
VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A SZEKSZÁRDI ÖNKORMÁNYZAT HETILAPJA

XXX. évfolyam, 23. szám             Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                             2020. június 14.

E HETI SZÁMUNK TARTALMÁBÓL

Szüreti napok
Az elmúlt hónapokban a ko-
ronavírus-járvány sorra írta át 
a rendezvénynaptárakat. Nem 
volt ez másként városunkban 
sem, ahol a megyeszékhely 
legnagyobb fesztiválja, a Szek-
szárdi Szüreti Napok rendezé-
se is kérdésessé vált…
 → 3. oldal

Strandnyitás
Jól halad a medencék felújí-
tása a strandon, így várható-
an július elsején megnyithat a 
Szekszárdi Fürdő. A munkála-
tok keretében 105 nm-en a fe-
lületek javítását, 1200 nm-en 
pedig fugafelújítást végeznek 
5,5 millió forint értékben.
 → 3. oldal

Coop-adomány
Június 10-én érkezett Szek-
szárdra a Coop Segély Ala-
pítvány kamionja, amely 33 
tonna élelmiszert hozott a 
Tolna Megyei Gyermekvédel-
mi Központ és Területi Gyer-
mekvédelmi Szakszolgálat I. 
számú Gyermekotthona szá-
mára.
 → 7. oldal

FOTÓ: KISS ALBERT

Jelentős fejlesztésekJelentős fejlesztések
indulnakindulnakÖtmilliárd forint értékű 

infrastruktúra-fejlesztés 
valósulhat meg a megye-
székhelyen.

A projekt keretében egészen 
Gemencig felújítják a Keselyű-
si utat, mellette új kerékpárút 
is épül. Két kereszteződésben 
épül körforgalom: a Keselyűsi 
úton, a Tolnatej előtt (képün-
kön) és a Tesco-nál, illetve 
kibővítik a már meglévőt az 
OBI-nál. Ugyanitt elkészül a 
temetői feltáró út is, valamint 
megnyitják a Mátyás király 
utcai vasúti átjárót az autófor-
galom előtt – mondta el Ács 
Rezső polgármester.  
 → Folytatás a 2. oldalon
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Hazánkban fejenként évente 
átlagosan 385 kg hulladék 
képződik. Ennek 30 száza-
lékát komposztálni lehet, 40 
százaléka újrahasznosítható 
anyagokból áll, így csak a ma-
radék 30 százalék a szemét. 
A lakosság 90–95 százaléka 
gyűjti szelektíven a hulladé-
kot, a problémát a fennma-
radó 5–10 százalék okozza: 
ők azok, akik illegális úton 
szabadulnak meg a szeméttől.
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Hulladék-kommandóval az illegális szeméthalmok ellen
Hat civil szervezet részvételével 
megalakult a Szekszárdi Hulla-
dék-kommandó. Az illegális 
szemetelés visszaszorítását 
célzó együttműködéssel kap-
csolatos megállapodást szerda 
délután írták alá a városházán.

A rendezvényt megnyitó Gyur-
kovics János alpolgármester ar-
ról szólt, hogy az utak mentén 
rendre feltűnnek az illegálisan 
lerakott szeméthalmok, s a 
helyzettel valamit kezdeni kell. 
Zaják Rita, az önkormányzat 
Szociális, Egészségügyi, Kör-
nyezeti és Fenntarthatósági 
Bizottságának elnöke köszön-
tőjében elmondta, a hulladék-
gazdálkodás kérdése kiemelten 
fontos, de a témában való tudat-
formálás is rendkívül lényeges.

Baka György (képünkön), a 
Zöldtárs Környezetvédelmi Köz-
hasznú Alapítvány elnöke tudat-
ta, a kezdeményezés célja az ille-
gális lerakók feltérképezése és egy 
figyelőszolgálat létrehozása mel-
lett az, hogy minél több a téma 
iránt fogékony civil szervezettel 
alakítsanak ki együttműködést.

Baka György felhívta a figyel-
met, az utak mellé, szurdokok-
ba, erdő szélére, de még a kuka 
mellé is tilos szemetet kihelyez-
ni. Az illegális szeméthalmok 
környezetszennyezőek, azok-
ból káros anyagok szivárognak 
a talajba, vizekbe. A szemét 
emellett fertőzésveszélyes is, el-
csúfítja a környezetet, ráadásul 
másokat is arra ösztönöz, hogy 
illegális módon szabaduljon 
meg hulladékától.

A Zöldtárs elnöke arról is szólt, 
hogy a kormány februárban 
hirdetett programot az illegális 
hulladéklerakók felszámolására. 
A szankciókat is szigorítanák: a 
szemetelőt akár három év sza-
badságvesztéssel is sújthatnák.

Baltavári István, a kezdemé-
nyezés egyik vezetője elmond-
ta, az illegális szeméthalmok 
a tudáshiány következtében 
is szaporodnak. Ezért nevezte 
fontosnak a gyermekek köré-
ben történő szemléletformálást 
is, hiszen ha ők mondják szüle-
iknek, hogy ne szemeteljenek, 
akkor az nagyobb eséllyel talál 
nyitott fülekre.

Tudatta, olyan adatbázis lét-
rehozása a cél, amely tartalmaz-
za az illegális szeméthalmok 
pontos helyét és a szennyezés 
mértékét. A tervek szerint a 
mobillal készített fotókat és a 
koordinátákat mellékelve bárki 
jelezhetné a hulladék-komman-
dónak, ha szemetet talál.

A Szekszárdi Hulladék-kom-
mandó alakuló gyűlésén a 
kormányhivatal és az önkor-
mányzat, valamint a rendőr-
ség képviselői is részt vettek és 

elmondhatták észrevételeiket, 
megtehették javaslataikat.

A rendezvény végén az alapí-
tó civil szervezetek (Szekszárdi 
Alsóvárosi Római Katolikus Köz-
hasznú Egyesület, Szekszárd-új-
városi Római Katolikus Társaskör, 
Szőlő-Szem Mozgalom Civil Bűn-
megelőzési Egyesület, Zöldtárs 
Környezetvédelmi Közhasznú 
Alapítvány, Szekszárdi Fősővárosi 
Kör, Zölden Szekszárdon és Kör-
nyékén Facebook csoport) kép-
viselői kézjegyükkel látták el az 
együttműködési megállapodást. 

  S. V.

Jelentős fejlesztések kezdődnek Szekszárdon
(Folytatás az 1. oldalról).
Ötmilliárd forint értékű infra-
struktúra-fejlesztés valósul-
hat meg a megyeszékhelyen.

A fejlesztések új közlekedési 
lehetőséget teremtenek majd a 
város keleti és déli részén. Az 
engedélyeztetések és közbe-
szerzés után a kivitelezés 2021 
májusában kezdődhet, a beru-
házást 2022 végéig kell megva-
lósítani. A beruházás összege 
két forrásból tevődik össze: 4 
milliárd forint TOP-os támo-
gatás, a fennmaradó összeget 
pedig a Miniszterelnökség biz-
tosítja – tette hozzá a polgár-
mester, aki reméli, hogy a ve-
szélyhelyzet elmúltával ismét 
összeülő közgyűlés ÉSZ-frak-
ciója is támogatja majd a fej-
lesztést.

Az elmúlt pénteken meg-
tartott hétértékelőjén a város-
vezető arról is szólt, hogy két 
energetikai korszerűsítési pá-
lyázata van az önkormányzat-
nak. A Baka iskola felújítása 
kapcsán – a leendő pályázóktól 
érkezett kérdések miatt – az 
ajánlattételi határidőt június 

8-ig meghosszabbították. A 800 
milliós beruházás kapcsán Ács 
Rezső elmondta, a közbeszer-
zésen nyertes kivitelezőnek hat 
hónapja van a munkák befeje-
zésére. Azokat úgy ütemezik, 
hogy az épület belső tereiben 
zajló munkákat tanítási szünet-
ben végezzék.

A Dienes iskola kapcsán el-
hangzott, a tervezésre irányuló 
közbeszerzési eljárás előkészí-
tése folyamatban van, az intéz-
ményben idén egy rekortán bo-
rítású sportpálya építése valósul 
meg.

A polgármester beszámolt 
arról is, hogy elkezdődött a 
Barátság utcai Generációk Par-
kja kivitelezése. Az itt épülő 26 
parkoló kialakításának forrását 
a 2020-as költségvetése terhé-
re biztosítja az önkormányzat. 
Egy másik helyszínen, az Ener-
gia Parkban is várható fejlesz-
tés: mosdókkal, pelenkázóval 
felszerelt szaniterkonténert 
helyeznek ki. Amennyiben be-
válik, további két helyszínen 
tervezik konténer felállítását 
– fogalmazott a városvezető.    
 Forrás: szekszard.hu
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Tarthatónak tűnik a strand július elsejei nyitása
Jól halad a medencék felújítá-
sa a strandon, így várhatóan 
július elsején megnyithat a 
Szekszárdi Fürdő – jelentette 
be Ács Rezső polgármester 
szerdán, a helyszínen tartott 
sajtótájékoztatón.

A városvezető elmondta, május 
végéig megtette a szükséges in-
tézkedéseket azért, hogy a léte-
sítmény mielőbb vendégeket fo-
gadhasson. A hibák felmérését 
követően az üzemeltető Szek-
szárdi Sportközponttól kapott 
listát a lehetséges kivitelezők-
ről. A munka várhatóan a jövő 
héten befejeződik, ezt követően 
történhet meg a vízmintavétel a 
feltöltött medencékből, a nyitás-
ra pedig a Nemzeti Népegész-
ségügyi Központ ad engedélyt.

A munkálatok keretében há-
rom medencét érintően 105 
négyzetméteren a felületek javí-
tását, további 1200 négyzetméte-

ren pedig fugafelújítást végeznek 
5,5 millió forint értékben. Ács 
Rezső szerint ez az összeg „kö-
szönő viszonyban” sincs az Éljen 
Szekszárd Egyesület által emle-
getett száz-százhúsz millióval. A 
polgármester megemlítette, „va-
lakinek biztosan jó lett volna, ha 
nagyobb összeget költ a város…”

Ács Rezső arról is szólt, hogy 
mint minden fürdő esetében, 

úgy Szekszárdon is szükséges 
volt a szezon előtti karbantar-
tásra, idén azonban ez a koráb-
binál nagyobb munka volt. Azt, 
hogy ki a felelős a medencék 
állapotának romlásáért, csak a 
szezon zárását követő vizsgálat 
hivatott megítélni.

Az évente hetvenezer ven-
déget fogadó létesítményben a 
járványveszély miatt elképzel-
hető, hogy idén nyáron korlá-
tozni kell a belépők számát. A 
jelenlegi szabályozás értelmé-
ben ugyanis egy főre négy-öt 
négyzetméter vízfelületnek kell 
jutnia a medencék típusától 
függően – tájékoztatott Szabóné 
Tengerdi Mária.

A fürdővezető szerint az ed-
digieknék is nagyobb figyel-
met fordítanak a takarításra, a 
korlátokat például fél óránként 
fertőtlenítik. A felszíni élmé-
nyelemek és a gyermekmeden-
ce vízköpő játékai nem üzemel-

tethetők, de az óriáscsúszda és 
a sodrófolyosó működhet. A 
nyáron emelt számú személy-
zet – köztük hagyományosan 
több diákmunkás is – dolgozik 
majd a strandon, hiszen például 
öltözőkben is ellenőrizni kell a 
védőtávolság betartását. 

 SZV
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Reggel 6:00 és 9:00 óra között 
továbbra is kínálnak úszási 
lehetőséget, amely külön be-
lépővel/bérlettel vehető majd 
igénybe, és idén is megtart-
ják a „TeleSport” napközis 
gyerektáborokat. Biztosan 
elmarad viszont a strandké-
zilabda- és strandröplabda 
torna, miután a szervezők 
nem jutottak „közös neve-
zőre” a sportközpont új igaz-
gatójával, s így új helyszínt 
kerestek népszerű rendezvé-
nyeiknek.

Tájékoztatóján Ács Rezső ar-
ról is szólt, hogy – szemben 
az ÉSZ képviselőivel – ő va-
lóban egyeztetett a borászok-
kal és a vendéglátósokkal a 
rendezésről. Ismeri is az ál-
láspontjukat, de nem kapott 
felhatalmazást rá, hogy nyil-
vánosságra hozza azt.

Lapunk kérdésére Bősz Ad-
rián, a Szekszárdi Borvidéki 
Tanács elnöke megerősítette, 
hogy a borászok, a vendég-
látósok és a pálinkaházak 
képviselői szerdán közös nyi-
latkozatot fogadtak el. Ebben 
rögzítették, hogy amennyi-
ben a törvényi szabályozás 
lehetővé teszi, szeretnék az 
eddig megszokott magas 
színvonalon vendégül látni 
a Szekszárdi Szüreti Napok 
látogatóit a Borudvarban és 
az Ízek Utcájában.

Szüreti napok: a rendezés mellett a válaszadók többsége
Az elmúlt hónapokban a ko-
ronavírus-járvány sorra írta 
át a rendezvénynaptárakat. 
Nem volt ez másként váro-
sunkban sem, ahol a megye-
székhely legnagyobb fesz-
tiválja, a Szekszárdi Szüreti 
Napok rendezése is kérdéses-
sé vált…

Az érvényes szabályozás miatt 
elmaradt a Háry János Mese-
fesztivál, de a Pünkösdi Hal- és 
Vadünnepet sem lehetett meg-
tartani. Sokakat foglalkoztat a 
kérdés: vajon szeptember har-
madik hétvégéjén megtartható 
lesz-e a Szekszárdi Szüreti Na-
pok programsorozata, s ha igen, 
milyen formában.

A témában tartott csütörtöki 
sajtótájékoztatóján Ács Rezső 
polgármester elmondta, a nagy 
hagyományokkal rendelkező, or-
szágos elismertséget kivívott fesz-
tivált évről-évre építkezve sikerült 
mind színvonalasabbá tenni. A 
rendezés kérdése az adott hely-

zetben érthetően megosztja az 
embereket: a téma „érzékenysé-
ge” miatt ezért úgy döntött, kikéri 
a szekszárdiak véleményét.

„Több mint 19 ezer embert 
értünk el a kérdéssel, s közülük 
több százan véleményt is nyil-
vánítottak” – foglalta össze Ács 
Rezső. A közösségi oldalon, 
e-mailen és szóban is érkezett 
vélemények, javaslatok össze-
sítése alapján a polgármester 
elmondta: a válaszadók 37 szá-

zaléka szerint a korábbi évek-
ben megszokott nívón és prog-
ramokkal kellene megtartani 
a Szekszárdi Szüreti Napokat 
2020-ban is. A véleményt nyilvá-
nítók 34 százaléka gondolja úgy, 
hogy a fesztivált „családiasabb” 
környezetben, helyi zenekarok 
fellépésével kellene megrendez-
ni. A szüreti napok idei törlése 
mellett a válaszadók 23 százalé-
ka érvelt, de akadt olyan is, aki 
úgy gondolta, más néven kellene 
megtartani a rendezvényt.

„A végső döntést a hónap 
végén ismét összeülő köz-
gyűlésnek kell meghoznia” – 
mondta a városvezető, majd 
az ÉSZ-frakciót vezető Bomba 
Gábor reggeli rádióinterjújá-
ra utalva hozzátette: az Éljen 
Szekszárd Egyesület a választá-
si kampányában egy kétmilliár-
dos beruházást ígért a városba, 
ám abból azóta sem lett semmi, 
így a beharangozott 40 milliós 
szponzor „érkezését” is fenntar-
tással kezeli.   - fl -
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A Szekszárdi Nyomda Kft.
keres 

azonnali kezdéssel.

Jelentkezni:
soosistvan@szekszardinyomda.hu 

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

112-es melléken lehet.
(05354)

GÉPKEZELŐKET,
OFSZET GÉPMESTERT

Dolgozni szeretne?

Segítséget nyújtunk az álláskereséshez!

Ingyenes, speciális munkaerő-piaci szolgáltatás

Várjuk a megváltozott munkaképességű, alacsony iskolai 
végzettségű, 25 év alatti fiatal és 30 év alatti pályakezdő, 

illetve GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérő, 
roma nemzetiséghez tartozó, valamint az 50 év feletti 

álláskeresőket és a foglalkoztatást helyettesítő 
támogatásban részesülőket a térség legrégebbi, 

több mint 15 éve sikeresen működő szolgáltatójaként.

Érdeklődőket korlátozott létszámban tudunk 
fogadni, így ne tétovázzon!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Kék Madár Alapítvány

7100 Szekszárd, Bartina u. 16/b.
Telefon: 74/512–048

Nyitva tartás: hétfőtől péntekig 08:00–16:00 óráig

A szolgáltatás a
TOP-5.1.1.-15-TL1-2016-00001
azonosítószámú, 
Tolna Megyei Foglalkoztatási
Paktum című projekt keretén
belül valósul meg.

(03558) (05357)

(05355)
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Gyerekzsivajtól hangos a Mérey és a Kadarka utcai ovi
A pandémia lecsengését kö-
vetően a kisgyermekek visz-
szatérhettek a bölcsődékbe, 
óvodákba. Így történt ez a 
Szekszárd 2. számú óvoda 
Mérey és Kadarka utcai in-
tézményében, valamint az 
utóbbi helyszínen működő 
mini bölcsődében is.

– Az ügyeleti időszakban azokat 
a gyermekeket fogadtuk bölcső-
dénkben és óvodánkban, akik-
nek szülei az egészségügyben, 
a tűzoltóságon, vagy a rendőr-
ségen dolgoztak – kezdte a be-
szélgetést Horváth Erika intéz-
ményvezető. – Később azokat 
is, akiknek édesapja, édesanyja 
csak személyes megjelenéssel 
láthatta el munkahelyi felada-
tait. A szülőknek írásban kel-
lett nyilatkozniuk arról, hogy 
a gyermekük egészséges, két 
héten belül nem találkozott 
olyan személlyel, aki koronaví-
rus hordozója lehet. A kicsiket 
akkor kizárólag kis létszámú, 5 
fős csoportokban helyeztük el, 
a szülők pedig érkezéskor az 
intézmény bejáratánál adták át 
a kisgyermeküket az ügyeletes 
pedagógusoknak, és a távozás-
hoz sem léphettek be az intéz-
ménybe.

– Május 25-én nyitottunk újra, 
azóta korlátozás nélkül fogadunk 
minden kisgyermeket, akiknek 
az ellátását a szülők igénylik. 
Az egészségügyi nyilatkozat ki-
töltése változatlanul kötelező, a 
szülők csak szájmaszkban, kéz-
fertőtlenítést követően léphet-
nek be az óvoda és a bölcsőde 
épületébe. Naponta két alka-
lommal mérünk lázat, figyeljük 
a gyermekek egészségi állapotát. 
Betegség jeleinek észlelésekor 
azonnal értesítjük a szülőket, s 
ezután kizárólag orvosi igazolás-
sal fogadjuk újra a kisgyermeket.

– Milyen programokat kellett 
átütemezniük?

– A hagyományos tavaszi ün-
nepeink közül az Anyák napi 

ünnepélyre való felkészülés on-
line módon történt. Sajnos a ta-
vaszi kirándulások és az évzáró 
ünnepélyek az idén elmaradnak, 
de a gyermeknapot és a nagycso-
portosainktól való elköszönést is 
a szokásosnál sokkal szerényebb 
körülmények között tudjuk 
megtartani.

– Mini bölcsődéjükről kevesebb 
szó esik...

– Ez a részlegünk március 16. 
és április 3. között teljesen zárva 
tartott, majd a május 25-i nyitá-
sig ügyeleti rendben üzemelt. Itt 
is csak a legszükségesebb eset-
ben, korlátozott számban fogad-
tuk a gyermekeket, de részükre 
egész napos, teljes körű bölcső-
dei ellátást biztosítottunk. Azon 

családok részére, akik csak a 
bölcsődei-óvodai közétkeztetést 
igényelték, az önkormányzat 
szállította ki az ebédet.

– Népszerű ez az intézménytípus 
a családok körében?

– Több szempontból is. Egy-
részt, mert a csoportok létszáma 
alapesetben sem lehet több hét 
főnél, ezáltal az intézmény lég-
köre családias. A gondozás-ne-
velés során biztosítani tudjuk 
valamennyi kisgyermek számá-
ra a személyes odafigyelést, a 
differenciált törődést, a fizikai, 
érzelmi, értelmi és szociális fej-
lődésükhöz szükséges optimális 
feltételeket. Az alacsony létszám 
miatt a bölcsődei élet megszerve-
zése során nagyobb hatékonyság-
gal vehetjük figyelembe a csalá-
dok egyéni igényeit, szükségleteit.

– A zöld övezetben, jól meg-
közelíthető helyen található 
épületet pályázati forrás felhasz-
nálásával két éve adták át, így a 
helyiségek száma, felszereltsége 
és játszó udvara minden szem-
pontból megfelel a 21. század 
követelményeinek. A mini 
bölcsődét úgy tekinthetjük, mint 
egyfajta átmenetet a család és az 
intézményi nevelés között. 

 - gyimóthy -

NÉVNAP–TÁR
Június 14. (vasárnap) – Vazul, Herta
Vazul: görög-szláv-magyar eredetű; jelentése: királyi. 
Herta: német eredetű; jelentése: merész, bátor.
Június 15. (hétfő) – Jolán, Vid
Jolán: Dugonics András névalkotása; jelentése: jó leány (magyar); a viola virága 
(görög).
Vid: régi magyar személynév, a latin Vitus név délszláv eredetű alakja; jelen-
tése: erdőből származó.
Június 16. (kedd) – Jusztin, Arany
Jusztin: latin eredetű; jelentése: igazságos, igazságszerető.
Arany: magyar eredetű; jelentése: aranyos, aranyműves.
Június 17. (szerda) – Laura, Alida
Laura: latin eredetű; jelentése: babérfa, babérkoszorú.
Alida: német eredetű; jelentése: nemes.
Június 18. (csütörtök) – Arnold, Levente
Arnold: germán eredetű; jelentése: sas, uralkodó.
Levente: magyar eredetű; jelentése: levő, létező. 
Június 19. (péntek) – Gyárfás, Zóra
Gyárfás: görög-latin eredetű; jelentése: idős férfi.
Zóra: szláv eredetű; jelentése: hajnal.
Június 20. (szombat) – Rafael, Dina, Polett
Rafael: héber eredetű; jelentése: Isten meggyógyít.
Dina: héber eredetű; jelentése: ítélet.
Polett: latin-francia eredetű; jelentése: kicsi, kis termetű.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Június 14.
(vasárnap)

Június 15.
(hétfő)

Június 16.
(kedd)

Június 17.
(szerda)

Június 18.
(csütörtök)

Június 19.
(péntek)

Június 20.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zivatar | hidegfront erős széllel 
max. 27o , min. 16o

zápor | szeles nap
max. 24o , min. 16o

közepesen felhős | szeles nap
max. 25o , min. 14o

közepesen felhős
max. 28o , min. 16o

közepesen felhős
max. 28o , min. 17o

zápor
max. 28o , min. 18o

zápor | szeles nap
max. 27o , min. 14o



72020. június 14.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

Gyermekotthon lakóinak jutott a COOP-adományból
Június 10-én érkezett Szek-
szárdra a Coop Segély Ala-
pítvány kamionja, amely 
harminchárom tonna élelmi-
szert hozott a Tolna Megyei 
Gyermekvédelmi Központ 
és Területi Gyermekvédelmi 
Szakszolgálat I. számú Gyer-
mekotthona számára.

A sajátmárkás termékekből 
álló, 2,5 millió forint értékű 
adományt Berlingerné Sashe-
gyi Katalin megbízott intéz-
ményvezető vette át a CO-OP 
Hungary Zrt-t képviselő Jakab 
Edétől, a tamási Kop-Ka Zrt. 
nyugalmazott elnökétől. Az 
eseményen Ács Rezső polgár-
mester arról szólt, hogy egy vál-
lalkozás erejét az mutatja meg, 
hogy mekkora figyelmet fordít 
a társadalmi szerepvállalásra, s 

ebben a CO-OP Hungary Zrt. 
évek óta élen jár.

Az idén ötödik alkalommal 
indult útnak a Coop Segély 
Alapítvány kamionja, amely 
2020-ban 8268 különleges ellá-
tást igénylő gyermek étkezteté-
sét segíti országszerte 25 millió 

forint értékű, 87 tonnányi alap-
élelmiszereket tartalmazó ado-
mánnyal.

„A koronavírus-járványhely-
zet plusz feladatokat ró a szoci-
ális intézményekre, ezért még 
nagyobb érték, hogy a támo-
gatással felszabaduló források 

más fontos célokra fordíthatók. 
Programunkkal továbbra is tisz-
teletünket kívánjuk kifejezni a 
pedagógusok, ápolók, nevelők 
iránt, akik áldozatos munkát 
végeznek a nehéz időszakban 
is” – áll a Coop Segély Alapít-
vány közleményében.

A kereskedelmi csoport tíz 
éve folytatja karitatív tevékeny-
ségét, amelynek keretében idá-
ig több mint százharmincmillió 
forinttal támogatta a rászoruló-
kat: 75 millió forintnyi élelmi-
szer adománnyal járultak hozzá 
az állami gondozásban nevelke-
dő gyermekek étkeztetéséhez, 
valamint több mint 55 millió 
forint értékű vásárlási utalványt 
és élelmiszer segélycsomagot 
juttattak el katasztrófák (árvíz, 
vörösiszap-katasztrófa) káro-
sultjainak.   SZV

Családbarát lett a hivatal
A Családbarát Hely védjegy 
bronz fokozatát kapta Szek-
szárd város önkormányzata 
Polgármesteri Hivatala.

Az Emberi Erőforrások Mi-
nisztériuma megbízásából a 
Családbarát Országos Non-
profit Közhasznú Kft. nyílt pá-
lyázatot hirdetett családbarát 
munkahelyek kialakításának 

és fejlesztésének támogatására, 
melyek elősegítik a magánéleti 
és munkahelyi kötelezettségek 
összehangolását.

A fokozatosan épülő rend-
szerben egyelőre a bronz foko-
zatot hirdették meg, amelyre a 
szekszárdi Polgármesteri Hivatal 
nyújtott be pályázatot. A szakmai 
bizottság helyszíni auditot köve-
tően hozta meg a döntést. SZV

Ambrus Péterné emlékének
Megrendülve hallottuk a hírt, 
elmentél Terike. Torokszorító 
most a csönd. Nézzük a képeket 
a tornacsarnok falán, az érettségi 
tablókon és emlékeket idézünk... 
Vannak köztünk, akiknek nem-
csak kollégája, de tanára is voltál. 
Látjuk jellegzetes mosolyod a szád 
szegletében. „Halljuk” a hangodat, 
ahogy a diákjaidnak mondod: „egy 
lánynak mindig adnia kell magá-
ra”. Eszünkbe jutnak a tanóráid, a 
tornaversenyek és a folyosói beszél-
getések...

Huszonöt éven keresztül taní-
tottál a Garay gimnáziumban, 
többször osztályfőnök is voltál. 
Nyugdíjba vonulásod után még 
visszajöttél néhány évig óraadó-
nak. Nyitott, érdeklődő, segítőkész 
embernek ismertünk meg. Tartá-
sod volt, s ha kellett, néhány szóval 
helyre tudtál tenni dolgokat. Hatá-
rozott voltál, de melegszívű.

Kiváló pedagógus voltál. Olyan 
testnevelő tanár, akinek az élsport-
nál fontosabb volt, hogy a tanítvá-
nyai egészségesek, jó mozgásúak le-
gyenek. Gyakran mondtad is, hogy 
„aki lusta a tornaórán mozogni, az 
csúnya, kövér, beteg öregasszony 
lesz”. Belőled nem lett: időskorodra 
is fitt és csinos maradtál.

A nyugdíjas éveid alatt is több-
ször meglátogattál bennünket – 
Bézi Laci bácsival együtt. Részt 
vettél rendezvényeinken, a kará-
csonyi találkozókon. Az idén nem 
jöttetek. Hiányoltunk benneteket, 
de nem gondoltuk, hogy többet már 
nem fogunk találkozni. Június 7-én 
jött a hír, hogy örökre megpihentél.

Nézzük a fényképet a Faceboo-
kon: a lányaiddal egymást ölelve 
álltok, mosolyogtok. Nehéz elfogad-
ni, hogy nem látunk többé, de mi is 
csak azt mondhatjuk, amit Andrea 
és Viki: „Örökre velünk maradsz”. 
Gyermekeid és unokáid mellett 
tanítványaid és munkatársaid em-
lékeiben élsz tovább. Mindig szere-
tettel gondolunk Rád.

Búcsúznak tőled kollégáid, volt 
tanítványaid, és búcsúzik a Szek-
szárdi Garay János Gimnázium 
közössége.
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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

(05340)

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
(05347)

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

(05344)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05356)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

e-mail: honti@honti.hu

(05360)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és 
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémipa-
rigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM
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Június 7-ei rejtvényünk megfejtése: Thomas Mann, Mario és a varázsló.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Héjja Mária. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését június 18-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Szabadság
„ó, ió, ció …” – alig várjuk már, 
hogy az utolsó betű is felkerül-
jön a virtuális táblára.

Ám ami az egyiknek jó, az 
másoknak fejtörés, aggodalom 
és bizonytalanság vagy éppen 
megterhelés. Sőt, napjainkban 
az előre, kényszerből elszórt le-
hetőség szava.

Ünnepeltünk, emlékeztünk 
az elmúlt hetekben az elvesz-
tettre, a megraboltra – és sír-
hattunk százéves gyászunk fe-
lett, áldhattuk a népek Urát a 
mégis életért, moroghattunk és 
igazságot követelhetünk, és fel-

emelkedhetünk a bosszúszomj-
ból…

Szabadság… milyen különös 
szó! Kötjük feltételekhez, szorít-
juk álmokhoz, szabjuk feltéte-
leit, isszuk levét a megbéklyózó 
nagy szabadság-hitnek. Sokan 
a „mindent szabad nekem” má-
morában válik szokások, igények 
rabjává. Mások féltve őrzik a „…
de nem minden használ” böl-
csességének korlátait. Ilyenek és 
olyanok vagyunk. Sokszínűek, 
mint maga a szabadság is! Ezer 
arca vicsorog vagy mosolyog 
ránk ennek a különös szónak.

’Szabad vagyok megtenni’ és 
’szabad vagyok nem megtenni 
valamit’. ’Szabad vagyok vala-
mitől’ vagy ’szabad vagyok va-
lamire…’ Sorolhatnánk, de ért-
jük, tudjuk, szenvedjük súlyát, 
és vágyjuk igazságát. 

Az emberi lét egyik legnagyobb 
ajándéka és terhe az, amire hivat-
va vagyunk: szabadon élni, sza-
badságban élni. S milyen jó, hogy 
ez a nagy lehetőség nem csak úgy 
elénk van dobva, hanem kapunk 
hozzá biztatást, tanácsot, példát 
és ellenpéldát, perspektívát és le-
hetőséget – Jézusban. „Ha tehát 

a Fiú szabaddá tesz benneteket, 
akkor valóban szabadok lesztek.” 
(János 8:36) 

Benne és általa, vele van 
szabadságunk vitathatatlanul! 
És szabad nekünk élni vele, jól 
élni általa és hordozni súlyát is. 
Mert aki a szabadságot adja, 
adja önmagát, erejét, bölcses-
ségét, vigasztalását, kiteljesedő 
örömét. Legyünk hát szabadok 
keresni ennek titkát és csodáját 
– a nyárban, a kényszerek kö-
zepette, az újdonságokban, s a 
megszokottban, önmagunkban 
és másokban. Áldást, békességet 
mindenkinek!

 Kaszóné Kovács Karola,
 református lelkipásztor

Sporttáborok
Idén is megrendezi nyári futball 
táborát a Szekszárdi UFC. A me-
gyeszékhely labdarúgó klubja jú-
nius 22. és július 10. között, egy-
hetes turnusokban várja a 8–13 
éves fiúkat és lányokat a nap-
közis táborba. A programban 
a napi két edzés mellett teqball, 
poolball, lábtenisz és e-sport is 
szerepel, emellett strandra és ki-
rándulni is viszik a gyerekeket, 
akiknek napi háromszori étke-
zést is biztosítanak.

További információ és jelent-
kezés Koch László sportigazga-
tónál (06–20/553–6233, koch.
laszlo@gmail.com).

* * *
Általános iskolás gyerekeknek 
szervez nyári napközi sporttábort 
júliusban a Szekszárd és Környé-
ke Szabadidős TE. A minimum 
15 fő jelentkezése esetén induló 
egyhetes turnusokban – naponta 
7:30 és 16:00 óra között – sport- 
és társasjátékokkal, sorversenyek-
kel, valamint strandolással, úszás- 
és kerékpároktatással várják a 
fiatalokat a Garay János Általános 
Iskolában. A szervezők a felügye-
let mellett ebédet és uzsonnát is 
biztosítanak.

Jelentkezés és további informá-
ció a 06–30/464–5052-es telefon-
számon (Szabó Barbara), vagy az 
szkszte@citromail.hu e-mailen, 
június 30-ig.
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Kiadja: Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata • felelős kiadó: Ács Rezső polgármester • főszerkesztő: Fekete László 
• a szerkesztőség munkatársai: Gyimóthy Levente, Steiner Viktor • fotó: Kiss Albert • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter
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• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
VASÁRNAP

SZEKSZÁRDI

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
Minden szerdán 10:00–12:00 
óráig, Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

•  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

(05343)

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

telefonon: 06–20/210–8961

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

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

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

MENÜ Június 15. Június 16. Június 17. Június 18. Június 19.

„A”
1.350,- Ft

Sertésraguleves Karalábéleves Csontleves Magyaros burgonyaleves Brokkolikrémleves

Túrós derelye,
édes tejföl

Roston csirkemell,
friss saláta, 

ezersziget öntet
Halrudacska,

mexikói saláta
Zöldborsófőzelék,

rántott sertésborda
Ketchupos sült csirkecomb, 

párolt rizs, párolt zöldség

„B”
1.350,- Ft

Sertésraguleves Karalábéleves Csontleves Magyaros burgonyaleves Brokkolikrémleves

Rakott karfiol Lecsós sertésborda, 
tarhonya

Currys csirkeszárny,
burgonyapüré

Csirkecsíkok strogano�  
módra, tészta

Vasi pecsenye,
hagymás tört burgonya, 

savanyúság

Heti ajánlat
1.250,- Ft

Jércemell rántva,
fűszeres héjas burgonya,

friss saláta

Jércemell rántva,
fűszeres héjas burgonya,

friss saláta

Jércemell rántva,
fűszeres héjas burgonya,

friss saláta

Jércemell rántva,
fűszeres héjas burgonya,

friss saláta

Jércemell rántva,
fűszeres héjas burgonya,

friss saláta

„Közcsatornára történő rákötés 
támogatása 2020” pályázat 

Tájékoztatjuk a tisztelt lakossá-
got, hogy Szekszárd MJV Ön-
kormányzata pályázatot hirdet 
„Közcsatornára történő rákötés 
támogatása 2020” címmel.

A támogatás igénybevételére 
jogosultak köre azon Szekszárd 
Megyei Jogú Város közigazgatá-
si területén élő magánszemélyek, 
akiknek a belterületi lakóingat-
lanuk előtt kiépített közcsatorna 
vezeték húzódik és ingatlanjuk 
műszakilag ráköthető a hálózat-
ra. A vissza nem térítendő tá-
mogatást (ingatlanonként egyedi 
elbírálás alapján, de maximum 
a bekerülési költség 50%-a) a 
bekötővezeték műszaki megva-
lósítására (tisztítóidom elfolyó 
oldaláig) lehet felhasználni.

A pályázati tájékoztató és az 
adatlap letölthető Szekszárd 
Megyei Jogú Város honlapján, 
a www.szekszard.hu címen az 
Önkormányzat, Önkormány-
zati pályázati felhívások me-
nüpont alatt, valamint átve-
hető a Polgármesteri Hivatal 
Városigazgatási és Rendészeti 
Osztályán (Szekszárd, Béla ki-

rály tér 8.), a 207-es szobában 
személyesen hétfőn és szerdán, 
8:00 és 16:00 óra között.

A pályázattal kapcsolatban 
bővebb felvilágosítás kérhető 
a Városigazgatási és Rendé-
szeti Osztályon, illetve az 06–
74/504–194-es telefonszámon, 
valamint a rohr.adrienn@szek-
szard.hu e-mail címen.

A pályázatot legkésőbb 2020. 
november 15-ig lehet benyújta-
ni Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatal Váro-
sigazgatási és Rendészeti Osz-
tályán személyesen, vagy postai 
úton ajánlott küldeményként.

Értékelési határidők: 
I.  forduló: a 2020. július 15-ig 

benyújtott pályázatok eseté-
ben 2020. augusztus 31.

II.  forduló: a 2020. november 
15-ig benyújtott pályázatok 
esetében 2020. november 30.
A rákötés megvalósításának 

határideje:
I.  fordulóban nyertes pályázatok 

esetében 2020. október 30.
II.  fordulóban nyertes pályáza-

tok esetében 2021. április 30.
 SZMJV Polgármesteri Hivatala



2020. június 14.12

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!

(05341)

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  (05346)

NAPSZEMÜVEGEK
Egyes Szandálok,

széldzsekik és boardshortok
akár 50% engedménnyel

VB SPORT
Új cím: Szekszárd, Mátyás király u 4/c. • tel.: 20/9269–535

(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara)
(05361)

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

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

(05342)

KORONAVÍRUS TESZT
MÁR ELÉRHETŐ

LABORATÓRIUMI HÁTTÉRREL!
 IGG ALAPÚ VIZSGÁLAT (átvészeltséget mutat) 

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

BIRÓ ARANKABIRÓ ARANKA  Vérvételi Pont Vezető

• Inzulinrezisztencia vizsgála�  csomag
•  Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor
•  Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási csomagok
• PSA-szűrés
•  Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
•  Laktózérzékenység gene� kai szűrése

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

(05353)

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2021/2022-es tanévben:

•  6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY 
0101 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV
(ANGOL vagy NÉMET)

•  4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102  EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV
(ANGOL vagy NÉMET)

A felvételről szóló döntést a középiskolai felvételi vizsga eredményei 
és az általános iskolai tanulmányi eredmények alapján hozzuk meg.

Iskolánk ősztől ingyenes felvételi előkészítő foglalkozásokat tart
6. és 8. évfolyamos diákoknak.

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben;
nézze meg honlapunkat!

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73. • Telefon/fax: +36–74/440–571

E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu
Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

(05359)

(05348)

(05352)


