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A TARTALOMBÓL

Nyitottak az ovik
Május 25-én kinyitottak az óvo-
dák és a bölcsődék Szekszárdon 
is. Az első napon a gyermekek 
mintegy hatvan százaléka tért 
vissza, vagyis 560 óvodás és 
bölcsődés gyermeket fogad-
tak intézmények – a megfelelő 
óvintézkedések mellett.
 → 3. oldal

Fúziós muzsika
Ifjúsági fúvószenekarokban 
pallérozódó, szekszárdi és tol-
nai fiatalokra épülő együttes-
ként ismerhettük meg az elmúlt 
években a HuMen Brass Band 
csapatát, amely egyik aktív fel-
lépője a megyeszékhely „karan-
tén-koncert” sorozatának.
 → 5. oldal

Edzésben az FGKC
Hétfőn elkezdte a közös mun-
kát a Szekszárdi FGKC női kézi-
labda csapata. A Fekete Gólyák 
több régi-új játékosossal kiegé-
szülve készülnek az új idény-
re, ám az még kérdés, melyik 
vonalban kezdik meg ősszel a 
pontvadászatot.
 → 13. oldal

→ 7. oldal→ 7. oldal

→ Részletek a 9. oldalon→ Részletek a 9. oldalon
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Ősszel vehetik birtokba az új uszodát a szekszárdiak
A kirendelt műszaki szakér-
tő véleménye szerint nincs 
olyan probléma, mely a be-
ruházás befejezését, vagy 
az épület használhatóságát 
veszélyeztetné, így ősszel 
elkészülhet az új szekszárdi 
sportuszoda.

Áprilisban szerződésmódosí-
tás történt az új uszoda kivi-
telezésével kapcsolatosan. A 
szándék egyértelmű, a létesít-
mény építését be kell fejezni – 
emlékeztetett a szerda délután 
megtartott bejáráson Ács Re-
zső. A polgármester hozzátet-
te, a munkálatok haladnak, a 
megvalósítást pedig a jelenlegi 
kivitelezővel tervezik. Mint el-
mondta, a módosítás alapján 
– melyet rajta kívül a Szekszár-
di Sportközpont Nkft. ügyve-
zetője, Malomsoki Krisztián 
és a kivitelező Aquaplus Kft. 
ügyvezetője, György Zoltán írt 
alá – a beruházást az ősszel be 
kell fejezni.

Ács Rezső arról is szólt, hogy 
a fejlesztéshez a társasági adó-
kedvezményt is szeretnék fel-
használni, ennek megfelelően 
havi elszámolásra tértek át a 
kivitelezővel. Megjegyezte, a 
vízbetörésekről szóló rémhírek 

alaptalanok, az alépítmény és a 
medence falai megfelelő szige-
teléssel lettek kialakítva.

A polgármester tudatta, 
szerdán a műszaki ellenőr és a 
lebonyolító szerepét is betöltő 
BMSK Nonprofit Kft. szak-
emberei is megtekintették a 
munkálatokat. Megállapodtak 
abban, hogy megpróbálják fel-
gyorsítani a kivitelezést annak 
érdekében, hogy minél előbb 
átadhassák az uszodát. Ezt 
megelőzően, a múlt hét csü-
törtökön – a közgyűlés kérése 
alapján – ugyancsak tartottak 
egy szakértői bejárást a léte-
sítményben. Az ezzel kapcso-

latos jelentés 30 napon belül 
készül el – tájékoztatott Ács 
Rezső. Hozzáfűzte, a szakértő 
már a helyszínen közölte, hogy 
nincs olyan probléma, mely a 
beruházás befejezését, vagy az 
épület használhatóságát veszé-
lyeztetné.

Ha a szerződésmódosításban 
foglaltakhoz képest csúszás 
lenne a kivitelezésben, vagy 
minőségi probléma lépne fel, 
kötbér érvényesíthető a kivite-
lezővel szemben – mondta el a 
városvezető.

Az élményfürdővel kap-
csolatosan közölte, ha június 
15-ig be tudják fejezni a felújí-

tást, akkor július 1-jén meg-
nyithat a fürdő. Hozzátette, a 
munkák elvégzésére a három 
meghívott közül csak egy cég 
küldött árajánlatot. Éppen az 
a vállalkozás, amely jelezte, 
hogy milyen gondok adódtak 
a medence burkolatával. A fel-
újítás nettó 5,5 millió forintba 
kerül, ez az összeg pedig jóval 
magasabb, mint amit általában 
a megnyitás előtti felújításra 
szoktak költeni, így a rekonst-
rukcióra a város költségvetésé-
nek terhére is áldozni kell.

A polgármester hangsúlyoz-
ta, a szezon zárása után meg 
kell állapítani, hogy ki a felelős 
a helyzetért. Mint fogalmazott, 
arra hivatkozni, hogy a burko-
lat károsodását a téli időszak 
okozta, nem lehet. A Sportköz-
pont új vezetője ugyanis márci-
us 1-jétől tölti be hivatalát, de 
nem jelzett ilyen jellegű gon-
dot. Az önkormányzat csak a 
helyszínen tartott bejárás során 
szembesült azzal, hogy a me-
dence burkolata nagy felületen 
sérült. „Valaki leverte a burko-
latot, holott erre senkinek sem 
volt engedélye” – tudatta Ács 
Rezső. A polgármester közöl-
te, a történtek miatt feljelentést 
tesz.  S. V.

NÉVNAP–TÁR
Május 31. (vasárnap) – Pünkösd | Angéla, Petronella
Angéla: görög-latin eredetű; jelentése: angyal, követ, hírnök. 
Petronella: latin eredetű; jelentése: Petronius nemzetségéből származó nő; kő, szikla.

Június 1. (hétfő) – Pünkösd | Tünde, Kund
Tünde: magyar eredetű; jelentése: Vörösmarty Mihály névalkotása a tündér 
szóból.
Kund: magyar eredetű; jelentése: előkelő származású, méltóságnév.

Június 2. (kedd) – Kármen, Anita
Kármen: héber-spanyol eredetű; jelentése: kert.
Anita: héber-spanyol eredetű, jelentése: bájos, kecses.

Június 3. (szerda) – Klotild, Kevin
Klotild: germán eredetű; jelentése: a dicsőségért harcoló nő.
Kevin: kelta eredetű; jelentése: kedves, szíves, nemes, szelíd, finom.

Június 4. (csütörtök) – Bulcsú
Bulcsú: török-magyar eredetű; jelentése: vért keverő, vért kibocsátó.
Június 5. (péntek) – Fatime, Ferdinánd
Fatime: arab eredetű; jelentése: Fatima községből való, csecsemőjét elválasztó.
Ferdinánd: germán eredetű; jelentése: béke + merész.
Június 6. (szombat) – Norbert, Cintia, Norman
Norbert: német eredetű; jelentése: északi fény.
Cintia: görög eredetű; jelentése: Artemisz istennő mellékneve, Cynthus  
hegyén született.
Norman: angol eredetű; jelentése: normann férfi, északi ember.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Május 31.
(vasárnap)

Június 1.
(hétfő)

Június 2.
(kedd)

Június 3.
(szerda)

Június 4.
(csütörtök)

Június 5.
(péntek)

Június 6.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

erősen felhős | szeles nap 
max. 20o , min. 10o

zápor | szeles nap
max. 19o , min. 9o

zápor | szeles nap
max. 22o , min. 10o

közepesen felhős
max. 25o , min. 11o

elszórtan zivatarok lehetnek
max. 27o , min. 14o

elszórtan zivatarok lehetnek
max. 28o , min. 15o

közepesen felhős | szeles nap
max. 22o , min. 11o
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Május 25-től a veszélyhely-
zet előtti szokásos rendben 
működnek az óvodák és 
bölcsődék. A fenti időponttól 
megszűnik az óvodáskorúak 
számára biztosított napi étke-
zés átvételének lehetősége az 
elmúlt hetekben megszokott 
helyszíneken. Az óvodások és 
a bölcsődések étkezésére ismét 
a saját intézményeikben, a 
korábbi rendnek megfelelően 
biztosítanak lehetőséget.

Lassan megtelnek élettel a köznevelési intézmények 
Május 25-én kinyitottak az 
óvodák – a székhelyóvodák 
és a tagintézmények is –, vala-
mint a bölcsődék Szekszárdon 
is. Az első napon a gyermekek 
mintegy hatvan százaléka tért 
vissza intézményébe.  

A megyeszékhelyen hétfőn 560 
óvodai, bölcsődei jogviszony-
nyal rendelkező gyermeket fo-
gadtak a köznevelési intézmé-
nyek. Ács Rezső polgármester 
a Szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten Wosinsky tagin-
tézményében tartott sajtótájé-
koztatón elmondta, a 13 városi 
intézményben – 10 óvoda, 3 
bölcsőde – ezer férőhely van, 
így jelenleg 60 százalékos a ka-
pacitáskihasználtság.

Ez azt jelenti, hogy a városi 
fenntartású Szekszárdi 1. Szá-
mú Óvoda Kindergarten és a 
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda 
mellett a Szekszárd-Szedres-Me-
dina Óvodafenntartó Társulás 
által működtetett Szekszárdi 
2. Számú Óvodába, valamint 
a más fenntartású köznevelési 
intézményekbe – Wunderland 
Óvoda, Gyakorlóóvoda, Szent 
Rita Katolikus Óvoda, „Az én 
ovim” Óvoda és Bölcsőde, Wal-
dorf Óvoda – visszatért az élet.

A polgármester ismertette azt 
is, az önkormányzat minden in-
tézményt ellát védőfelszereléssel, 
fertőtlenítőszerrel, érintés nélküli 
lázmérőket is biztosítanak annak 
érdekében, hogy naponta több-
ször lehessen mérni a gyerme-
kek testhőmérsékletét. Kiemelte, 
a szülők nem mehetnek be az 

épületekbe, a kapuban adják át a 
gyermekeket az óvónőknek.

A gondviselők biztonsággal 
vihetik a kicsiket az intézmé-
nyekbe, hiszen a munkahely-
megőrzés szempontjából fontos, 
hogy család felnőtt tagjai dolgoz-
ni tudjanak. Ács Rezső hangsú-
lyozta, egyetlen városi fenntar-
tású oviban, bölcsődében sem 
kellett létszámot bővíteni, mert 
a pandémia ideje alatt egyetlen 
dolgozót sem bocsátottak el.

A koronavírus-járvány mi-
att március közepén elrendelt 
rendkívüli szünetet követően 
– a hatályos kormányrendelet 
szerint – most ismét kinyithat-
tak az intézmények. A gyerme-
keket az óvodai nevelésben, il-
letve a bölcsődei ellátásban való 
részvétel jogszabályi feltételei 
szerint, további feltételek előírá-
sa nélkül fogadták – tette hozzá 
Sebestyén Györgyi, a Szekszárdi 
1. Számú Óvoda és Kindergar-
ten óvodavezetője.

Az intézményvezető szólt 
arról is, hogy végig napi kap-
csolatban voltak a szülőkkel, a 
fenntartó döntéseiről időben 
tájékoztatták őket. A legújabb 
rendeleteknek megfelelően 
folyamatosan frissítik a házi-
rendet, illetve munkakörile-
írás-kiegészítést is készítenek, 
hogy dolgozóik eligazodjanak 
az új feladatkörökben. A három 
legfontosabb feladatuk most a 
folyamatos fertőtlenítés, szel-
lőztetés és takarítás.

Sebestyén Györgyi megje-
gyezte, hogy a kormányrende-
let értelmében a bölcsődék és 
óvodák a nyári szünetben csak 
két hétre zárhatnak be. A három 
telephellyel működő Szekszárdi 
1. Számú Óvoda és Kinder-
gartenben legalább egy épület 
azonban a nyár folyamán min-
dig nyitva lesz, így a gyerekek 
elhelyezését folyamatosan meg 
tudják oldani.

Hasonlókról számolt be la-
punk kérdésére Hollendusné 
Bíró Anett is. A Szekszárdi 
Gyermeklánc Óvoda vezető-
je szerint – a szülőkkel történt 
előzetes igényfelmérés alapján 
– tudták, hogy hétfőn mintegy 
90 kisgyermek érkezése várha-
tó a Perczel utcai és a Kertváro-
si oviba. Ez a szám a hét eleje 
óta lassan, de folyamatosan nő, 
szerdára átlépte a 100 főt.

Hollendusné Bíró Anett el-
mondta, az elmúlt hetekben 
kollégáikkal folyamatosan ké-
szültek az újranyitásra: takarí-

tottak, fertőtlenítették a felü-
leteket és a játékokat, a dadák 
pedig sok-sok maszkot varrtak. 
Az intézményvezető is megerő-
sítette, a nyári a két hetes „leál-
lás” alatt is folyamatosan bizto-
sítani tudnak ügyeletet.

Egy általunk megkérdezett 
édesanya elmondta, eddig hete-
ken át otthonról (home office) 
dolgozott, most visszatérhet a 
munkahelyére, így éppen jó-
kor jött számára, hogy ismét 
fogadnak gyerekeket az óvo-
dák. Gabriella szerint minden 
információt időben megkaptak 
az intézménytől, amelyet felké-
szültnek és biztonságosnak tart 
az újranyitásra. Az édesanya 
hozzátette, öt éves lányának na-
gyon hiányoztak már az társai, 
örömmel ment ismét óvodába, 
és még azt is megértette, hogy 
anyukája ezúttal csak az ajtóig 
kísérheti… 

  SZV/szekszard.hu
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A zenekar tagjai: Szalisz Bá-
lint (alt szaxofon), Létai Izsó 
(tenor szaxofon), Kovács-Sza-
bó Áron (trombita), Földe-
si Bálint (harsona), Oszter 
András (vadászkürt), Balogh 
Benedek (tuba), Sági Róbert 
(dob), Szabó Nándor (gitár) 
és Létai Péter (basszusgitár). 
A fiatalok Kovács Zsolt, Szily 
Lajos, Környei Miklós Pál, il-
letve Tari Gergely és Soponyai 
József tanítványai.

Összefogással segít a rászorulókon az önkormányzat
Újabb három asztali számító-
gépet adományozott a szek-
szárdi önkormányzat: ezúttal 
a társadalmi célú programok-
ban aktív szervezet vehetett 
át informatikai terméket. 

A szekszárdi önkormányzat is 
számtalan forrást vetett be, hogy 
tompítsa a koronavírus-járvány 
társadalmi hatásait, de nélkülöz-
hetetlenek voltak azok a cégektől 
érkező felajánlások is, melyek a 
rászoruló családok digitális ok-
tatásban résztvevő gyerekeinek 
jelentettek segítséget – mondta 
Ács Rezső polgármester.

A Tarr Kft. közreműködésével 
áprilisban 30 informatikai esz-
közt nyújtott át az önkormány-
zat a nehéz helyzetben lévő csa-

ládoknak, májusban a Tolnatáj 
Televízió ajánlott fel 13 gépet. 
Az eszközökhöz kedvezményes 
internetcsomagot is biztosít a 
Tarr Kft., amelynek díját a tanév 
végéig a kábelszolgáltató és az 

önkormányzat fele-fele arány-
ban fizeti – tette hozzá a város-
vezető, egyben köszönetét fejezte 
ki a helyi vállalkozásoknak, hogy 
világjárvány ideje alatt a rászo-
ruló családok mellé álltak.

A keresztény alapokon nyug-
vó karitatív szervezet alapítása 
óta a rászorulók megsegítésé-
ért dolgozik – ismertette Hesz 
Zoltánné, a Magyar Máltai Sze-
retetszolgálat Dél-dunántúli 
Régiójának szekszárdi csoport-
vezetője. Egy gépet egy három-
gyermekes családhoz helyez-
nek ki, kettő pedig a szervezet 
Hunyadi utcai irodájába kerül. 
Mintegy negyven helyi önkén-
tes fiatallal tartják a kapcsola-
tot, akik eddig főleg gyűjtési, 
osztási munkát végeztek az 
MMSZ-nél az eszközöknek 
köszönhetően bevonják őket a 
kapcsolattartásba, a szerveze-
ten belüli információáramlásba 
– jegyezte meg Hesz Zoltánné.  

 Forrás: szekszard.hu
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HuMen Brass Band: fúziós muzsika a „sarokról”
Ifjúsági fúvószenekarokban 
pallérozódó, szekszárdi és 
tolnai fiatalokra épülő együt-
tesként ismerhettük meg 
az elmúlt években a HuMen 
Brass Band csapatát, amely 
egyik aktív fellépője a me-
gyeszékhely „karantén-kon-
cert” sorozatának.

Az elmúlt hetekben a Csatári 
torokban, az Energia Park köze-
lében, illetve a Jókai és Csoko-
nai utcákban élők hallhatták a 
HuMen Brass Band muzsikáját 
a Szekszárdi Szabadtéri Kultúr-
percek programsorozat része-
ként. A szekszárdi és tolnai kö-
zépiskolásokra épülő zenekar a 
funky, a jazz és a brass band stí-
luselemeit ötvöző, fúziós zenével 
szórakoztatta a környék lakóit.

Öt éve, a Szekszárdi Ifjúsági 
Fúvószenekar hagyományos 
sötétvölgyi táborában merült 
fel az ötlet néhány fiatalban, 
hogy a zenekari próbákon túl is 
üljenek össze muzsikálni. Őket 
is meglepte, milyen jól szóltak 
együtt… A formáció első fellé-
pésére a 2015-ös őcsényi faluna-
pon került sor, míg a tolnai ifjú 
fúvósokkal kiegészült HuMen 

Brass Band – a név a „magyar 
férfiak” angol megfelelőjének 
(Hungarian Men) mozaikszava 
– megalakulása 2017 augusztu-
sára datálható.

– Szerettünk volna valami új-
donságot hozni a szekszárdi ze-
nei életbe, és a brass band kultú-
ra nagyon megtetszett – mondta 
el kérdésünkre Kovács-Szabó 
Áron, aki Sági Róberttel és Föl-
desi Bálinttal alapító tagja az 
együttesnek. – A zenei stílust 
igyekeztük úgy formálni, hogy 
egyedi hangzásvilágot hozzunk 
létre. A koncepció szerint a 
„könnyűzenei vonalat képvise-
lő” trombita-harsona-szaxofon 

hármasához jön a szimfonikus 
zenekarokból ismert vadászkürt 
és tuba duója, és ezt egészíti ki a 
ritmus szekció, a dob, valamint 
a basszus- és szólógitár. A stílu-
sunk a funky, a jazz és a brass 
band muzsika elegye, egyfajta 
fúziós zene.

A HuMen repertoárjának 
alapját mai popslágerek és retro 
diszkó klasszikusok feldolgozásai 
adják, de saját számot is játsza-
nak – valamennyit saját hang-
szerelésben. Ezekből hallhattunk 
egy nagy „csokorral” a szekszárdi 
karantén-koncertek során is.

– Hallottunk a városban elin-
dult „sarok-koncertekről”, s mi-

után a kényszerűségből otthon 
töltött hetek után már nagyon 
szerettünk volna játszani, így 
bekapcsolódtunk a programba 
–folytatta Kovács-Szabó Áron. A 
trombitás hozzátette, a zenekari 
próbáikat eddig a TOTÉV ipar-
telep egyik épületében tartották, 
ám onnan menniük kell, így 
most olyan helyet keresnek, ahol 
a fúvószene senkit sem zavar…

A zenekar-alapító muzsikus 
elárulta, nagyon várják már a 
fesztiválszezont, hogy ismét 
színpadra léphessenek, de egy-
egy tehetségkutatón is szívesen 
felmérnék, hol is tartanak. - fl -
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Agrárium: beszűkültek az értékesítési lehetőségek
A minisztérium és agrárgaz-
dasági kamara kéz a kézben 
tesz meg mindent a magyar 
gazdákért – így a Tolna me-
gyei és szekszárdi termelő-
kért is –, hogy a koronavírus 
okozta gazdasági gondok 
minél kevésbé érintsék őket. 
Félelmekről, reményekről és 
gyorsan meghozott válságke-
zelő intézkedésekről beszél-
gettünk Vendégh Edittel, a 
NAK Tolna megyei elnökével. 

– Az első észrevételek a külön-
böző „inputanyagok” áremel-
kedése, a munkaerővel kap-
csolatos aggályok, valamint az 
értékesítési lehetőségek beszű-
külése kapcsán jelentkeztek – 
vázolja tapasztalatait Vendégh 
Edit. – A növénytermesztésben 
a járvány mindjárt a szezon ele-
jén súlyos veszteségeket okozott 
a gomba, a spárga, a szamóca és 
hajtatott zöldségek piacán, nem 
is szólva a gyümölcsösöket ért 
fagykárról és a mostani aszályos 
időszakról…

– Májusban már valameny-
nyi állattenyésztési ágazatban 
érezni lehetett a gazdaság és a 
közösségi élet leállását. A felvá-
sárlási árak 10–50 százalékkal 
csökkentek az elmúlt két hónap 
alatt, miközben a termelési költ-
ségek 10–15 százalékkal emel-
kedtek. A vágóállatok felvásár-
lása akadozik, így növekszik a 
„túltartott”, nagyobb súlyban 
vágott állatok aránya. Vésze-
sen halmozódnak a fagyasztott 
készletek, a hűtőházak pedig 
megtelnek. A boltokban viszont 
egyre többször jelennek meg 
dömpingáras import termékek. 
Nagyon sok, mintegy 850 ezer 
tonna baromfihús érkezik az 
EU-ba harmadik országokból 
– elsősorban Brazíliából, Thai-
földről és Ukrajnából.

– A sütőiparban a termelés és 
a forgalom 25–85 százalék kö-
zötti visszaesése volt tapasztal-
ható attól függően, hogy milyen 
területen értékesítik a pékárut. 
Jellemzően a közétkeztetésbe 
szállítók kerültek a nehezebb 
helyzetbe. A borászok online 

értékesítik a boraikat, emellett 
folyamatos jelzések érkeznek 
részükről, hogy szüretkor táro-
lási gondok léphetnek fel.

– Milyen intézkedéseket hozott 
meg a minisztérium a termelők 
támogatására?

– A Kormány meghirdette a 
Nemzeti Élelmiszergazdasági 
Válságkezelő Programot. Ápri-
lisban született egy kormány-
határozat, amely a Gazdaság-
védelmi Akcióterv keretében 
a mezőgazdasági ágazatban a 
koronavírus világjárvány okozta 
gazdasági problémák kezelését 
célzó többletforrás biztosításáról 
szól. Ennek alapján 25 milliárd 
forintos – vissza nem térítendő 
– támogatási program indul a 
mezőgazdasági és élelmiszeripari 
vállalkozások részére. A program 
egyes ágazatokban a már meglé-
vő támogatási konstrukciók ke-
retösszegének növelésével, más 
területeken új átmeneti támoga-
tási programokon keresztül va-
lósulhat meg. A mikro-, kis- és 
középvállalkozások számára áp-

rilis 20-tól érhető el a Növekedési 
Hitelprogram Hajrá. A hitelinté-
zetektől és pénzügyi vállalkozá-
soktól érkező forrás keretösszege 
1500 milliárd forint. 

– Sikerült a támogatások kifi-
zetését „normális mederben” 
tartani?

– A NAK által is javasoltak 
alapján az agrárminiszter ki-
jelentette, hogy április-május 
hónapban megtörténik a még 
ki nem fizetett támogatások fo-
lyósítása – jóval az erre rendel-
kezésre álló határidő vége előtt. 

– Több engedmény is született e 
tekintetben, ha jól tudom...

– Igen. Például a záró kifize-
tési igénylést előzetes helyszíni 
ellenőrzés nélkül is jóvá lehet 
hagyni. A már elrendelt, de még 
nem teljesített helyszíni szemle és 
helyszíni ellenőrzés végrehajtását 
fel kell függeszteni. A projektek 
támogatási szerződésben rögzí-
tett fizikai befejezésének tervezett 
napja, a mérföldkövek időpontja 
és a záró kifizetési igénylés be-

nyújtási határideje három hónap-
pal meghosszabbodik.
– Milyen egyéb lépéseket hozott 
a kamara a gazdák érdekében? 

– A NAK már a veszélyhely-
zet első időszakában jelezte, 
hogy az áruszállítás folyama-
tosságának biztosítása elenged-
hetetlen az agráriumban szük-
séges tavaszi munkák, az állatok 
takarmányozásának biztosítása, 
valamint az élelmiszerellátás 
folyamatosságának fenntartása 
érdekében. Emellett minden 
megyében akciócsoport alakult 
kamarai tisztségviselőkből, akik 
nyomon követik a helyzetet, jel-
zik a problémákat. A tapasztalt 
anomáliák miatt a fogyasztó-
védelem munkatársai rendsze-
resen ellenőrzik az üzleteket, 
gyógyszertárakat és a webáru-
házakat, ahol próbavásárlásokat 
is végeznek.

– A kereskedelmi mennyiségű 
terméket előállítók értékesítési 
lehetőségének bővítése érdeké-
ben létrejött a B2B elektronikus 
piactér, ahol összekötjük a ter-
melőt és a kereskedőt. Mára 207 
előállító 1122 terméke érhető el 
a regisztrált 43 kereskedő szá-
mára. Az őstermelői igazolvány 
érvényességét visszamenőleg 
biztosítjuk a veszélyhelyzet kö-
vetkeztében. A falugazdászokat 
felkészítjük az egységes kérelem 
(EK) beadására a megváltozott 
körülmények mellett.

– Mikor állhat vissza az élet a 
normál kerékvágásba? 

– A legnagyobb probléma 
az értékesítési lehetőségek be-
szűkülése, ez egy világméretű 
jelenség. A „helyreállás” csak a 
veszélyhelyzet megszűnésével 
várható, addig is fontos, hogy 
helyben összekössük a termelő-
ket és feldolgozókat a fogyasz-
tókkal vagy a kereskedőkkel. 
Nálunk is megindultak ilyen 
kezdeményezések, gondolok 
itt például a NAK „Piacfigye-
lő”, a Hegyközségek Nemzeti 
Tanácsának „Palackposta”, vagy 
AM-NÉBIH „Munkaszüret” 
nevet viselő elektronikus szol-
gáltatására.   - gyimóthy -FO
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A pünkösdi hétvége pezsgést hozhat a pincészetekbe
A koronavírus-járvány, illet-
ve az annak nyomán – a la-
kosság egészségének meg-
őrzése érdekében – hozott 
intézkedések következtében 
jelentősen visszaesett a bo-
rok értékesítése.

Németh János borász, a Né-
meth János Pincészet tulaj-
donosa elmondta, a borászat, 
mely 10 hektárról dolgoz fel 
szőlőt, döntően éttermekben és 
vinotékákban értékesíti borait. 
Ennek megfelelően az éttermek 
bezárása az értékesítés jelentős 
csökkenését eredményezte a 
borászat számára az elmúlt két 
hónapban. 

A borászat számára Budapest 
a fő piac, mely rengeteg turis-
tát, közte sok külföldit vonz. 
A határok lezárásával, a fővá-
rosi és vidéki rendezvények 
lefújásával a turisták száma is 
drasztikusan csökkent. Bár tö-
megrendezvényeket augusztus 
közepéig biztosan nem lehet 
megtartani, az éttermek kert-
helyiségei nemrég megnyi-
tottak, ami jó hír a pincészet 
számára. A rendelések meny-
nyiségén azonban egyelőre 
nem érezni nagyobb fellendü-
lést, ami a borász szerint azért 
lehet, mert a korábban rendelt 
készletek egy része megmaradt.

A borász azt is megemlítette, 
hogy az értékesítés megtorpa-

násával párhuzamosan a pincé-
ben is nagyobb készlet maradt, 
ami a tárolási kapacitás véges 
mivolta okán a szüretnél gon-
dot jelenthet.

Németh János azt is tudat-
ta, hogy a jubileumi, tízedik 
Iván-völgyi Kadarka Túrát a 
júniusi időpontról előbb au-
gusztus második hetére halasz-
tották, ám közben megszületett 
a határozat, miszerint augusz-
tus 15-ig nem lehet tömegren-
dezvényt tartani Magyarorszá-
gon. A népszerű eseménynek 
– melyre idén is mintegy ezer 
vendég részvételére számítot-
tak – otthont adó pincészetek 
a napokban végül úgy döntöt-
tek, hogy idén nem rendeznek 
kadarka túrát.

Az viszont bizakodásra ad 
okot, hogy a pünkösdi hosszú 

hétvégén megtartandó nyitott 
pince napok iránt fokozott az 
érdeklődés és a szőlő is szépen 
fejlődik – mondta el Németh 
János.

A nyolcvan hektáron gazdál-
kodó Takler Pince boreladásai 
mintegy fele-fele részben szár-
maznak a gasztró-típusú (ét-
termek, kávéházak), valamint 
a vinotékákban, nagyáruhá-
zakban történő értékesítésből 
– tájékoztatott Takler András 
ügyvezető igazgató.

A pincészet ezért valami-
vel könnyebb helyzetben volt, 
mint azok a termelők, melyek 
bevételeinek túlnyomó többsé-
ge a gasztró-típusú eladásokból 
származik. Áprilisban és má-
jusban azonban a nagyáruhá-
zakban is jelentősen, mintegy 
felére esett vissza a pincészet 
borainak értékesítése. A csök-
kenés az egyébként kiemelt 
húsvéti időszakot is érintette – 
fűzte hozzá.

Takler András megjegyezte, 
az export mértéke is vissza-
esett. Hozzátette, a borfogyasz-
tás a koronavírus-járványtól 
függetlenül is csökkenő ten-
denciát mutat hazánkban és a 
világban egyaránt – főként a 
fiatalok körében.

A Takler Kúria szállásfog-
lalásainak visszamondása, a 
nagyobb céges rendezvények, 
esküvők és borvacsorák elma-
radása miatt is csökkentek a 
pincészet boreladásai és egyéb 
bevételei. „Fele bevételből kell 

talpon maradni” – összegezte 
az ügyvezető igazgató.

Zárásként elmondta, a nyitott 
pince napok náluk is „pezsgést” 
hozhat, ugyanis a pünkösdi 
hosszú hétvégére sokan foglal-
tak szállást a Takler Kúriában.

A Mészáros Pál Borház és 
Pince borásza, Mészáros Péter 
tudatta, a borászat közel két-
harmad arányban üzletekben 
értékesíti borait. Hozzátette, 
az áruházakban történő eladás 
terén a korlátozások elrendelé-
sét közvetlenül követő egy-két 
hétben tapasztaltak visszaesést. 
Áprilisban azonban visszaállt 
az értékesítés, bár a húsvét 
gyengébb volt a szokásosnál. 

Azt is elmondta, hogy az ét-
termek újranyitása nyomán is 
vannak már megrendeléseik: 
többségében a vidéki váro-
sokból, de kisebb mértékben a 
fővárosból is. Hozzáette, arra 
számít, hogy vidéken az elkö-
vetkező időszakban normali-
zálódik a helyzet. Azt is meg-
osztotta, hogy a héten a Hotel 
Merops Mészáros is megnyitja 
kapuit a vendégek előtt.

Mészáros Péter azt is elárul-
ta, hogy az idén júliusban Szek-
szárdon rendezik meg hazánk 
legszínvonalasabb nemzetközi 
borversenyét, a VinAgorát, ami 
nagy elismerés a Szekszárdi 
Borvidéknek.

 S. V.
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Szekszárdi munkavégzésre

LAKATOS
munkatársat keresünk!

Jelentkezését leadhatja a
7100 Szekszárd, Epreskert u. 9. az 

E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. címére.

(05315)

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

istenismeret/wolf címszó
Személyesen: vasárnaponként 16:00 órától

Gospel Centrum Rendezvényközpont
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 26.

(05304)
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Május 24-ei rejtvényünk megfejtése: Réber László, Szegény Dzsoni és Árnika.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Nagy Zoltán. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

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

EVANGÉLIUM

„Mert nem a félelem Lelkét 
adta nekünk Isten, hanem az 
erő, a szeretet és a józanság 
Lelkét. ”  (2Timótheus 1:7)

Pünkösd ünnepén a minden em-
ber számára elérhető mennyei 
pártfogás, vigasztalás és erő ki-
áradására emlékezünk. Miként 
lehet életünkben megtapasztalt 
valóság a mennyei erő és vigasz-
talás jelenléte?

Jézus szavai szerint: „... a be-
szédek, amelyeket én mondtam 
nektek: Lélek és élet” (János 
6:63), valamint: „Krisztus be-
széde lakjék bennetek gazdagon” 
(Kolossé 3:16). Csak rajtunk 
múlik, hogy mivel töltjük meg 
gondolatainkat. Ha ugyanis az 

istentelen emberi természetünk 
uralkodik bennünk, az biztosan 
lehúzza életünket a sötét mélybe, 
mint a gravitációs erő a tárgya-
kat. Ellenben, ha Krisztus beszé-
de tölti be gondolatainkat – ami 
nem más, mint (Szent)Lélek és 
élet –, akkor a mennyei felhaj-
tóerő felemeli életünket.

Egy épülő ház ablakából tra-
gikus hirtelenséggel zuhanhat le 
a kipottyanó fél-tégla, akár vég-
zetes károkat is okozva. A gravi-
tációs erő törvényszerűségét csak 
egy másik törvényszerűség győz-
heti le, mégpedig a felhajtóerőé. 
A víznél vagy levegőnél köny-
nyebb anyagok felfelé emelked-
nek az adott közegben. Ha egy 
lufit héliummal töltenek meg, 

gyors emelkedésbe kezd, mert a 
felhajtóerő legyőzi a gravitációt.

Így van ez az ember életében is. 
A bűn és a halál törvénye tönkre-
teszi az ember életét, és a mélybe 
zuhanó ember sokszor mások éle-
tét is összetöri. Ám Jézus Krisztus 
kereszthalálával és feltámadásával 
legyőzte a bűn és a halál törvényét. 
Ha Krisztus beszéde, teremtő Igé-
je és a Szentlélek Úristen jelenléte 
tölti be szívünket, akkor biztos, 
hogy a bűn és a halál törvénye fölé 
emeli az életünket: „... mert az élet 
Lelkének törvénye megszabadított 
téged Krisztus Jézusban a bűn és a 
halál törvényétől” (Róma 8:2). Ki-
vétel nélkül mindenkit felemelhet 
az élet Lelkének törvénye a bűn 
és a halál törvénye alól, ha mi is 

úgy akarjuk. Csak a belső töltéstől 
függ, hogy melyik erő hat reánk.

Sikerült-e befogadni és betelni 
a Krisztus beszédével, ami Lé-
lek és élet? Engem ez a mennyei 
üzenet éltet: igaz, hogy bűnös 
természetemnél fogva ítéletet 
érdemelnék, mégis kegyelmet és 
bocsánatot nyertem Jézus Krisz-
tus szeretetteljes áldozata árán. 
A bűnbánó ember Benne meg-
találhatja a felemelkedés útját.

Pünkösd ünnepének lényege 
éppen ez. Fogadjuk el és köves-
sük a mennyei felhívást: „Teljetek 
be Szentlélekkel…” (Efézus 5:18), 
„mert nem a félelem Lelkét adta 
nekünk Isten…”! 

 Fodor Péter
 baptista lelkipásztor

Álláshirdetések
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési és 
Üzemeltetési Osztályán osztályve-
zető munkakör betöltésére.

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a közszol-
gálati tisztviselőkről szóló 2011. évi 
CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése 
alapján pályázatot hirdet a Polgár-
mesteri Hivatal Városfejlesztési 
és Üzemeltetési Igazgatóság Vá-
rosigazgatási és rendészeti Osztá-
lyára közterület-használati ügyinté-
ző munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívások a 
www.szekszard.hu honlapon, a Pol-
gármesteri Hivatal/Felhívások, aktua-
litások menüpontban tekinthető meg.

Ruhaosztás
A Szent Erzsébet Caritas Alapít-
vány június 3. és 30. között, hét-
főtől péntekig 8:00 és 10:00 óra 
között ruhaosztást tart a Munkácsy 
u. 7./A szám alatti karitászházban. 
Maszk használata kötelező, kézfer-
tőtlenítőről a karitász gondoskodik.
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Egyszerűen tiszta – Bubbles Szekszárdon
Először nem tudtam, mi lesz a 
megüresedett belvárosi üzlet 
helyén. De a készülődésből 
már látszott, valami új, valami 
vidám hangulatú. Aztán meg-
láttam a cég reklámarcát…

Anno az amerikai filmek jellegze-
tes epizódhelyszínei voltak a gyors-
mosodák. Fiatal lányok beszélték 
meg ott az élet nagy dolgait. Tet-
szett ez a hangulat. A közösségi él-
mények egyik, semmihez sem ha-
sonlítható érzése lett úrrá rajtam…

Bubbles – egy magyar mosoda-
hálózat jelent meg Szekszárdon. A 
2011-ben alapított cég elsőként Bu-
dapesten nyitott üzleteket, majd vi-
déken is egyre nagyobb igény mu-
tatkozott a szolgáltatása iránt, így 
ma már több, mint ötven egységgel 
rendelkezik szerte az országban. 

Hozod. Mosod. Viszed. 
Néhány információ a most 

„még nem döntöttem” álláspon-
ton lévőknek: az üzletben 4, az 
otthoninál kétszer-háromszor na-

gyobb mosógép és 3 szárítógép áll 
rendelkezésre. A mosás során ipa-
ri vegyszerekkel történik a fertőt-
lenítés, tisztítás, majd kapja meg a 
textília az elengedhetetlen jó illa-
tot. A Bubbles gépeivel lerövidül 
a mosáshoz szükséges idő. A heti 
szennyes 30 perc alatt kimosható. 
Ha szárítani is szeretnénk, adjunk 
hozzá még 37 percet! 

Kik a potenciális ügyfelek? Tu-
lajdonképpen mindenki. Azok, 
akiknek gondot okoz a nagyméretű 
plédek, ágytakarók, függönyök ott-
honi mosása, szállásadók, akiknek 
rendszeresen és gyorsan több gar-
nitúra tiszta ágyneműre van szüksé-
gük, vendéglátósok, akik a terítőket 
és a munkaruhákat gyűjtik össze, 
egyedülállók vagy családok akik a 
heti szennyest egyszerre szeretnék 
kimosni. Népszerű a szolgáltatás az 
olyan vállalkozók körében is, akik 
eddig otthon voltak kénytelenek a 
hivatásukkal kapcsolatos textíliákat 
mosni, pl. fodrász, egészségügyi 
dolgozó, masszőr. Nemcsak a szín-

vonalat és gyorsaságot értékelik, 
hanem azt is, hogy a költségeket 
vállalkozásukban elszámolhatják.

Míg a gépek dolgoznak, elintéz-
hetjük a dolgainkat a környéken. 
Vagy összebeszélhetünk a baráta-
inkkal, akikkel együtt járhatunk 
mosni és eltereferélhetjük az időt.

A Bubbles egy önkiszolgáló 
mosoda. A helyszínen a gépek 
használatát egyszerű leírások ma-
gyarázzák, de bármi probléma 
esetén ingyenes telefonos segély-
vonal áll rendelkezésre. 

Már az első alkalommal érde-
mes törzsvásárlónak regisztrálni, 
mivel így kedvezményes árban 
részesülünk.

A kisebb, 11 kg kapacitású gé-
pekben egy mosás 1.500,- Ft (törzs-
vásárlóknak 1.350,- Ft).

A nagyobb, 16 kg kapacitású 
géppel egy mosás 1.900,- Ft (törzs-
vásárlóknak: 1.750,- Ft).

Ugyanezek az árak vonatkoz-
nak a szárítógépekre is. 

Az üzlet mögött tágas parkoló 
található. 

Bubbles Önkiszolgáló Mosoda
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 60.

Nyitva az év minden napján:
06:00–22:00 óráig
www.bubbles.hu

ww.facebook.com/
BubblesSzekszard

(05310)

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
(05305)

ÚJRAINDUL
ERGONOM

ULTRAHANG
MAGÁNRENDELÉS

7100 Szekszárd, Tarsay V. u. 16.
Vizsgáló orvos:

dr. Bende Marianna főorvosnő

Bejelentkezés:
hétfő – kedd – szerda 15:00–19:00 óráig

06–30/620–6440

(05303)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05302)

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

(05301)

(05308)



2020. május 31. 13

Vaddisznók sem gátolhatták Szemerei csúcsdöntését
Egy különös találkozás elle-
nére közel fél percet javított 
10 km-es egyéni rekordján 
Szemerei Levente.

A Szekszárdi Sportközpont vá-
logatott atlétája folyamatosan 
edzésben tartja magát és várja, 
hogy újra versenyezhessen. A 
közelmúltban egy nem min-
dennapi futással került be a hír-
adásokba – de erről meséljen ő 
maga.

– Edzőmmel, Szőke Gergővel 
december elején, a mezei Euró-
pa-bajnokság után úgy döntöt-
tünk, hogy a téli alapozást és a 
tavaszi felkészülést arra áldoz-
zuk fel, hogy legyen egy erős 10 
km-es állóképességem. Mind-
ketten úgy gondoltuk ugyanis, 
hogy ez kulcsfontosságú lehet 

majd a nyári 3000 méteres aka-
dályfutásaim során – emlékszik 
vissza Szemerei Levente.

– A koronavírus-járvány mi-
att sajnos elmaradtak a verse-
nyek, ami alól a tízezer méteres 

országos bajnokság sem volt ki-
vétel. Én azonban mindenáron 
le akartam futni ezt a „versenyt”, 
ezért edzőmmel megbeszéltük, 
hogy május 14-én – három 
nappal az országos bajnokság 

eredetileg kiírt időpontja előtt 
– egy felmérő formájában telje-
sítem a távot. A cél a 31:00 per-
ces idő volt.

– A gemenci hajózsilipnél 
találkoztunk este hétkor, Gergő 
végig biciklivel kísért. Féltávnál 
a részidőm bőven belül volt a 
tervezettnél – a tempóm alap-
ján 30:34 lehetett volna a vége 
–, a természet azonban közbe-
szólt… Három vaddisznó állta 
az utunkat 5,4 kilométernél, 
így meg kellett fordulnunk.

– A hirtelen „hátraarcnak” 
meg lett a böjtje, de végül így 
is 30:46-ot futottam, amivel 
majdnem fél percet javítottam 
az egyéni csúcsomon – zárta a 
különös csúcsdöntés történetét 
a 2019-es év junior atlétája. 

 SZV

Még nem tudni, melyik osztályban indulhat az FGKC
Hétfőn elkezdte a közös mun-
kát a Szekszárdi FGKC női ké-
zilabda csapata. A Fekete Gó-
lyák több régi-új játékosossal 
kiegészülve készülnek az új 
idényre, ám az még kérdés, 
melyik vonalban kezdik meg 
ősszel a pontvadászatot.

A koronavírus-járvány miatt 
a Magyar Kézilabda Szövetség 
március 13-án, egy nappal a 
szekszárdiak PEAC elleni rang-
adóját megelőzően félbeszakí-
totta a bajnoki küzdelmeket, 
majd hetekkel később bejelen-
tették, hogy végeredmény hir-
detése nélkül lezártnak tekintik 
a 2019/2020-as szezont.

Az NB II Dél-nyugati cso-
portjában szereplő FGKC a Ko-
zármisleny ellen aratott hazai 
sikerrel és a harmadik helyen 
zárta csonka bajnokságot. A 
szövetség sem bajnokot (felju-
tót), sem kiesőt nem nevezett 
meg, így papíron a Fekete Gó-
lyák ősszel a harmadik vonal-
ban folytathatnák, ám…

– Ha lehet hinni a híreknek, 
akkor a NEKA és a Szent István 
csapatai egyesülnek, míg a Dorog 

nem vállalja az NB I/B-t. Ez pedig 
azt jelenti, hogy a 2018/2019-es 
bajnokságban elért eredményünk 
alapján a klubunk esélyes le-
het rá, hogy a szövetség felkéri a 
másodosztályban való indulásra 
– mondja Tabajdi Ferenc, a szek-
szárdiak korábbi vezetőedzője, aki 
a folytatásban az utánpótlás csapa-
tok felkészítésében vállal szerepet.

A karmesteri pálca immár a 
siklósi származású, korábban 
Mohácson és Kozármislenyben 
is edzősködő Borbandi István 
kezébe került. Az otthon töltött 
hosszú hetek, és az egyénileg vég-
zett gyakorlatok után a Gólyák 

hétfőn vele kezdték meg a közös 
munkát a városi sportcsarnok-
ban. A június 12-ig tartó levezető 
időszakban heti három tréninget 
vezényel az új vezetőedző, mel-
lette egy alkalommal konditermi 
munka szerepel a programban.

Az FGKC játékoskeretében 
több változás is történt. Költözés 
miatt döntött a távozás mellett 
a beállós, Tóth Barbara, míg az 
átlövő Fehér Tímea hazatér Mo-
hácsra, de a felvételi előtt álló Bíró 
Fanni játéka is kérdéses. A szek-
szárdiak két korábbi játékosukat, 
Csajkó Elizát és Lengyelfalussy 
Vivient igazolták vissza Tolnáról, 

de a fővárosból hazatérő Tauker 
Erikával is sikerült megegyezniük 
a Gólyáknak. A szekszárdiak ka-
puját egy rutinos játékos védheti 
majd: Nagy Tünde mohácsi és 
németországi „kanyar” után tért 
haza nevelő egyesületébe.

– A felnőtt csapat 17 fős kereté-
nek több fiatal is tagja, akik közül 
többen már a tavalyi bajnokság-
ban is játéklehetőséget kaptak, és 
idén is számítunk rájuk – foly-
tatja Tabajdi Ferenc.  – Ameny-
nyiben a szövetség felkérné klu-
bunkat az NB I/B-s indulásra, 
akkor egy-két helyen még meg 
kellene erősíteni a csapatot. A 
nevezési határidő június 30., de 
azt gondolom, ennél hamarabb 
kiderül, hol folytathatjuk ősztől. 
A felkészülést a bajnokság rajtjá-
hoz igazodva, július végén vagy 
augusztus elején kezdenénk meg. 

A szakember hozzátette, sze-
retnék az utánpótlás csapatai-
kat, a serdülőket és az ifiket is 
azonos osztályban indítani, ám 
ez a kiírástól függ. Csak emlé-
keztetőül: a bajnokság félbesza-
kításakor a serdülők az ötödik 
helyen álltak, az ifisták pedig 
vezették a tabellát…    - fl -
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„TeleSport” nyári gyermektábor

A kormány jelenlegi álláspontja 
szerint meg lehet tartani a nap-
közis táborokat, így a Szekszár-
di Sportközpont megnyitotta a 
jelentkezést „TeleSport” nyári 
táboraiba.

A kalandokkal és élményekkel 
teli „TeleSport” nyári tábort idén 
hat turnusban szervezik meg. Az 
elmúlt évekhez hasonlóan azzal 
a céllal, hogy a gyermekek játé-
kosan ismerkedjenek meg minél 
több sportággal, így többek kö-
zött az úszással, a lovaglással, az 
evezéssel, a röplabdával és atléti-

kával. Ezeket pedig megspékelik 
csúszdaversenyekkel, az időseb-
bekkel pedig a pécsi MecsExt-
rém Kalandpark látogatásával.

Ki ne szeretné a vakációját 
egy klassz strandon tölteni? Ép-
pen ezért a tábor bázisa a Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdőben lesz. A tábor 
napközis jellegű, naponta 8:00 
és 16:00 között ad elfoglaltságot 
a gyerekeknek. A részvétel mi-
nimális vízbiztonsághoz kötött.

Részletes információk: www.
szekszardisport.hu.   SZV

Körözött fiatalt fogtak el
Csaknem egymillió forint-
nyi készpénzzel és arany ék-
szerekkel a zsebében fog-
tak el a szekszárdi járőrök 
egy 17 éves helyi fiút, akit 
szökés miatt egy hónapja 
köröztek.

A Szekszárdi Rendőrkapitány-
ság egyenruhásai május 26-án, 
délután járőrőrözés közben egy 
gyanúsan viselkedő gyalogosra 
lettek figyelmesek, aki mikor 
meglátta a rendőrautót, elsza-
ladt. A rendőrök a férfi után 
futottak, és egy iskola udvarán 
elfogták a menekülőt, egy 17 
éves helyi fiatalt. Kiderült, hogy 
a fiút több mint egy hónapja kö-
rözik, mert megszökött a szek-
szárdi nevelőotthonból.

A körözött személyt előállí-
tották, és a ruházata átvizsgá-
lása során csaknem egymillió 

forintnyi készpénzt (eurót és 
forintot), valamint arany ék-
szereket találtak nála, melyek 
eredetéről hitelt érdemlően el-
számolni nem tudott. A 17 éves 
fiatallal szemben a Szekszárdi 
Rendőrkapitányságon jelenleg 
több besurranásos lopás mi-
att is folytatnak eljárást. Eddig 
egyrendbeli lopás bűntett és 
egyrendbeli lopás vétség, illetve 
kétrendbeli lopás vétség kísér-
let elkövetésével gyanúsították 
meg a nyomozók.

A fiút a rendőrök elszámolta-
tását követően őrizetbe vették, 
és előterjesztést tettek letartóz-
tatásának indítványozására. A 
nála talált értékek eredetének 
megállapítása folyamatban van. 
Az ügyben a további vizsgálatot 
a Szekszárdi Rendőrkapitányság 
Bűnügyi Osztályán folytatják.  
 Forrás: TMRFK

FOTÓ: SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT

Kinek jutott a csomagokból?
A fenti kérdést fogalmazta meg 
szerdai sajtótájékoztatóján Sza-
bó Balázs. A Szekszárdi Város-
védők elnöke arra kíváncsi, 
hogy „a szocialista-balliberális 
szivárvány-koalíció Éljen Szek-
szárd Egyesület (ÉSZ) néven 
futó formációjának” képviselői 
kinek osztottak a veszélyhely-
zetben az önkormányzat rászo-
rultság alapján járó csomagja-
iból. Náluk ugyanis hatvanan 
jelezték, hogy hiába tartoznak 
a város szociális ellátó rendsze-
rébe, a közel ezer csomagból 
mégsem jutott nekik egy sem...

– Szeretnék tudni, ki és 
mennyi csomagot kapott, ezért 
közérdekű adatigényléssel for-
dultunk dr. Molnár Kata jegy-
zőhöz – folytatta Szabó Balázs, 
aki szerint az ÉSZ frakció tag-
jai nem szabályosan végezték a 
tartós élelmiszert, tisztító- és 
tisztálkodószert tartalmazó 
„pakkok” kiosztását. Kérdés, 
létezik-e az átadás-átvétel té-
nyét igazoló „átadóív”?

A városvédők elnöke szerint 
az első körben a városi szoci-
ális „hálóban” nyilvántartott 
mintegy hétszáz szekszárdinak 
kellett volna kiosztani a segély- 
csomagot, csakhogy közülük 
nem mindenki kapta meg a 
járandóságát. Információja 
szerint viszont volt, akinek há-
rom-négy csomagot is adtak, 
de előfordult olyan is, hogy az 
ÉSZ képviselője az utcán egy 
„szegénynek tűnő járókelő” 
kezébe nyomta az adományt.

Zaják Rita (ÉSZ), a szociá-
lis bizottság elnöke a megyei 
napilap kérdésére elmondta, 
a veszélyhelyzeti higiénés sza-
bályok miatt valóban nem volt 
aláírás. Ő is tud róla, hogy nem 
mindenki vett át csomagot, 
akinek járt volna, de többeket 
nem lehetett elérni – nem vol-
tak otthon vagy elköltöztek. 
Olyan háztartás is akadt, ahol 
több embernek járt adomány, 
ezért tűnhetett úgy, hogy valaki 
több csomagot kapott…   SZV
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Fogadóórák
A koronavírus-járvány miatt 
elrendelt veszélyhelyzet idején 
a polgármestert, a jegyzőt és az 
önkormányzati képviselőket te-
lefonon, illetve elektronikus le-
vélben (e-mail) kereshetik meg 
kérdéseikkel, problémáikkal.

•  Ács Rezső polgármester
E-mail: polgarmester@szek-
szard.hu

•  Dr. Molnár Kata jegyző
E-mail: jegyzo@szekszard.hu 
és a „hivatali kapu” szolgálta-
tással (www.szekszard.hu)

•  Gyurkovics János alpolgár-
mester (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754

•  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, oksi@
szekszard.hu

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

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

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

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

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

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

Konyhakertek vetélkednek

Szekszárd város önkor-
mányzata – csatlakozva az 
országos akcióhoz – idén is 
meghirdeti „A legszebb kony-
hakertek” programot. 

Az országos program az ottho-
ni kertgazdálkodást népszerű-
síti. Célja, hogy a kertművelők 
munkája elismerést kapjon, és 
példájuk nyomán minél többen 
műveljék kiskertjeiket, átadva a 
tudást, tapasztalatot a követke-
ző generációknak.

Az előző évek „témái” után az 
ötletgazda Sári Kovács Szilvia, 
Karcag alpolgármestere 2020-
ra „Sokszínűséget, sokféleséget 
a kertbe! – A biodiverzitás éve” 
címmel hirdette meg progra-
mot. A téma azt célozza, hogy a 
kertekben minél több fajt és faj-
tát ültessenek a „kertészkedők”, 

alkalmazzák a növénytársítást, a 
zöldség- és gyümölcsfélék mel-
lett a gyógy- és fűszernövények, 
vadvirágok is kapjanak helyet.

A versenyt balkon (erkélyen 
kialakított), mini kert (50 négy-
zetméterig), normál kert (50 
négyzetméter felett) zártkert 1. 
(zöldséges), zártkert 2. (gyü-
mölcsös), zártkert 3. (vegyes), 
valamint közösségi (csoportok, 
óvodák, iskolák) kategóriában 
hirdették meg. Nevezhet balkon, 
kert, udvar, telek, földterület tu-
lajdonosa, vagy annak megmű-
velője. Jelentkezéskor, illetve a 
verseny idején szívesen vesszük 
fotók készítését a balkonról, kert-
ről, mely segíti a bírálók munká-
ját. Az eredményhirdetés várható 
időpontja szeptember 17.

A jelentkezési határidő júni-
us 15-e, jelentkezési lap kérhető 
és leadható a Polgármesteri Hi-
vatal 207-es irodájában. Továb-
bi információt Rohr Adrienn 
nyújt a 74/504–194-es telefon-
számon, vagy a rohr.adrienn@
szekszard.hu e-mail címen.  
 SZV

Az együttélés szabályairól – zajvédelem
Ki ne ébredt volna már va-
sárnap reggel arra, hogy a 
„kedves” szomszéd füvet 
nyír, permetez, vagy éppen 
porszívóz, fürdőszobát újít 
fel. Vérmérséklettől függő-
en akad, aki átszól/átkopog, 
más inkább a fejére húzza a 
takarót…

Egy olvasónk kérésére idéz-
zük most ehelyütt Szekszárd 
város önkormányzata köz-
gyűlésének 2011 márciusában 
alkotott, 2012-ben és 2016-
ban is módosított rendeletét 
a zajvédelemről. A rendel-
kezés célja a közterületi ren-

dezvényekre, a hangosító 

berendezés működtetésére, 
valamint a munkahelyek és 
magánszemélyek „igényeit 
kielégítő zajos tevékenységre” 
vonatkozó helyi zajvédelmi 
szabályok előírása. Az utóbbi-
akkal kapcsolatos szabályokat 
a rendelet hatodik pontja írja 
le, az alábbiak szerint.

„Magánszemély, háztartá-
si igényeit kielégítő zajt keltő 
tevékenységet – a rendkívüli 
kárelhárítás esetét kivéve (pl. 
veszélyesnek ítélt fa kivágása) 
– nem végezhet:
a)  nyári időszámítás szerinti 

időszakban: munkanapo-
kon, szabadnapon 21:00 és 
7:00 óra között; munkaszü-

neti napokon 21:00 óra és 
9:00 óra között, valamint 
12:00 óra és 16:00 óra között,

b)  téli időszámítás szerinti 
időszakban: munkanapo-
kon, szabadnapon 19:00 és 
7:00 óra között; munkaszü-
neti napokon 19:00 és 9:00 
óra között, valamint 12:00 
és 16:00 óra között.

A rendelet kimondja to-
vábbá, hogy „a lakóépület-
ben napszaktól függetlenül 
tartózkodni kell minden, a 
mások nyugalmát indokolat-
lanul zavaró zajos magatar-
tástól és tevékenységtől”, il-
letve „a vendéglátó egységek 

kerthelyiségeiben és teraszain 
hangosító berendezés 22:00 
és 6:00 óra között nem üze-
melhet.”

A zajvédelmi rendelet sze-
rint, aki a fentieket megsérti, a 
„közösségi együttélés alapve-
tő szabályait” sértő magatar-
tást követ el, és vele szemben 
százötvenezer forintig terjedő 
közigazgatási bírság kiszabá-
sának van helye.

A rendelet – módosításokkal 
egységes szerkezetben közölt – 
szövege teljes terjedelemben 
elérhető a szekszard.hu hon-
lapon, az Önkormányzat „fül” 
alatt, a rendeleteknél. 
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Szolgáltatásaink:
• Fürdőszoba, vizes blokk felújítás
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.

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

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

GYORSSZERVÍZ!

Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülék cserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

Dugulás
elhárítás!

(05297)

Pünkösd

(05309)

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 óráig 
e-mailben: rendeles@diaketkeztetes.net

telefonon: 06–20/210–8961

MENÜ Június 1. Június 2. Június 3. Június 4. Június 5.

„A”
1.350,- Ft

Tejfölös gombaleves Citromos halgaluska leves Csontleves Karfiolleves

Parajfőzelék,
virslis omlett

Zöldséges marharagu, 
burgonyás nudli

Hawaii jércemell,
petrezselymes burgonya Tavaszi rizseshús

„B”
1.350,- Ft

Tejfölös gombaleves Citromos halgaluska leves Csontleves Karfiolleves

Csülökpörkölt,
vajas galuska,
savanyúság

Sült csirkecomb,
rizi- bizi, savanyúság

Pásztortarhonya,
savanyúság

Milánói sertésborda, 
trappista sajt

Heti ajánlat
1.250,- Ft

Csirkecombfilé
ropogós bundában,

tepsis burgonya,
friss saláta

Csirkecombfilé
ropogós bundában,

tepsis burgonya,
friss saláta

Csirkecombfilé
ropogós bundában,

tepsis burgonya,
friss saláta

Csirkecombfilé
ropogós bundában,

tepsis burgonya,
friss saláta

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

Tel.: 74/314–580 • web: www.diaketkeztetes.net

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

NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
7100 Szekszárd, Béla király tér 6.

NYÁRI NYELVTÁBOR
Vajtán, a Zichy kastélyban 

intenzív nyelvoktatás,
anyanyelvű tanárok

közreműködésével

2020. július 12-től
július 18-ig.

Együttműködő partner: Szekszárd 
Megyei Jogú Város Önkormányzata

További információ:
Tóth Lászlónénál a +36–30/319–9944 

telefonszámon vagy e-mailben a 
tothnemarta@gmail.com címen.

(0
53

14
)

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • Tel.: 74/413–004 

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (05299)

(05312)(05311)


