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Megépítenék az uszodát, de kevés a pénz és az idő
A polgármester és a közgyű-
lési többséget adó Éljen Szek-
szárd (ÉSZ) szerint is vannak 
a hibák az uszoda építése 
körül. Egy valamiben viszont 
egyetértés van: mindenkép-
pen meg kellene építeni azt. 
Az ÉSZ szerint ugyanakkor 
ehhez több feltételnek is tel-
jesülnie kell.

 
Farkas Melinda

– Épp most jöttem az uszodá-
ból – jelentette ki a múlt pénteki 
hétértékelőjén Ács Rezső, aki a 
teol.hu tudósítása szerint elle-
nőrizte az építkezés menetét. 
Ha már ott járt, a Szekszárdi 
Vasárnapnak is lettek volna kér-
dései a polgármesterhez arról, 
mi az oka annak, hogy az ere-
detihez képest már negyedszer 
kell későbbre tolni a kivitelezési 
határidőt, Ács Rezső azonban 
az elmúlt héten egyetlen általa 
szervezett sajtóeseményre sem 
hívta meg lapunkat, így a mi és 
– nyilván sok olvasó – kérdése is 
megválaszolatlanul maradt.

A polgármester a teol.hu 
szerint arról beszélt, hogy az 
uszoda ügyével kapcsolatban 
lett volna egy egyeztetés, ame-
lyen a kivitelező, a város, vala-
mint a műszaki lebonyolító (a 
kormány megbízásából eljáró 
Beruházási, Műszaki fejleszté-
si, Sportüzemeltetési és Közbe-
szerzési Zrt, röviden BMSK – a 
szerk.) vett volna részt, ám az 
ÉSZ frakcióvezetője, Bomba 
Gábor által tett rendőrségi fel-
jelentés miatt utóbbi lemondta 
a megbeszélést. Bomba Gábor 
szerint ugyanakkor igenis sor 
került az egyeztetésre, ahol 

megjelent a GVB minden tagja, 
az uszodabizottság 2 fideszes 
taggal, köztük a Fidesz frakció 
vezetőjével, valamint a BMSK 
műszaki ellenőre, és határozatot 
is hoztak teljes konszenzussal. 
Sajnos Ács Rezső és a kivitelező 
nem érkezett meg a megbeszélt 
időpontra – jelentette ki. Bom-
ba hozzátette: nem tudja, miért 
nem ment el a kivitelező képvi-
selője, nem ő egyeztetett vele, 
hanem a polgármester.

Ács Rezső sajtótájékoztatóján 
az uszodaügyet vizsgáló bizott-
ságot is bírálta. Azt mondta, a 
testület lassan egy éve működik, 
mégsem látható, mit tettek le 
eddig az asztalra. Arról beszélt, 
a testület megbízott egy szak-
értőt azzal, hogy vizsgálja felül 
az uszoda műszaki állapotát, de 
ő nem azt írta le, amit az Éljen 
Szekszárd gondolt, ezért nem fo-
gadták el a jelentését, és a szak-
értői díjat sem volt hajlandó kifi-
zetni a többségi frakció. Bomba 
Gábor ezzel kapcsolatban úgy 
reagált: az uszoda ügyét vizsgáló 
bizottságnak nemcsak ÉSZ-es, 
hanem fideszes tagjai is vannak, 
és már idén februárban letették 
az asztalra a javaslatot arról, hogy 
milyen feltételek teljesülésére van 
szükség a kivitelezési szerződés 
módosításához. Ehhez képest 
Ács a veszélyhelyzet alatt egyedül 
döntött a határidő szeptember 
30-ára történő módosításáról, 
pedig már akkor is tudni lehetett, 
hogy nem fog elkészülni addigra 
az uszoda. Hozzátette: elfogadták 
a bizottság által kért szakértői je-

lentést, és leigazolták a teljesítést 
is, csupán néhány pontosítást, 
kiegészítést kértek még.

– Mindezen túllépve, köszön-
hetően a felek közötti tárgyalá-
soknak, illetve az ÉSZ oldalán 
az utóbbi közgyűlésen kinyil-
vánított támogató szándéknak, 
úgy látszik, megvalósulhat az 
uszodaprojekt – fogalmazott a 
polgármester. Ács szerint vala-
mennyi képviselő úgy gondolja, 
hogy a város hosszú távú érde-
ke az uszoda befejezése. A hely-
színre tervezett új sportcsarnok 
előfeltétele is az, hogy a létesít-
mény elkészüljön. Ács Rezső 
a teol.hu tudósítása szerint a 
szakértői vélemény alapján el-
ismerte, hogy vannak hiányos-
ságok, tervezési és kivitelezési 
hibák, de szerinte a beruházás 
mindenképpen befejezhető.

– A cél egyértelmű: be kellene 
fejezni a megkezdett uszodát – 
reagált lapunknak Bomba Gá-
bor. Hozzátette azonban, hogy 
ehhez több feltétel együttes 
teljesülésére van szükség. 2020. 
szeptember 30-ig mindenben 

az előző városvezetés, majd egy 
személyben Ács Rezső döntött, 
az uszodabizottság véleményé-
nek figyelmen kívül hagyásával. 
Ezért az eddigi történések és 
mulasztások miatt is a polgár-
mestert terheli a felelősség – je-
lentette ki. A közgyűlés döntése 
értelmében idén októbertől 
tudnak beleszólni érdemben az 
ügybe. Mint az ÉSZ frakcióve-
zetője fogalmazott, a kivitelező 
jelezte, hogy a számlára évekkel 
ezelőtt érkezett összeg már nem 
elegendő az uszoda befejezésé-
re, így mindenképpen plusz 
forrást kell szerezni ahhoz, hogy 
be tudják fejezni az építkezést. 
Ráadásul a véghatáridő módo-
sítására is engedélyt kell kérni, 
mivel az idén december 31-én 
lejár, és az elmúlt évek alatt a 
BMSK szakvéleménye alapján 
csupán 30 százalékos készültsé-
gig sikerült eljutni. A hátralévő 
70 százalékot még kapkodás 
mellett sem lehet elvégezni, 
főleg úgy nem, hogy eddig alig 
néhány fő dolgozott az építke-
zésen. Ha lejár a határidő, el 
kell számolni a kapott pénzzel, 
és ha nem készül el az uszoda, 
azt vissza kell fizetni, de ettől 
csődbe menne a város. 

Bomba Gábor közölte: a mos-
tani, idén év végéig való jogfoly-
tonosság melletti hosszabbítás 
célja az, hogy a kivitelezővel és a 
szakmai felügyeletet ellátó BM-
SK-val folytatott tárgyalások 
során végre kiderüljön, ponto-
san mekkora pluszforrásra lesz 
szükség és mikorra készülhet el 
az uszoda. A napokban sor ke-
rül egy teljes körű egyeztetésre 
a BMSK, a kivitelező Aquaplus 
Kft. és a város között. Az ÉSZ 
azt várja, hogy a műszaki lebo-
nyolító határozza meg, ponto-
san mekkora pluszforrás igény-
lésére van szükség, és ők jelöljék 
meg a kivitelezés határidejét is. 
Vizsgálják meg azt is, a kivite-
lező tudja-e biztosítani a meg-
felelő szakembereket a beruhá-
záshoz. Hozzátette: korábban a 
műszaki ellenőr is jelezte, hogy 
nagyon kevesen dolgoznak az 
építkezésen.
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Lakásokat alakítanának ki a hőközpontok tetején
Két bizottság bevonásával 
kezdődhet meg a párbeszéd 
a hőközpontok felújításáról 
– döntött ülésén a közgyűlés 
Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottsága (GVB).  

Balázs László

Rontja a városképet a kívül-
ről lerobbant állapotban lévő 
hét szekszárdi hőközpont. Az 
ülésen az előzetes tanulmány-
tervek kapcsán elhangzott, 
14 lakást lehetne kialakítani 
emeletráépítéssel. A fejlesztés 
finanszírozása – bank bevoná-
sával – egyszeri kiadás lenne, a 
város megépíthetné és bérbe ad-
hatná az új ingatlanokat. Végül 
arról döntöttek a tagok, hogy a 
GVB, a Szociális, Egészségügyi, 
Környezeti és Fenntarthatósági 
Bizottság (SZEKÖF), a mérnöki 
iroda, a Szekszárdi Távhőszol-
gáltató Nkft. és az önkormányzat 
kezdjen párbeszédet az ügyben. 

A Szabó Dezső és Béri Balogh 
Ádám utcák kereszteződésébe 
tervezett új orvosi rendelő kap-
csán arról döntöttek a bizottság 
tagjai, hogy a műszaki ellenőri 
és a nyilvánosság biztosítására 
kötött szerződéseket megszün-

tetik, hiszen azon a helyen nem 
épül rendelő. 

Bomba Gábor, a GVB elnö-
ke elmondta, hogy korábban a 
szekszárdi közgyűlés frakciói 
egyeztetésének eredményekép-
pen két lehetséges helyszínt je-
löltek meg: a Vörösmarty utcát 
és a Csopak utcát. Végül az érin-
tett orvosok nyilatkozatai alap-
ján a szőlőhegyi Csopak utcára 
esett a választás.

A Mészöly-tanya – Szekszár-
di Alkotóház elnevezésű projekt 
megvalósításához szükséges in-
formatikai eszközök beszerzésére 
van nyertes ajánlattevő. Elhang-
zott, október 31-ig befejeződik 

az épület felújítása, ezt követően 
kezdődhet a turisztikai attrakció 
– multifunkcionális élménymeg-
osztó pont – kialakítása. Így 2021. 
január 19-én Szekszárd méltó 
helyszínnel ünnepelheti az író 
születésének centenáriumát.  

A város közlekedési szerke-
zetének átalakítása 5 milliárd 
forint TOP-os forrásból valósul 
meg, a korszerűsítés egyik ele-
me a Keselyűsi úti ötágú körfor-
galom megépítése volt. Az erre 
kapott kormányzati támogatást 
azonban visszaadta az önkor-
mányzat, hogy új helyszínen 
tudja felhasználni a forrást. A 
tervezés folyamatban van, az 

OBI-körforgalom ötágúvá ala-
kítását kéri támogatási okirat-
ban a helyhatóság. 

A Polgármesteri Hivatal kül-
sős vállalkozót kért fel a gya-
logátkelőhelyek felújító felfes-
tésére. Mintegy bruttó 4 millió 
forintból 1500 négyzetméter 
felület újul meg. Egy szekszárdi 
pályázó plusz felajánlásként a 
kerékpárutak sárga szaggatott 
vonalának festését vállalta. 

A hivatal elindítja az „Ivóvíz-
vezetékek cseréje a szekszárdi 
utcákban” című pályázat kivite-
lezési feladatainak ellátására ki-
írandó közbeszerzési eljárást. A 
felújítás az Előhegyi, az Akácfa, 
a Mérey és Babits utcákat érinti. 
Mezei László megjegyezte, alap-
vető lenne a fontossági sorrend 
meghatározása, az elmúlt 5 év-
ben a négy utcában 152 kárese-
mény történt. 

Befejezéséhez közeledik a 
Barátság utcában épülő Gene-
rációk parkja kivitelezése. A 
növények beszerzésére három 
kertészettől és faiskolától kért 
be árajánlatot az önkormányzat. 
A GVB úgy határozott, hogy a 
növényeket inkább termelőtől, 
a legolcsóbb ajánlattevőtől ren-
deljék meg.

Baka iskola: az őszi szünetben kezdődhet a korszerűsítés
Farkas Melinda

A jelenlegi tervek szerint októ-
ber végén, az őszi szünet ideje 
alatt kezdődhet meg a Baka 
István Általános Iskola energe-
tikai korszerűsítése – mondta 
el lapunk érdeklődésére Bomba 
Gábor, az Éljen Szekszárd (ÉSZ) 
frakcióvezetője, miután egyezte-
tett az intézmény igazgatójával, 
Parrag Katalinnal és Gerzsei 
Péterrel, az iskolát fenntartó 
Szekszárdi Tankerületi Köz-
pont vezetőjével. Az épületet 
szakaszosan újítják majd fel, 
egy-egy épületrészt lezárnak a 
tanulók elől, így biztosítható, 
hogy a munkások és tanulók ne 

találkozzanak egymással, ezzel 
is csökkentve a járványveszélyt. 
A tervek szerint a tanítás meg-
oldható lesz a szabad helyiségek 
megnyitásával, például egyes 
irodák vagy a könyvtár hasz-
nálatával. Hozzátette: beadták 
a hosszabbítási kérelmet annak 
érdekében, hogy a fűtési időszak 
lezárta után kezdhessék meg a 
munkát, de egyelőre nem kaptak 
választ az irányító hatóságtól, 
ezért úgy készülnek, hogy októ-
ber 22-e után elindul a korszerű-
sítés. A munkálatok körülbelül 
fél évet vesznek igénybe.

Az energetikai korszerűsítés 
részeként többek között hőszi-
getelést és nyílászáró cserét vé-
geznek, valamint napelemeket 

telepítenek és hővisszanyerős 
szellőztetést létesítenének a 
Baka iskolában, ahol több mint 
félezer diák tanul.

Mint ismeretes, a Baka isko-
la energetikai korszerűsítésével 
kapcsolatos pályázat kiírásáról 
februárban született döntés, a 
közbeszerzést május elején írták 
ki. Bomba Gábor korábban la-
punknak úgy nyilatkozott, hogy a 
közbeszerzési kiírásra beérkezett 
pályázatok elbírálása csak június 
17-én – a veszélyhelyzet lezártá-
val, a közgyűlés újbóli összeülését 
követően – kezdődött el. 

A korszerűsítés nagyrészt a 
Terület- és Településfejlesztési 
Operatív Program (TOP) forrá-
saiból valósulhat meg. Az ÉSZ 

frakcióvezetője szerint a TOP ál-
tal biztosított keretösszeg nem lett 
volna elegendő, ezért a mintegy 
nettó 600 millió forint értékű be-
ruházáshoz – mely a város költ-
ségvetését nem terheli – ezért az 
új közgyűlés döntése értelmében 
a PIP (Közép-Duna Menti Tér-
ségfejlesztési NKft.) által fejlesz-
tésekre biztosított forrásból cso-
portosítják át a hiányzó összeget. 
Az előterjesztést mindkét frakció 
egyhangúlag támogatta.

Ács Rezső (Fidesz) polgár-
mester korábban lapunknak azt 
mondta, a hiányzó összeg nagy 
részét végül – közbenjárásával – 
Süli János tárca nélküli miniszter 
segítségével sikerült megszerezni 
tavaly októberben.
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Az emlékezés útján: „Ez ő, ez ő, ez ő…”
Szeretem az őszt. A kedvenc 
évszakom. Minden érzékszer-
vem nyitott annak befogadá-
sára, szinte vágyom rá. Egész 
évben. Látni az ezerszínű 
levélszőnyeget, magamba 
szippantani mással nem ösz-
szetéveszthető illatát és hal-
lani a közeledő tél lépteit. 
Képzeletben beburkolózni a 
köd fátyolával és átölelni az 
elmúlás oly misztikus voltát. 
Megható. Békés. S miközben 
sokan az elmúlás fájdalmát 
érzik, a nyár villodzó színes 
fényének tovalebbenését, én 
látom benne a kecsességet, a 
felkészülést a lecsendesedésre 
… Ebben az időszakban meg-
sokszorozódnak a kis mécse-
sek, megtelnek a márvány-
vázák és békésen bólogat az 
árvácska az őszi szélben. 

– Valóban, ilyenkor kerülünk 
előtérbe – mondja Nyakas 
Gábor, a Panteon Kft. ügyve-
zetője. – De a feladatunk sok-
kal szerteágazóbb, mint hogy 
rendben tartjuk a temetőket. 
Bár kétségtelen, hogy legtöbb-
ször ezzel találkozik a temető-
be látogató. Sajnos sokan úgy 
ítélik meg, hogy a temetői lá-
togatás és a sírgondozás szabá-
lyai, korlátozzák őt. Mint üze-
meltetőt, bennünket is kötnek 
a helyi rendeletek. Tudjuk – és 
emberileg megértem – hogy 
a sír környezetét is szeretnék 
olyannak látni, ami a család-
nak megfelelő. Így gyakran 
körbeszegélyezik, járdalappal 
fedik le a sír melletti terüle-
tet. A szabály szerint ez nem 
lehetséges. De baleset veszélyt 
hordoz magában a kőzúzalék-
kal történő lefedés is, hiszen a 
fűnyírások alkalmával ez nem 
csupán a gépben, hanem a sze-
mélyzetben is sérülést okozhat.  

A temető üzemeltetéssel 
foglalkozó vállalkozások mun-
kaköre óriási felelősséggel jár, 
adott esetben néhány óra alatt 
kell elbírálni a jogszerűséget. 

– Legfontosabb a kegyeleti 
jogok maximális biztosítása. 
Sokan bele sem gondolnak 

abba, milyen sok mindennek 
kell megfelelni ahhoz, hogy ne 
legyen vita egy esetleges „tu-
datlanságból”. Volt már arra 
példa, hogy egy volt feleség 
szeretett volna munkálatokat 
végeztetni a sírkövön, holott 
erre már nem volt felhatalma-
zása. Ez kellemetlen és sokszor 
fájdalmas szembesülés. Ezért 
tanácsoljuk a megbízás elkészí-
tését. Mi nem adhatjuk ki a sír 
felett döntésben jogosult vagy 
jogosultak körét, viszont csak 
általuk rendezhető minden, 
ami a sírhoz kapcsolódik. A te-
metői nyilvántartásokat folya-
matosan frissítjük, ezzel is azt 
szolgálva, hogy elkerülhetők 
legyenek a kérdéses helyzetek.

Aranyosi Ervin:
Őszben borongva  

Az ősz csendjében ott van 
az ígéret,

a haldoklásban, újjá születés.
S ott a remény, hogy talán 

majd megéled,
mikor életre kel majdan 

a vetés…

Szabályokhoz kötött a teme-
tőbe való gépjármű behajtás. 
Ezzel élhet a súlyos mozgás-
korlátozott személy, a szállító 
gépjármű, a temetkezési tevé-
kenységet végző, a közteme-
tő üzemeltetéshez szükséges 
gépjármű valamint a közte-
metőben egyéb vállalkozói te-
vékenységet végző. A Panteon 
Kft. által üzemeltetett temetők 
közül nagyon jó példa alakult 
ki e téren a tolnai temetőben. 
Régóta visszajáró, mozgáskor-
látozott személyek egyeztetnek 
a gondnoki feladatot ellátóval, 
hogy mikor a legalkalmasabb a 
temetői látogatás. Nyakas Gá-
bor úgy véli, egyre toleránsab-
bak vagyunk egymással, sokan 
úgy tervezik a látogatás idejét, 
hogy az ne a megnövekedett 
forgalom óráira essen. 

– Az utak nagy része kővel 
borított, jól járható a kerekes 
székesek számára is. A betonút 
nem mindenhol kivitelezhető, 
mert  vannak olyan temető ré-

szek, ahol a kripták csak az út 
felöl nyithatóak. Itt biztosítani 
kell ennek lehetőségét. 

– November 1-jén minden-
szentek vagy mindenszentek 
napján az üdvözült lelkekről 
emlékezik meg a katolikus egy-
ház. A halottak napja keresz-
tény ünnep az elhunyt, de az 
üdvösséget még el nem nyert, 
a tisztítótűzben lévő hívekért. 
Az ünnepet minden évben no-
vember 2-án tartják.

– Már készülünk az ünne-
pi időszakra. A ravatalozók 
külső-belső takarítása zajlik. 
Jelenleg a lehullott lomb elta-
karítása jelenti a legnagyobb 
feladatot számunkra. Kollégá-
inkkal azért dolgozunk, hogy 
valamennyi temetőben rende-
zett környezet fogadja az em-
lékezőket. Az ünnepi időszak-
ban - péntektől hétfő estig – a 
gyalogos forgalom előtt nem 
zárjuk be a temetőket. Termé-

szetesen a gépjárműforgalom 
korlátozott ezekben a napok-
ban is. Kérjük a gépkocsit 
használókat, ha lehetőségük 
engedi, akkor a délelőtti órákra 
időzítsék a sírlátogatásokat. A 
megnövekedett forgalom miatt 
különös tekintettel figyeljenek 
értékikre és a parkolók megfe-
lelő használatára.

Szeretem az őszt. S miköz-
ben gondolatban visszaidézem 
az arcokat, a mosolyokat, az 
intelmeket… megsimogatom 
a keresztfát. Számomra így 
válik eggyé az én világom, az 
övékkel…

Dsida Jenő:
Temetőben

Köröttem csend – és temető.
Csak néha suttog valami,
csak néha lehet hallani:

ez ő, ez ő, ez ő! 
Azután minden újra csendes,

és álmodik a temető.

Cím Telefon Mobil 
Ügyfélszolgálat  08:00 – 16:00 óráig 
Szekszárd, Alkony u. 1. 

74/511–755 20/480–8484 

Baja, Deák F. u. 19/A. 
„Alkony temetkezési iroda” 

79/613–160 30/606–4859 

Báta, Fő u. 180. 20/468–7581 
Bátaszék, Garay u. 68. 74/491–038 20/264–2138 
Fadd, „M” Ciklámen Virágüzlet 74/446–569 30/661–4502 

Gerjen, Szent I. u. 10. 20/401–2785 
Hőgyész Fő u. 5. 74/488–208 20/313–5934 
Iregszemcse, Rákóczi u. 111/A. 20/415–7320 
Kakasd, Ani virágbolt 20/356–4005 
Kölesd, Rákóczi u. 5. 30/611–7601 
Paks, Dózsa Gy. u. 2/A. 75/675–732 20/410–7512 

Tolna, Deák F. u. 6. 
Nagy-Szűcs Judit 

74/443–904 70/702–2601 

Tolna, Hajós u. 9. 
Vadné Aponyi Erzsébet 

74/443–601 20/557–5192 

Tengelic; Tengelic-szőlőhegy 74/443–601 20/557–5192 

www.panteon-temetkezes.hu 

Ügyelet 0–24-ig: 20/941–3376 

TTEEMMEETTKKEEZZÉÉSS  

(05658)
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Farkas Melinda

Nem haltak ők meg! Ha az esz-
me él még, / Melyért ők éltek s 
éltük áldozák. / Nem haltak ők 
meg! Hogyha lelkük fényét/ Tisz-
tán, tündöklőn örökül hagyák – 
szólt a vers Varga Panna, a Baka 
István Általános Iskola nagy-
szerű versmondójának tolmá-
csolásában október 6-án a Béla 
király téren tartott városi meg-
emlékezésen, ahol az 1848–49-
es forradalom és szabadságharc 
mártírjaira, az aradi vértanúk-
ra emlékeztek. Az intézmény 
nyolcadikos diákjai egyenként, 
kezükben a vértanúk képével 
idézték meg Knezić Károly, 
Nagysándor József, Damjanich 
János, Aulich Lajos, Lahner 
György, Poeltenberg Ernő, Lei-
ningen-Westerburg Károly, Tö-
rök Ignác, Vécsey Károly, Kiss 
Ernő, Schweidel József, Des-

sewffy Arisztid és Lázár Vilmos 
szellemét. Ugyanezen a napon 
végezték ki Pesten az első fele-
lős magyar miniszterelnököt, 
Batthyány Lajost.

A két vers által keretbe foglalt, 
megható előadás után az 1848–
49-es forradalom és szabadság-
harc emlékművének megkoszo-
rúzására került sor. A honvédség, 

a köz- és kulturális intézmények, 
civil szervezetek képviselőinek 
virágai mellett koszorút helye-
zett el többek között Ács Rezső, 
Szekszárd polgármestere, aki 
Gyurkovics János alpolgármes-
ter és Orbán Attila, a Tolna Me-
gyei Közgyűlés alelnöke társasá-
gában helyezte el az emlékezés 
virágait. A közgyűlési többséget 

adó Éljen Szekszárd (ÉSZ) kép-
viseletében Csötönyi László, a 
Kulturális, Civil szervezetek és 
Városmarketing Bizottság elnö-
ke, valamint Murvai Árpád, az 
Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizott-
ság elnöke koszorúzott. A városi 
Fideszt Máté Péter frakcióvezető, 
Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér és 
Móra Viktória képviselte.
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A vértanúkra emlékezett a megyeszékhelyA vértanúkra emlékezett a megyeszékhely
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Pályázati felhívás – 2020. évi Sportkeret / Működési célú
Pályázat megnevezése: 2020. évi Sportkeret/Működési célú

Pályázat témaköre:

Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Oktatás, Sport 
és Ifjúsági Bizottsága a 90/2020. (X.01.) határozata értelmé-
ben pályázatot hirdet a szekszárdi székhelyű sportegyesüle-
tek, valamint a Szekszárdi Sportközpont NKft. szakosztályai 
működési célú kiadásainak támogatására.

Pályázat célja:
A pályázat célja, hogy szekszárdi székhelyű sportegyesüle-
tek, szakosztályok működését támogassa az utánpótlás-ne-
velés, a szabadidős és diáksport színterén.

Támogató:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága.

Pályázók köre:
Jelen pályázati kiírás keretében támogatást kaphatnak szek-
szárdi székhellyel rendelkező sportegyesületek, a Szekszárdi 
Sportközpont NKft. szakosztályai, melyek vállalják a jelen pá-
lyázati feltételekben foglalt elvárások teljesítését.

Keretösszeg: 25.000.000,- Ft

Beadási határidő: 2020. október 14. (szerda)

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu)

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  a pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, elektronikusan 
kitöltött;

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Oktatás, Sport és Ifjúsági  Bizottsága részére címezve;

• személyesen, vagy postai úton;
• zárt borítékban elhelyezve lehet benyújtani;
•  a borítékon jól láthatóan fel kell tüntetni a Pályázati Felhí-

vás címét, a pályázó nevét és címét;
•  a pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon 

nyújtható be;
•  a pályázati adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem 

változtatható.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
(Humán Osztály, 5. számú iroda)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Pályázati felhívás – 2020. évi Civil keret
Pályázat megnevezése: 2020. évi Civil keret

Pályázat témaköre:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsága 
nyílt pályázat a 2020. évi Civil Keretre.

Pályázat célja:
A civil szervezetek 2020. évi működésének támogatása, 
mind eszköz és infrastruktúra, mind humánerőforrás tekinte-
tében, melyek elősegítik a szervezet fejlődését, működését.

Támogató:
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésé-
nek Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing Bizottsága.

Pályázók köre: Szekszárdi székhelyű, telephelyű civil szervezetek (egyesü-
letek, alapítványok, közalapítványok).

Keretösszeg:
7.500.000,- Ft
A pályázatból elnyerhető támogatás vissza nem térítendő 
támogatás.

Beadási határidő: 2020. október 16. (péntek)

Pályázat közzétételének 
a helye:

•  Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata hivatalos 
honlapján (www.szekszard.hu). 

•  A részletes felhívás és a pályázati adatlap letölthető a www.
szekszard.hu honlapról.

Pályázat benyújtásának 
módja:

•  A pályázatot 1 eredeti, aláírt példányban, a kiírásnak meg-
felelően hiánytalanul (a pályázati formanyomtatvány min-
den kérdésére választ adva), és az egyéb előírt dokumen-
tumok becsatolásával kell benyújtani.

Pályázat benyújtásának 
helye:

• Személyesen:  7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
(Humán Osztály, 5. számú iroda)

• Postai úton: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

További információ:
Losonczyné Csuprik Erika, a közművelődési és civil kapcsola-
tok referense nyújt telefonon (74/504–119), vagy személye-
sen a Polgármesteri Hivatal Humán Osztályán.
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Új jegyzője van Szekszárdnak
Farkas Melinda

Október 1-jétől – pályáztatás út-
ján – dr. Gábor Ferenc tölti be a 
jegyzői pozíciót Szekszárd Pol-
gármesteri Hivatalában – közöl-
te a hírt közösségi oldalán Ács 
Rezső. A város polgármestere 
megköszönte dr. Göttlinger Ist-
ván aljegyző közreműködését, 
amit dr. Molnár Kata augusztus 
9-i lemondása után ideiglenes 
hivatalvezetőként nyújtott. Ács 
az új jegyzőt satjtótájékoztatón 
mutatta be, de lapunkat nem 
hívta meg az eseményre.

Gábor Ferenc 2015-től egé-
szen 2020 februárjáig a Tolna 
Megyei Önkormányzat főjegy-
zője volt. Öt évvel ezelőtti kin-
vezésekor a Tolnai Népújságnak 
adott intejújában azt mondta, a 
diploma megszerzését követően 
nagyrészt az államigazgatásban, 
illetve jegyzőként dolgozott. Elő-
ször Hőgyészen, majd Dombó-
váron, ahol az önkormányzati 
feladatok minden területét meg-
ismerhette. 2013. január 1-jétől 
a Tolna Megyei Kormányhivatal 

Dombóvári Járási Hivatalának 
hivatalvezető-helyetteseként, 
majd megbízott hivatalvezetője-
ként dolgozott, ezután lett a me-
gyei önkormányzat főjegyzője. A 
pozícióról öt év után, idén feb-
ruárban mondott le, amit közle-
ményében így indokolt: „Életem 
azon szakaszához érkeztem, 
amikor a rám bízott feladatok 
gondos elvégzése után új kihí-
vásokat keresek. Büszke vagyok 
minden olyan tevékenységre, 
melyet a megyei önkormányzat 
berkein belül, egy remek csapat 
irányításával végeztem szűkebb 
hazánk érdekében.”

Dicső Zsolt:
MAGYAR ETŰDŐK 61. 

(átirat)

„ Füvön fekszem háton, 
szemem égbe mártom, 
földre, vízre, hegyre 
írogatok egyre.” 
  
Mikor megtelt minden, 
levetem az ingem. 
Azt is teleírom, 
ahogyan csak bírom. 

Fölfestem a falra, 
jobbra is meg balra, 
égbe mártott szemmel 
neked ezt a verset. 

Füvön fekve hason, 
szemem nyitva hagyom. 
Hegyen, vízen nincs más, 
égbe futó írás.

SZEGZÁRDI MESÉK – IRODALOM PÁR PERCBEN

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ
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A sör egy érzékeny, élő dolog, bánni tudni kell vele
Sörfőzés a bor városában. Egy 
fiatalember, Bihari Ákos aki ere-
deti szakmáját tekintve építész-
mérnök, mert nagyot álmodni. 
Barátjával, Himmel Olivérrel, 
már egyetemi évei alatt kísérle-
tezett a sörfőzéssel. Ugyanezt 
a vállalkozást a fővárosban is 
elindíthatták volna, de haza-
tértek Szekszárdra, hogy bebi-
zonyítsák: kisvárosban is lehet 
élni és jó dolgokat csinálni.

Wessely Gábor

Építészmérnöki képesítést szer-
zett a fővárosban, maradhatott 
volna ott is Bihari Ákos. De ha-
zajött Szekszárdra, a bor városá-
ba, sört főzni. 

‒ Mikori az ötlet, és mikor tör-
tént a megvalósítás?

‒ A megvalósítás még folya-
matban van – mondja -, szeret-
nénk bővíteni a havi öt-hatezer 
literes kapacitást, még körül-
belül ezer literrel. De elsokall-
ni nem fogunk. Nem a piaci 
pörgés az elsődleges szempont 
nálunk, hanem a minőség ga-
rantálása. Az üzem tavaly év 
elején lett kész. Már akkor volt 
megrendelésünk szinte a teljes 
előállított mennyiségre. Nem 
úgy indultunk neki, hogy gyár-
tunk háromszor annyit, mint 
amennyi kell, aztán majd elad-
juk valahogy… Ez az egész his-
tória már középiskolás korunk-
ban elkezdődött, amikor külön 
angolra jártunk a barátommal, 

Himmel Olivérrel, ugyanahhoz 
a tanárnőhöz. Aztán mindket-
ten a műszaki egyetemre kerül-
tünk, de közben a sörfőzéssel is 
kísérleteztünk, otthon, kicsiben. 
Garázsban, apósnál, szülőknél, 
hol itt, hol ott. Hamarosan ko-
molyra fordult a dolog, és 2015-
től bérfőzésbe kezdtünk. 

‒ Hogy gondol arra egy szek-
szárdi srác, hogy nem borral, 
hanem sörrel kezd foglalkozni? 

‒ Bor van már elég. A sörivók-
ra is gondolni kell! Helyben még 
viszonylag kicsi a forgalom, fő-
leg Budapestre, Pécsre, Szegedre 
és Székesfehérvárra szállítunk. 
Vannak visszatérő főzetek – 
nyolc-tíz –, és egyszeriek.

‒ Egyszeri az, ami nem jött be?
‒ Annyira már tudunk sört 

főzni, hogy sikertelen kísérletek 
nemigen fordulnak el. Megfogal-
mazzuk, hogy mit akarunk, meg-
tervezzük, hogyan állítható elő az 
az ízhatás, és azon vagyunk, hogy 

a fogyasztó a lehető legjobb álla-
potban kaphassa meg a sörét. 
Dobozos termékeket gyártunk, 
palackosat nem. Van vendégtér, 
főzdelátogatás is szervezhető. 
Egyfajta közösségi élményt sze-
retnénk nyújtani. Nem törek-
szünk arra, hogy a nagy üzletlán-
cokba bekerüljünk. Az a célunk, 
hogy kialakuljon egy helyi, igé-
nyes sörfogyasztó réteg.

‒ Mennyire telített a sörpiac? 
A nagy gyárak mellett labdába 
rúghat egy kis, vidéki főzde? 

‒ Nem egyszerű a helyzet, 
de Magyarországon a lokális 
dolgok felfutása csak mostaná-
ban, vagy ezután történik meg. 
Lennének külföldi megrendelé-
seink is, de a hazai pályán aka-
runk maradni. 

‒ Az összetevők titkosak?
‒ Az alapanyagok a szokásosak: 

árpamaláta, komló, sörélesztő és 
víz. Gyakorlatilag mindegy, hogy 
az ember hol főz sört, hogyha 

tudja, hogy hogyan kell. A víz-
kezelés iszonyatosan fontos; ezt 
nem minden gyártó veszi komo-
lyan. Minden jó sörnek egyedi 
ízprofilja van. Eldöntendő, hogy 
mit akarunk kiemelni: a malátát, 
a komlót vagy mást, és ennek ér-
dekében, hogyan történjen az ás-
ványi anyagokkal történő sózás. 
A sima, vezetékes víz erre alkal-
matlan. Nem az lesz a végered-
mény, amit elvárnánk. Az erjedés 
7–10 nap, az érlelődés kétszer 
annyi; nagyjából egy hónap alatt 
születik az igazi sör, ami egy érzé-
keny, élő dolog. Bánni tudni kell 
vele, létezésének minden szaka-
szában. Hűtve kell tárolni, hogy 
ne induljanak be nemkívánatos 
folyamatok, és viszonylag hamar 
érdemes csapra verni, illetve elfo-
gyasztani. Meghálálja a törődést.

‒ A gyártás közbeni ellenőrzé-
sekre van valami mérőeszköz 
vagy műszer?

‒ A tapasztalt sörfőző kóstolgat. 
Ennél precízebb eszköz nincs. 

‒ Vannak már biztató jelek, 
kedvező visszajelzések? 

‒ Persze. Lassan, de biztosan 
haladunk. Maradhattunk volna 
Budapesten is, de visszajöttünk, 
mert szeretjük ezt a helyet, innen 
származunk. Szomorú, hogy so-
kan elmennek Szekszárdról. Mi 
példát akarunk mutatni, hogy 
itt is lehet jó dolgokat csinálni, 
és hátha ezen felbuzdulva, más 
is kedvet kap a hazatérésre, a 
kisvárosi jövőtervezésre. 
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Kevés, de jó minőségű a szőlő idén
Jó minőségű, de közepes vagy 
annál kisebb mennyiségű sző-
lőre számítanak a szekszárdi 
borvidéken – írta a közelmúlt-
ban az MTI. A távirati iroda 
által megkérdezett borászok 
arról számoltak be, hogy szinte 
kivétel nélkül magas cukortar-
talommal szüretelik a szőlőt.

Bősz Adrián borász elmondta: 
a termésmennyiség átlagos, hek-
táronként 70–80 mázsa, de sok 

termelő 40 mázsára korlátozza 
a termést. A kevés csapadék mi-
att a szőlő mustfoka meredeken 
emelkedik, ez kihívást jelent a 
fehér- és rozéborok készítésénél, 
amelyeknek jellemzően nem 
magas az alkoholtartalma. Sok 
lehetőség rejlik az idei szőlőben, 
könnyedebb és testes vörösbo-
rokat is lehet készíteni belőlük 
– fogalmazott. Mészáros Pál, a 
Mészáros Borház Kft. tulajdo-

nosa kiváló minőségű, közepes 
mennyiségű – hektáronként 
60–70 mázsás – termésről szá-
molt be; a kadarkát például 20-
as mustfokkal szüretelték. Mint 
mondta, ha nem lesz hosszan 
tartó csapadékos időjárás, kiváló 
évjáratra számítanak.

Rappai József, a Schieber Pin-
cészet borásza szerint az idei 
fehér- és rozébor nem lesz az 
előző éveknél rosszabb, a 2020-

as a 2017-eshez hasonló pré-
mium évjárat is lehet. Beszélt 
arról is, hogy a pincészetnek az 
értékesítésben szintén gondot 
okoz a fővárosi idegenforgalom 
csökkenése. Módos Ernő, a Fer-
ger-Módos Borászat borásza azt 
mondta, biztató, hogy 19–20-as 
mustfokot mértek a szőlőkön, 
ugyanakkor a csapadékhiány 
miatt szokatlan a magas savtar-
talom.   Forrás: MTI
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/314–580
web: www.diaketkeztetes.net

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 
e-mailben:

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

Az ételek 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.

Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(05643)

MENÜ Október 12. Október 13. Október 14. Október 15. Október 16.

„A”
1350 Ft

Szárnyas
raguleves

Hideg
meggyleves

Májgombóc-
leves Karfiolleves

Lengyeles
árpagyöngy-

leves

Meggyes-
mákos nudli, 
vaníliasodó

Kelkáposzta 
főzelék,

házi vagdalt

Roston
csirkemell, 

párolt bulgur,
friss saláta

Bácskai
rizseshús

Paradicsomos 
húsgombóc, 

főtt burgonya

„B”
1350 Ft

Szárnyas 
raguleves

Hideg
meggyleves

Májgombóc-
leves Karfiolleves

Lengyeles
árpagyöngy-

leves

Bakonyi
sertésragu,
párolt rizs

Vasi pecsenye, 
bugaci saláta

Aranygaluska, 
vaníliasodó

Hawaii 
csirkemell, 

petrezselymes 
burgonya

Gyros,
tzatziki,

pita

Napi
ajánlat
1250 Ft

Falusi rántott 
szelet,
steak

burgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,
steak

burgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,
steak

burgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,
steak

burgonya,
savanyúság

Falusi rántott 
szelet,
steak

burgonya,
savanyúság

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Mozzarellás-
pesztós 

csirkesaláta

Mozzarellás-
pesztós 

csirkesaláta

Mozzarellás-
pesztós 

csirkesaláta

Mozzarellás-
pesztós 

csirkesaláta

Mozzarellás-
pesztós 

csirkesaláta

(05644)

(05655)
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NŐI KARÓRÁK,NŐI KARÓRÁK,
és NŐI NEMESACÉLés NŐI NEMESACÉL
ÉKSZEREKÉKSZEREK

BARSIBARSI
ÉKSZERÜZLETÉKSZERÜZLET
Szekszárd –Szekszárd –
INTERSPARINTERSPAR

WWW.BARSIEKSZER.HUWWW.BARSIEKSZER.HU
(05654)

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉK STÚDIÓ

SZEKSZÁRD

INGYENES

HALLÁSVIZSGÁLAT

Béri Balogh Ádám u. 5-7.

06 (70) 941 8549

A TERMÉSZETES

HALLÁS

Egyeztessen velünk időpontot!

PRÓBÁLJON

WIDEX HALLÓKÉSZÜLÉKET

INGYENESEN -

A SAJÁT OTTHONÁBAN!

(05657)

A KT-Dinamic Nkft.
Rehabilitációs Foglalkoztató állást hirdet

megváltozott munkaképességű dolgozóknak
udvaros, szereldei, elektronikai bontó  

munkakör betöltésére.
Jelentkezés:Jelentkezés:

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 19. 
Tel./fax: +36–74/315–103

E-mail: ktdinamic@gmail.com
web: www.ktdinamic.5mp.eu (05661)

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
(05650)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05649)

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

(05651)

FFOGORVOSI MAGÁNRENDELÉSOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

Dr. Schárer LászlóDr. Schárer László
Fogszabályozás!Fogszabályozás!

Kedd, szerda, péntek:Kedd, szerda, péntek:
14:30 – 17:30 óráig14:30 – 17:30 óráig

7100 Szekszárd, Jókai u. 22.
Telefon: 06-30-93-63-569(0

56
63

)
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Szekszárdi Kajak Kenu SE: kopogtat az új generáció!
Visszaigazolta az idő azt a 
sportágépítő, a jövő sikere-
it előrevetítő munkát, amit 
a kajakos Jámbor-házaspár, 
Attila és Niki éppen tizenegy 
éve kezdett el Szekszárdon, a 
Sió-parti bázisukon. 

Bálint György

Az első tehetséges generá-
ció (Bodnár Balázs, Horváth 
Ádám, Nagy Viktória, Korsós 
Zsófia) nemcsak idehaza, ha-
nem a serdülőknek, ifiknek 
rendezett, maratoni távokon 
zajló világversenyeken is fé-
nyesen bizonyított egyéniben 
és párosban: Európa-bajnoki 
címekről, világbajnoki dobogós 
helyezésekről számolhattunk 
be lapunk hasábjain. A lányok 
közül Nagy Viktória és Korsós 
Zsófia, az U23-as korosztályhoz 
érve még mindig nagy célokkal 
versenyez szekszárdi színekben: 
Nagy Viktória második lett a 
nemrégiben Tokajban megren-
dezett országos bajnokságon a 
maratoni távon, a magyar vi-

lágbajnokokkal – köztük a pak-
si Kiszli Vandával – teli felnőtt 
mezőnyben pedig negyedik a 
helyen ért célba. Örvendetes hír, 
hogy Korsós Zsófiával, akivel 
korábban többek között Euró-
pa-bajnokságot nyertek serdülő 
és ifi korosztályban, újra együtt 
fognak dolgozni párosban. Az 
országos bajnokságon, már a 
felnőttek között összelapátolt 
bronz is jelzi, a szekszárdi páros 
ebben a mezőnyben is tényező 
lehet hamarosan a nemzetközi 
porondon, maratoni távon. Az 
első generációból kiemelke-
dő fiúk közül többen tovább-
tanulás és egyéb okok miatt 
már távoztak a klubtól, de így 
sem jöttek haza érem nélkül a 
szekszárdi kajakosok: az egyik 
legkitartóbb, legállóképesebb 
versenyzőjük, Szekeres Zsolt az 
ob-n U23-ban második lett, a 
felnőtt mezőnyben pedig a ha-
todik helyen ért célba.

Optimizmusra ad okot a kö-
zeljövőt illetően, hogy klub kis 
tanítványai felettébb jól szere-
peltek a gyermek, kölyök ma-

gyar bajnokságon. Csak nem 
tucatnyi olyan serdülőkorba lépő 
versenyzőjük van, akik akár már 
jövőre ott lehetnek a különböző 
versenyszámok 1–6. helyezettjei 
között, a kölyök ob-n győztesek, 
dobogós helyezettek pedig  jövő 
tavasszal akár újrázhatnak is. 
Idén kiemelkedett a csapatból 
Acélos Hanna, Schein Dániel és 
Jámbor Lotti, akik megnyerték 
a versenyszámukat. A negyedik 
arany váltóban jött össze: a fen-
tebb említett három versenyző 
– kiegészülve Szabó Rolanddal 
– megnyerte ez a versenyszámot 
is. Egy másik váltó (Dulai Bar-
nabás, Bodnár Bálint, Bercsényi 
Bence összetételben) ezüstér-
mes lett. Summa summarum: a 
négy arannyal, két ezüsttel, négy 
bronzzal és egyéb pontszerző 
helyezésekkel a 76 magyar ka-
jak-kenu sportegyesület ver-
sengésében a Szekszárdi Kajak 
Kenu SE a hetedik helyen végzett 
a gyermek ob-n, az előzetes vá-
rakozásokat is jóval felülmúlva.

– Soha nem volt még ennyi-
re erős utánpótláscsapatunk – 

mondta lelkesen Jámborné Inger 
Nikoletta utánpótlás-szakágve-
zető, aki már több éve irányítja a 
kezdőket, a gyermekkorcsopor-
tot. – Csak a kajak-kenu felleg-
várainak tekinthető hazai nagy-
városok patinás klubjai végeztek 
előttünk, ahol sokkal nagyobb a 
versenyzői létszám, és legalább 
hét edző foglalkozik a gyere-
kekkel. Sok minden befolyásol-
hatja mi történik a gyerekekkel 
az elkövetkezendő években, de 
optimisták vagyunk, hogy ebből 
a gárdából sikerül majd újabb 
élversenyzőket kinevelni. Köztük 
olyanokat is, akik esetleg nem 
csak a maratoni távokon, hanem 
a rövidebbeken, az olimpiai távo-
kon is sikeresek lesznek. Ez utób-
bira is nagy hangsúlyt fektetünk 
majd a napi edzésmunka és a 
versenyszámokra történő speci-
alizáció során – jegyezte meg az 
edzőnő, aki minél több tehetséges 
gyereket szeretne átadni klubve-
zető-edző férjének, a korábbi 
háromszoros maratoni páros vi-
lágbajnok, egyéni vb-ezüstérmes 
férjének, Jámbor Attilának.

Az elitbajnokságban folytathatja a GYKSE U18-as csapata
Bálint György

Néhány héttel ezelőtt már felvá-
zoltuk a Gyermek Kosárlabda 
SE missziós szerepét a sport-
ág férfi szakágának szekszárdi 
megerősödésében. Az utánpót-
lásnevelő klub U10-től egészen 
az U20-ig a minőségi képzés je-
gyében épült fel, pedig a Man-
dulás Zoltán által alapított egye-
sület mindössze 10 éve létezik, 
és csupán pályázatokból, tagdí-
jakból, kisebb adományokból  
él. Ha vannak komoly célok, 
és  ennek jegyében dolgozó lel-
kes, de képzett edzők, meg tud 
mozdulni az állóvíz, ami a férfi 
utánpótlás-nevelésben is  sok 
klubnál uralkodott. A GYKSE 
ezt ismét fényesen bizonyította. 
Az U16-os csapatuk után a 
szakmailag még értékesebb 

U18-as is bejutott a hazai elit-
bajnokság legjobb 16 csapata 
közé, miután a közelmúltban  
lezajlott szekszárdi kvalifi-
kációs, négycsapatos tornán 
mindhárom meccsén aktuális 
ellenfelei (Baja, Kis Lenke Aka-
démia, Budaörs) fölé nőtt, és 
győzedelmeskedett.

A fiúk szemmel látható egyé-
ni képzettsége, a modern kosár-
labdában alapvetésnek számító 
gyors játékra törekvése abszo-
lút Juhász Gábornak, az edzői 
team legfelkészültebb tagjának 
köszönhető. Ő képezte tovább 
a már korábban is jó alapokat 
kapó kosaras srácokat, és persze 

rakta össze ezt a csapatot, amely 
a kvalifikációs torna megnye-
résével szintet lépett. Az a jó 
ebben a csapatban, hogy nem 
lehet egy, vagy több játékost a 
többiek fölé emelni, vagyis nem 
egy-két jó adottságú pontgyáros 
vitte be a hazai elitbe a szekszár-
di U18-as alakulatot, hanem így 
együtt tízen-tizenketten, vagy 
még többen is.

Jöhet a felsőfokú vizsga a 
nagyvárosok korosztályos 
nagycsapatai ellen a már em-
lített bajnokságban. Megér-
demelnék a srácok, hogy kö-
zönség előtt játsszák ezeket a 
meccseket, hiszen nem kisebb 
csapatokkal, mint a MAFC-cal, 
a Sopronnal, a kecskeméti Mer-
cedes Kosárlabda Akadémiával, 
a pécsi Rátgéber László Nemzeti 
Kosárlabda Akadémiával, vagy 
éppen a ZTE-vel mérkőzhetnek.
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Október 4-ei rejtvényünk megfejtése: Walter Matthau, A kaktusz virága.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Farkas Gyuláné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését október 15-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.
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A NEMZET SZÍNÉSZE,
OKTÓBER 1-ÉN
LETT 75 ÉVES

ARÁNYTA-
LANSÁG

FOTÓ-
MŰVÉSZ
VOLT

MESTER-
EMBER

MÉZGÁÉK
SZOM-
SZÉDJA

ZACSKÓ

NEWTON
JELE

RITKA
NŐI NÉV

KIRÁN-
DULÓ

JÖVENDŐ-
MONDÓ

2015-BEN
KÉSZÜLT
FILMJE

DUPLÁN:
A VIZEK
VÁROSA

SZEM-
FÜLES

PETUR ...;
SZÍN.NŐ V.

SZIGET-
ORSZÁG

VÉGTAG
RÉSZE

EGY ÁRVA
LÉLEK SE

ERDEI
TÖRPE

CIRKA,
RÖVIDEN

DÁN
AUTÓJEL

SZÍNÉSZ
(ÁRON)

ROVÁTKA

NAGY
AGYAG-
EDÉNY

PAZAR,
FÉNYŰZŐ

BETA-
KARÍT

ÁSKÁ-
LÓDÓ

DRÁGA,
RÉGIESEN

JÓKAI
ALKOTTA
NŐI NÉV

SÁR

GOMBA-
FAJTA

LAP
JELZŐJE

MALÁJI
TŐR

PART-
SZAKASZ!

OLASZ
AUTÓJEL

KIS ÁRIA

FINNUGOR
NYELV

IZMUS
HÍVE

NÉVELŐ

ELŐTAG:
BÉL-

NÉMET
BETŰ

SZŰNIK,
ENYHÜL

ÉTELSOR

ANDRÉ ...;
FRANCIA
ÍRÓ VOLT

ÜRES
TRIBÜN!

POPCSA-
PAT VOLT

CSONKA
GÚLA!

TOLL,
ANGOLUL

BÁGYAD,
LANKAD

ÜRES
PERON!

SZÁRMA-
ZÁSI
OKMÁNY

ORRHEGY!

NÁPOLYI
KÉSZÜL
BELŐLE

RÓMA
TENGERI
FÜRDŐ-
HELYE

ALJZAT
CSAT-
LAKOZÓ

EVANGÉLIUM

„Ki szelet vet, vihart arat.” 
 (Hóseás könyve 8,7) 

Itt van az ősz, itt van újra, s szép, 
mint mindig énnekem…

A bőséges ősz ezernyi ajándé-
ka gyönyörködteti a szemet és 
szívet ilyenkor, s megtelhet lel-
künk örömmel, hálával, pajkos 
jókedvvel, hiszen a természet 
gazdagsága a dúskálásra csalo-
gat. Valami bús árnyalat mégis 
itt settenkedik körülöttünk, előre 
röpítve gondolatainkat a kopasz 
fák képe felé, a veszteségek em-
lékeihez, a legyűrt, sárba tiport 
lelkesedések, forradalmak felé…

Melyik a miénk? Melyiket ér-
demeljük, s mely emlékkel birkó-
zunk nemzedékek óta? A Miért 

Uram? fájdalmas sóhaja – furcsa 
mód – csak a keserű, gyászos, 
pusztulást látó szív sajátja. Miért 
verték le forradalmainkat, miért 
törték, törik össze nemzeti iden-
titásunkat, miért súlyt balsors 
bennünket…? 
Emberek! Kér-
deztük-e már, 
hogy mivel érde-
meltük meg az 
őszi napfény si-
mogató melegét? 
– a szőlő erőtől 
dagadó bogyóit, 
a vöröslő nedűbe rejtett ízvilág 
kimeríthetetlen bőségét, a felhőket 
bolondító hajnali napfény játékát, 
a hazatévedő fecskepárok három-
szori tojáskeltését, a krizantémok 

dúsan ölelő virágait…? Kérdez-
tük-e már: Miért, Uram? Miért 
nem aratunk mindig vihart, hol-
ott a szelet vetjük megállás nél-
kül? Miért virágzik a pitypang a 
betontömbök között? Miért akad-

nak gyerkőcök, 
akik elsírják még 
magukat azon, 
hogy a vacsora 
közben az apa 
csak a telefonját 
nyomja, s anyu 
a barátnőkkel 
csetel? Mivel ér-

demeljük azt, hogy képesek va-
gyunk váltani és összefogni, ha 
kell? Miért nem azt kapjuk min-
dig vissza, amit adunk? Miért ké-
pes egy súlyos betegség nemesíteni 

és áldássá válni? Miért élhetünk 
olyan jól, mint milliók sohasem? 

Oly jó volna látni, élni a csodát: 
nem azt kapjuk, amit érdemlünk. 
A vihar is mértékkel döngeti éle-
tablakunkat, s erőnk felett, ér-
demünk szerint nem tépáz meg. 
Sőt – valami titokzatos szívdob-
banásban – a viharvert létünket 
felépíti, átmossa és felemeli újra és 
újra az, aki mindenek felett dönt. 

Történelmet, természetet ke-
zében tartó hatalom – övéit óvó, 
áldó gazdagság. Isten. Fordul-
junk Felé hálánkkal, örömünk-
kel, emlékezésünkkel, jövőért ag-
gódó lelkünkkel ebben a gazdag 
időszakban is! Ámen

 Kaszóné Kovács Karola, 
 református lelkipásztor

Véradás
Az Országos Vé-
rellátó Szolgá-
lat Szekszárdi 
Területi Vérellátó 
az alábbi napok-
ban, és időpon-
tokban szeretettel 
várja véradóit:
•  2020. október 12., hétfő 

08:00 – 17:00 óráig,
•  2020. október 13., kedd 

08:00 – 14:00 óráig,
•  2020. október 16., péntek     

08:00 – 14:00 óráig.
Kérjük hozza magával szemé-

lyes okmányait.

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete tisztelettel 
meghívja a kedves tagtársakat és 
a sajtó képviselőit a Fehér Bot 
Nemzetközi Napja alkalmából 
megrendezendő ünnepségre.

Program: 1.) Megnyitó, 2.)
Ünnepi műsor, 3.) Dr. Thész 
László kitüntetés átadása, 4.) 
Vendéglátás, Adományosztás

Időpont: 2020. október 15. 
csütörtök 10:00 óra

Helyszíne: Irodaházunk 
nagyterme (7100 Szekszárd, 
Hunyadi u. 4.)



2020. október 11.12 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

PRESSZÓ

Zacher Gábor: A pandémia pofán vert bennünket
Mindennapi függőségeink 
2.0 és a járvány címmel tar-
tott előadást a „nemzet toxi-
kológusa”, dr. Zacher Gábor 
a Magyar Vállalkozói Szalon 
rendezvényén a Hotel Me-
ropsban. A szakember sze-
rint a különböző függőségek 
mára szerves részévé váltak 
életünknek, legyen szó dro-
gokról, túlzott alkohol- vagy 
gyógyszerfogyasztásról. 

Balázs László

Alapvetően semleges töltetű 
szóként értelmezzük a függő-
ség kifejezést: mindig a szöveg-
környezet határozza meg, hogy 
milyen függőségről van szó. 
Amikor egy embert valamely 
tevékenység kellemes, jó érzéssel 
tölt el, ismételni szeretne; miköz-
ben tisztában van azzal, hogy a 
tevékenység függőjévé válhat – 
mondta felvezetőjében a neves 
szakember. Az öt alapfüggőség: 
a dohányzás, a drog, az alkohol, a 
szerencsejáték, valamint a nyug-
tatók, altatók. Ezek közül négy 
társadalmilag elítélendő, eleve 
negatív bélyeget pakolunk rá. 

A dohányzással kapcsolat-
ban úgy fogalmazott, az egy-
fajta pótcselekvés, ami ellazít. 
Az e-cigaretták 16 évvel ezelőtt 
jelentek meg. Nem jelentenek 
megváltást, de tény, hogy kevés-
bé károsak, mint a hagyományos 
cigaretták. Ugyanakkor az em-
berek saját magukról nem szí-
vesen mondják ki, hogy függők, 
inkább azt hangoztatják: „bár-
mikor abba tudjuk hagyni.” Ma-
gyarországon 2,2 millió felnőtt 
dohányzik, kérdés, hogy a do-
bozokon szereplő szlogeneknek 
van-e visszatartó hatásuk. Vajon 
egy fiatalt érdekel, hogy mi lesz 
vele 20 év múlva? A svédek en-
nél egyszerűbb hívószóval – ha 
dohányzol, büdös leszel – érték 
el, hogy 30 százalékkal csökkent 
a dohányzó fiatalok száma. A 
dohányosok körében 2–4-szer 
nagyobb a szívkoszorúér-meg-
betegedések és az agyvérzés 
kialakulásának valószínűsége. 
A dohányzás a legjelentősebb 

megelőzhető halálok a fejlett or-
szágokban, így Magyarországon 
is – a prevencióra fontosságára 
kell felhívni a figyelmet – fejtette 
ki a szakember. 

Az egyik legjobb feszültségol-
dó az alkohol, ma Magyarorszá-
gon 800 ezer alkoholista él, eb-
ből 600 ezer férfi, 200 ezer nő. 
Megtudtuk, míg a férfiaknál ez a 
jelenség csapatsport, a nők ese-
tében az otthoni, esti egyedüllét 
ideje alatt nagyon csábító az ital. 

Annyi alkoholt isznak a ma-
gyarok, hogy ha a Hévízi-tó 96 
százalékos alkoholból lenne, ak-
kor azt évente háromszor kiürí-
tenék. És nyilván folyamatosan 
Keszthelyen állna a sor vége… – 
szemléltette a hazai alkoholfüg-
gőség mértékét a toxikológus. 
Pár éven belül egymillióra nőhet 
az alkoholisták száma a mosta-
ni 800 ezerről Magyarországon, 
mert „olyan utánpótlás-nevelés 
van, hogy a Puskás Ferenc Aka-
démia ahhoz képest kutyafüle” 
– emlékeztetett Zacher Gábor. 
A 16 éves magyar fiúk egyéb-

ként Európá-
ban az elsők az 
alkoholfogyasztás 
szempontjából, a lá-
nyok harmadikok. Az orvos 
problémának nevezte azt, 
hogy Magyarországnak 
nincs alkoholstratégiája, 
nincs a megelőzést szolgá-
ló mentálhigiénés prog-
ram. A szülői mintaadás 
a döntő sok függőség 
megelőzésében: a tiltás, 
fenyegetés nem biztos, 
hogy célt ér. Persze le-
het lazítani a korlátokon, 
csak nem mindegy, hogy a 
szülő milyen kommunikáci-
ós paneleket használ a gyermek 
első átdorbézolt éjszakája után. 
Keretet kell szabni, ami viszont 
nem azt jelenti, hogy néha egy-
egy kihágás ne férne bele. Fontos 

ebben a tekintetben, hogy a szü-
lő és gyermeke között bizalmi 
kapcsolatot kell kialakítani.

A depresszióra kitérve el-
mondta, az a lélek politraumá-
ja, idegrendszeri változásokkal 
jár, amin az ember nem tud 
úrrá lenni. A március közepe 
óta eltelt koronavírus-járvány 
jellemezte időszakban a szo-
rongásgátlókból, az antide-
presszánsokból és az altatókból 
10 százalékkal több fogyott. 
Alvászavar, szorongás érintette 
a lakosságot, sokak esetében ki-
alakult a gyógyszerfüg-
gőség, ami ideig 
óráig megol-
dást jelent, 
a visszaút 
a z o n b a n 
nehéz. 

Az új 
függőség, 
a korona-
vírus-jár-
vány meg-
változtatta 
az életünket, 

nem szeretjük a hirtelen válto-
zásokat, mert lassan alkalmaz-
kodunk. „A pandémia pofán 
vert bennünket” – tette hozzá 
az egyetemi docens. 

Arról is beszélt, hogy a vírus 
fenyegetettséget jelent, hiszen 
nincs rá célzott terápia, így 
stresszhelyzetet teremt az em-
berekben. Mindenki volt már 
ilyen szituációban – általában 
pár nap alatt túl vagyunk rajta 
–, de senki nem szereti ezt az ér-
zést. A stressz szorongást okoz az 
emberekben. A fiatalok 70 szá-
zaléka például feszültséget érzett 

a családja egészsége miatt. Ki-
emelte, az USA-ban a szo-

rongásos betegségek 20, 
a depressziós 18, míg a 
szorongásos-depresz-
sziós esetek száma 27 

százalékkal emelke-
dett. Itthon ebben az 
időszakban semmifé-

le segítséget nem kap-
tak az emberek mentális 

egészségük megóvása 
érdekében. 
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Annyi alkoholt isznak a 
magyarok, hogy ha a Hé-
vízi-tó 96 százalékos al-
koholból lenne, akkor azt 
évente háromszor kiüríte-
nék. És nyilván folyama-
tosan Keszthelyen állna a 
sor vége… – szemléltette 
a hazai alkoholfüggőség 
mértékét a toxikológus.

Zacher szerint az egészség-
ügyi ellátórendszer sehol a vi-
lágon nem volt felkészülve a 
világjárványra. A tájékoztatásra 
a kapkodás volt jellemző, az or-
vosi szakma lemaradt. A lénye-
ges információkat „lemetszette” 
az egycsatornás, központi tájé-
koztatás. („Lélegeztető gép van 
elég, csak nincs, aki működtes-
se.”) A toxikológus kijelentette: 
van igazság abban, hogy ilyen 
esetekben katonáknak kell irá-
nyítani, nem volt véletlen, hogy 
kórházparancsnokok segítették 

a koronavírus-járvány elleni 
védekezést. Véleménye szerint 
az itthon bevezetett intézkedé-
sek megfelelőnek bizonyultak. 
A közösségi megelőzés ismé-
telt megerősítése – maszkvise-
lés propagálása és ellenőrzése 
– fontos, hiszen a magyarok 
szóból értenek, határozott uta-
sításokra van szükség. A 2–2,5-
ös reprodukciós ráta kapcsán 
azonban figyelmeztetett (ez 
mutatja meg, hogy egy fertő-
zött mennyi embernek adja át a 
vírust – a szerk.), hogy míg az 

első hullám idején főleg intéz-
ményekben, elsősorban idősott-
honokban terjedt a vírus, most 
a fiatalok közötti közösségi ter-
jedés a jellemző. 

A szakember közölte, a vírus-
nak köszönhetően bezárkóz-
tunk, megszűntek a klasszikus 
otthoni témák. Az összezárt-
ság feszültséget okoz az em-
berekben. Kiürültek a családi 
beszélgetések, nem Hegel filo-
zófiájáról zajlott a diskurzus a 
vacsoránál. Ilyenkor a legkisebb 
szikra is lángra lobban: az ada-

tok szerint 20 százalékkal nőtt a 
családon belüli erőszakos esetek 
száma, az USA-ban 30 százalék-
kal több lett a válás. 

Zacher végül feltette a kér-
dést: Milyen lesz a világ a vírus 
után? Olyan nem mint, a pandé-
mia előtt – adott adekvát választ 
a szakember. A gyógyszerek és 
a feszültségoldók világában az 
egyik alapkérdés szerinte az, 
hogy mennyire tudjuk keretek 
között tartani a saját függősé-
geinket, hogy abból probléma 
ne adódjon. 
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Agóra moziAgóra mozi
2020. október 11. (vasárnap)
| 15:00 |  Az elfeledett herceg
| 17:00 |  Sosem késő
| 19:30 | Becsületes tolvaj
2020. október 12–13.
(hétfő – kedd)
| 17:00 |  Felkészülés megha-

tározatlan ideig tartó 
együttlétre

| 19:30 | Becsületes tolvaj
2020. október 14. (szerda)
| 17:00 |  Felkészülés megha-

tározatlan ideig tartó 
együttlétre

| 19:30 | Tenet

2020. október 15. (csütörtök)
| 17:00 |  Ígérem, hogy visszatérek
| 19:30 |  Greenland – Az utolsó 

menedék

2020. október 16–17. 
(péntek – szombat)
| 15:00 |  Yakari – a mozifilm
| 17:00 |  Ígérem, hogy visszatérek
| 19:30 |  Greenland – Az utolsó 

menedék

FOTÓ: PORT.HU

„A” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata az Innováci-
ós és Technológiai Miniszté-
riummal együttműködve, az 
51/2007. (III.26.) Kormány-
rendelet alapján ezennel kiírja 
a 2021. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőok-
tatási hallgatók számára a 
2020/2021. tanév második és a 
2021/2022. tanév első félévére 
vonatkozóan.

Az ösztöndíjpályázatra azok 
a Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata terüle-
tén lakóhellyel rendelkező, 
hátrányos szociális helyzetű 
felsőoktatási hallgatók jelent-
kezhetnek, akik felsőoktatási 
intézményben (felsőoktatási 
hallgatói jogviszony keretében) 
teljes idejű (nappali munka-
rend) alapfokozatot és szak-
képzettséget eredményező 
alapképzésben, mesterfokoza-
tot és szakképzettséget ered-
ményező mesterképzésben, 
osztatlan képzésben vagy fel-
sőfokú, illetve felsőoktatási 
szakképzésben folytatják ta-
nulmányaikat. 

Nem részesülhet ösztöndíj-
ban az a pályázó, aki:
•  a Magyar Honvédség és a 

rendvédelmi feladatokat ellátó 
szervek hivatásos és szerződé-
ses állományú hallgatója;

•  doktori (PhD) képzésben vesz 
részt;

•  kizárólag külföldi intézmény-
nyel áll hallgatói jogviszony-
ban és/vagy vendéghallgatói 
képzésben vesz részt.
A pályázat rögzítésének és 

az önkormányzathoz törté-
nő benyújtásának határideje: 
2020. november 5. (csütörtök).

A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglege-
sítve, onnan kinyomtatva, alá-
írva a Szekszárd, Vörösmarty 
u. 5. (I. emelet 113 sz. irodá-
ban) kell benyújtani. 

Részletes pályázati kiírás 
megtalálható:
•  Polgármesteri Hivatal Ügy-

félszolgálat Szekszárd, Béla 
király tér 8.

•  Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási Igazgatóság 
Szociális Osztály Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5.

•  www.szekszard.hu

„B” TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
SZMJV Önkormányzata az In-
novációs és Technológiai Mi-
nisztériummal együttműködve, 
az 51/2007. (III.26.) Kormány-
rendelet alapján ezennel kiírja 
a 2021. évre a Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatot felsőokta-
tási tanulmányokat kezdeni kí-
vánó fiatalok számára.

Az ösztöndíjpályázatra azok 
a Szekszárd Megyei Jogú Vá-
ros Önkormányzata területén 
lakóhellyel rendelkező, hátrá-
nyos szociális helyzetű fiatalok 
jelentkezhetnek, akik:
a.)  a 2020/2021. tanévben utolsó 

éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások; vagy

b.)  felsőfokú végzettséggel nem 
rendelkező, felsőoktatási in-
tézménybe még felvételt nem 
nyert érettségizettek;

és a 2021/2022. tanévtől kez-
dődően felsőoktatási intézmény 
keretében teljes idejű (nappali 
munkarend) alapfokozatot és 
szakképzettséget eredményező 
alapképzésben, osztatlan kép-
zésben vagy felsőoktatási szak-
képzésben kívánnak részt venni. 

Nem részesülhet ösztöndíj-
ban az a pályázó, aki:
•  a Magyar Honvédség és a rend-

védelmi feladatot ellátó szervek 

hivatásos és szerződéses állo-
mányú hallgatója;

•  doktori (PhD) képzésben vesz 
részt;

•  kizárólag külföldi intézménnyel 
áll hallgatói jogviszonyban és/
vagy vendéghallgatói képzés-
ben vesz részt.
A pályázók közül csak azok 

részesülhetnek ösztöndíjban, 
akik a 2021. évi felsőoktatá-
si felvételi eljárásban először 
nyernek felvételt felsőoktatási 
intézménybe, és tanulmányai-
kat a 2021/2022. tanévben tény-
legesen megkezdik.

A pályázat rögzítésének és az 
önkormányzathoz történő be-
nyújtásának határideje: 2020. 
november 5. (csütörtök).

A pályázatot az EPER-Bursa 
rendszerben kitöltve, véglege-
sítve, onnan kinyomtatva, alá-
írva Szekszárd, Vörösmarty u. 
5. I. emelet 113. számú irodá-
ban kell benyújtani.

Részletes pályázati kiírás 
megtalálható:
•  Polgármesteri Hivatal Ügyfél-

szolgálat Szekszárd, Béla király 
tér 8.

•  Polgármesteri Hivatal Hu-
mánszolgáltatási Igazgatóság 
Szociális Osztály Szekszárd, 
Vörösmarty u. 5.

•  www.szekszard.hu

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Köszönetnyilvánítás
Az Önkéntesek Napja szerve-
zői ezúton is hálás köszönetü-
ket fejezik ki a nap folyamán 
kitelepült civil szervezeteknek, 
a segítő önkénteseknek, a Ba-
bits Mihály Kulturális Központ 
dolgozóinak, a támogatóknak, a 
programot színesítő:
•  Csobogó Együttes;
• MESZ Egyesület;
• Szekszárdi Gitár Egyesület;
• Szekszárdi Magyarnóta Klub;

• Gemenc TáncSport Egyesület;
• Hikari Aikido Egyesület;
•  Iberican Táncegyesület;
•  Szekszárdi Zumbások Sági Il-

dikó vezetésével;
• Tücsök Zenés Színpad szólistái;
•  Szekszárdi Mozgásművészeti 

Stúdió (MMS);
• Bognár Cecil;
• Pecze István;
• Szászi Kristóf gitárművész,
fellépőknek, szereplőknek.

A szervezők nevében:
Pócs Margit, a Mentálhigiénés Műhely elnöke.

INFORMÁCIÓ: László Györgyi – 7100 Szekszárd, Vörösmarty u. 5. (I. emelet 113. sz. iroda);
telefon: 74/319–051; 74/311–630; honlap: www.szekszard.hu

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága
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Elérhetőségek, 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 alapján: 
06–74/504–103, 06–74/504–180

•  Gyurkovics János  
alpolgármester (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

Tájékoztatjuk a Polgármesteri Hivatal tisztelt ügyfeleit, hogy a hivatalt 
2020. szeptember 7. napjától szájat és orrot eltakaró maszkban 

szíveskedjenek felkeresni.

Közlemény a gyermekétkeztetésről
SZMJV Önkormányzata tájé-
koztatja a szülőket, hogy a Szek-
szárdi Tankerület fenntartásá-
ban lévő általános iskolákban 
2020. október 5-től megváltozik 
az étkezési térítési díj készpénz-
es beszedésének helyszíne.

Új helyszín: Szekszárd Me-
gyei Jogú Város Polgármesteri 
Hivatala (7100 Szekszárd, Béla 
király tér 8.)

Az érintett iskolák: 
•  Szekszárdi Garay János Általá-

nos Iskola és AMI
•  Szekszárdi Babits Mihály Álta-

lános Iskola
•  Szekszárdi Dienes Valéria Ál-

talános Iskola
•  Szekszárdi Baka István Általá-

nos Iskola

Kérjük a Tisztelt szülőket, 
hogy a beszedések időpontjairól 
és egyéb információkról Szek-
szárd Város www.szekszard.hu 
honlapon az alábbi felületen tá-
jékozódjanak:

Veszélyhelyzettel kapcsola-
tos tájékoztatók/SZMJV Ön-
kormányzata hivatalos közle-
ményei/A gyermekétkeztetés 
megszervezésével kapcsolatban 
kiadott közlemények

Tájékoztatom, hogy a Polgár-
mesteri Hivatal épületébe való 
belépéskor maszk használata, 
testhőmérséklet mérés és a kéz-
fertőtlenítés kötelező.
 Ács Rezső
 SZMJV polgármestere

2020. október 15. (csütörtök) 
10:00 – 16:00 óráig
Zseblámpás kalandtúra pincétől 
a padlásig

Tematikus vezetés kalandvá-
gyó múzeumbúvároknak az in-
tézmény látogatók elől elzárt te-
rületein. Múzeumi kulisszatitkok 
megismerése.

Helyszín: WMMM főépülete 
(Szekszárd, Szent I. tér 26.)

Bejelentkezés szükséges!

2020. október 16. (péntek) 15:00 
– 17:00 óráig
Pimcétől a padlásig

Látogatás a Vármegyeházi 
pincerendszerben, rendhagyó 

vezetés a légópincében, a börtön-
cellákban, a Baka Múzeumban, a 
Híradástechnikai gyűjteményben 
és a Garay ÉlményPincében, zá-
rásként koncert a Borkútnál.

Helyszín: Vármegyeházi kiállí-
tás (Szekszárd, Béla király tér 1.)

Bejelentkezés szükséges!

Bejelentkezés a rendezvényekre:
•  WMMM központi épülete:

74/316–222, 21-es melléken 
Andrásné Marton Zsuzsa mú-
zeumpedagógusnál

•  WMMM Vármegyeházi kiállítás:
70/491–1201 mobilszámon 
Szűcs Zsuzsanna múzeumpe-
dagógusnál

A zárt térben tartott programokon védőmasz használat kötelező!



2020. október 11.16 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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

(05647)

26 éves a VB SPORT
Ruházat, cipők és sportszerek

26%
engedménnyel.

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

(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara)
(05659)

30% kedvezmény30% kedvezmény
a a  és  és 

tavaszi-nyári modellekre!tavaszi-nyári modellekre!

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 56.
Nyitva tartás: hé� ő – péntek 08:00–16:00 óráig

Telefon: 74/319–593
Egészségpénztári kártyát is elfogadunk!

(05656)

(05643) (05646)

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!

(05648)

(05660)


