével, esetleg rovására. 
Szánalmas bújócskák.

Ne legyek se naiv, se álnaiv. 
Látom magam körül a végle-
tesen megosztott országot, de 
muszáj ezt így, kicsiben is...

De hát miről is beszélek?
Igaz, hogy járvány van, de a 

csapból folyik a víz, a buszok 
járnak, a szemetet elviszik, ha 
leesik a hó, biztosan eltakarítják, 
ráadásul ingyen parkolhatunk. 
Minden megy a maga járásán, 
olyan csendes helybenjárással.

Azért én hiányolok néhány 
dolgot a szóbanforgó uraktól és 
hölgyektől, ha már akkor úgy 
odatettem azt az x-et :

... alázatot a tárgyaláshoz, meg 
hogy tévedtem, bocs öreg, meg 
ez a helyben járás dolog is …

Ja, ez megint csak az álom 
része itt a végén.

Tudják, a keretes szerkezet.
 Tisztelettel: Tóth András

MOZAIK

OLVASÓI LEVÉL

Szekszárd és Én
Irodalmi pályázatot ír ki a Szekszárdi Vasárnap, 
Szekszárd és Én címmel, 14–30 éves szekszárdi 
lakosok számára. A pályázatban műfaji megkötés 
nélkül, géppel írt, e-mailen küldött pályamunká-
kat várunk, legfeljebb 3000 leütés terjedelemig. A 
14–18 és a 18–30 éves korosztályt külön díjazzuk, 
a korcsoportok 3–3 legjobb munkáját  hasábja-

inkon közöljük, és tárgynyereménnyel jutalmaz-
zuk. Személyes hangvételű írásműveket várunk, 
amelyben a szerzők Szekszárddal kapcsolatos 
viszonyukat, élményeiket jelenítik meg. 

Benyújtási határidő: 2021. február 28-a éjfél. 
E-mail cím: szekvas@gmail.com. 
Tárgy: Szekszárd és Én.
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PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

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

(06047)

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

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

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

GYORSSZERVIZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás-
elhárítás!

(06048)

csavarok, anyák, alátétek, 
szegek, szegecsek, tiplik,

dübelek, épület- és
bútorvasalatok,

zárak, lakatok, kilincsek, 
bútorfogantyúk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
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 (06044)

(06046)

(06057)

74/ 314-009 ; 30/ 7-314-009 
amaryllishazhoz.hu 

H-P 8:00-15:00 

Napi leves: 650 Ft / Pénteki napi leves: 850 Ft / Főzelék feltét nélkül: 650 Ft 

A feltüntetett árak az ELVITELES HETI ELŐRENDELÉSEKRE vonatkoznak. 
Kiszállítási ajánlatunkról érdeklődjön diszpécserünknél v. weboldalunkon! 

ELVITELES MENÜ AJÁNLATOK 2021. FEBRUÁR 22-26. Heti 

HÉTFŐ 
Menü A: Zöldborsóleves vajas galuskával,Dubbary csirkemell rizzsel  
Menü B: Zöldborsóleves, Túrógombóc citrusos tejföllel  
Főétel: Sajttal töltött sertés karaj cornflakes bundában, hasábbal 
Tészta: Túrógombóc citrusos tejföllel  
Főzelék: Gyöngybabfőzelék sült kolbásszal 

 
1250 
1250 
1550 
1050 
1150 

KEDD 
Menü A: Fokhagymakrémleves, Temesvári sertésborda rizzsel  
Menü B: Fokhk.leves, Paradicsomos káposztafőzelék sült oldalassal 
Főétel: Fetával, Oliva bogyóval töltött csirkemell petr. burgonyával  
Fitt: Csirkecomb saslik salátaágyon  
Tészta: Burgonyás tészta tejfölös uborkasalátával   
Főzelék: Paradicsomos káposztafőzelék sült oldalassal 

 
1250 
1250 
1550 
1450 
1150 
1150 

SZERDA 
Menü A: Burgonyaleves, Töltött csirkecomb burgonyapürével  
Menü B: Burgonyaleves, Mákos guba vanília öntettel 
Főétel: Szarvaspörkölt sztrapacskával, csemegeuborkával  
Fitt: Rántott cukkini csicseriborsó salátával    
Tészta: Mákos guba vanília öntettel 
Főzelék: Finom főzelék roston csirkemellel 

 
1250 
1250 
1850 
1450 
1050 
1150 

CSÜTÖRTÖK 
Menü A: Erőleves lúdgége tésztával, Milánói sertésborda  
Menü B: Erőleves lúdgége tésztával, Felesborsó főzelék pörkölttel 
Főétel: Rántott tengeri halfilé majonézes burgonyasalátával 
Fitt: Pestos csirkesaláta         
Tészta: Hortobágyi húsos palacsinta 
Főzelék: Felesborsó főzelék pörkölttel 

 
1250 
1250 
1850 
1450 
1250 
1150 

PÉNTEK 
Menü A: Tárkonyos csirkeraguleves, Somlói galuska   
Menü B: Tárkonyos csirkeraguleves, Burgonyafőzelék fasírttal  
Főétel: Cigánypecsenye hasábburgonyával, csalamádéval  
Fitt: Wok zöldséges csirkeragu sáfrányos rizzsel  
Tészta: Somlói galuska   
Főzelék: Burgonyafőzelék fasírttal  

 
1250 
1250 
1550 
1450 
1050 
1150 

(06043)

GEMENC KOMPRESSZOR KFT.
gemenc.kompresszor@gmail.com

 06–30/330–5232

• légkompresszorok
• hidraulika olaj értékesítés

• hidraulika kiegészítők
•  hidraulika

tömlők

www.gemenc-kompresszor.hu 

7100 Szekszárd,7100 Szekszárd,
Mátyás király u. 74.Mátyás király u. 74.

(06062)

HIRDETÉS


