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Dúzsi Tamás,Dúzsi Tamás,
a szókimondó rozékirálya szókimondó rozékirály

→ → INTERJÚ a 12–13. oldalonINTERJÚ a 12–13. oldalon

MegújulnakMegújulnak
a járdáka járdák

→ → 3. oldal3. oldal

Több helyen leszTöbb helyen lesz
ingyen wifiingyen wifi

→ → 7. oldal7. oldal

Hiánypótló atlétikaiHiánypótló atlétikai
viadalviadal

→ → 10. oldal10. oldal

XXX. évfolyam, 26. szám                   Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                               2020. július 19.
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Tiszta lappal
Tisztelt Olvasóink!
Mint az elmúlt két hétben bizonyára önök 
is értesültek róla, változások történtek a 
Szekszárdi Vasárnap szerkesztőségében. 
Persze nem minden úgy történt, ahogy azt 
önök valószínűleg hallották, vagy a közös-
ségi médiában álprolfilok által terjesztett 
áligazságosztók tollából olvashatták.

Nem rúgták ki a teljes szerkesztőséget, 
ahogy ez több helyen megjelent, a veszély-
helyzetet elmúlta után  egyszerűen lejárt 
a munkatársak polgármester úrral kötött 
határozott idejű szerződése, és az újság 
visszakerülhetett eredeti kiadójához, a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.-hez. A kol-
légákkal tehát új szerződést kellett kötni.

A Vagyonkezelő Kft. engem kért fel, hogy 
a jövőben koordináljam a szerkesztőség 
munkáját. Huszonkét éve dolgozom újság-
íróként, ebből két évtizede az országos saj-
tóban, több éves szerkesztői tapasztalattal. 
Szekszárdon születtem, itt élek, szeretem 
a városom. Számomra az volt a legfonto-
sabb, hogy egy kiegyensúlyozott szerkesztő-
ség jöjjön létre, ahol nem propagandisták 
és pártkatonák, hanem valódi újságírók 
dolgoznak. A korábbi szerkesztőség több 
tagja is elfogadta felkérésemet, így a jelen-
legi csapat fele-fele arányban áll új mun-
katársakból, illetve a régi gárda tagjaiból.

Az utóbbi években a lap egyoldalúan 
tájékoztatott, abban szinte csak az egyik 
politikai erő üzenetei jelenhettek meg. A 
jövőben – legalábbis az én főszerkesztő-
ségem idején mindenképpen – arra törek-
szünk majd, hogy a kiegyensúlyozottan 
és hitelesen tájékoztassuk önöket a városi 
közgyűlés és a bizottságok munkájáról, 
mindkét politikai oldal álláspontját meg-
jelenítve. Emellett természetesen beszámo-
lunk a városban történő fontos közéleti, 
kulturális, sporteseményekről is. Célunk 
az is, hogy a lapban valódi témákról ír-
junk, vagyis olyan ügyeket dolgozzunk fel, 
amelyek a szekszárdiakat ténylegesen fog-
lalkoztatják, esetleg problémát jelentenek 
nekik, vagy megoldásra várnak. Kérem 
ezért önöket, hogy írják meg nekünk a 
szekvas@gmail.com szerkesztőségi e-mail 
címre, mi az, amiről szívesen olvasnának, 
illetve, amivel elégedetlenek. Mi pedig rá-
kérdezünk az illetékeseknél.

A lap tehát nem megszűnik, csak meg-
újul, és a változások nem valami ellen, 
hanem valamiért jönnek létre. Azért, 
hogy önök egy színesebb, érdekesebb, ob-
jektívebb újságot vehessenek a kezükbe. 
Indítsunk együtt, tiszta lappal.

 Farkas Melinda főszerkesztő

Még Sopronban sincs két aljegyző
Létszámcsökkentés a Polgármesteri Hivatalban – Támogatták a járdafelújítási pályázatot

Farkas M.

Ács Rezső polgármester kezdeményezé-
sére újratárgyalta a Polgármesteri Hiva-
talban történő létszámcsökkentésről szóló 
javaslatcsomagot a közgyűlés július 10-i, 
rendkívüli ülésén. A korábbi közgyűlési 
határozat szerint azonnali, vagyis július 
2-i hatállyal kellett volna végrehajtani a 
létszámcsökkentést, ám a polgármester 
felfüggesztette a határozat végrehajtását, 
mert szerinte a döntés ilyen rövid hatá-
ridővel történő teljesítése sérti az önkor-
mányzat érdekeit és veszélyezteti az ön-
kormányzati feladatok hatékony ellátását. 
Zaják Rita (jobb oldali képünkön), az ÉSZ 
frakció képviselője új javaslatában már 
július 17-i hatályú végrehajtást jelölt meg, 
vagyis az önkormányzat két hét haladékot 
kapott. Ezen kívül Zaják egy új álláshely 
létrehozására is javaslatot tett: a szervezési 
igazgatóságon igazgatóság-vezetői státuszt 
hoznak létre, amihez az önkormányzati 
osztályról vesznek el egy jelenleg betöltet-
len álláshelyet.

A javaslat értelmében a Polgármesteri 
Hivatal engedélyezett létszáma öt fővel, 
199-ről 194-re csökken. Megszüntetik az 
egyik aljegyzői státuszt, ahogy az egy fős 
polgármesteri kabinetet is. A stratégiai 
tervezési osztály létszámát három fővel 
csökkentik, a controlling csoporttól egy, 
a főépítészi irodától két álláshelyet vesz-
nek el. Ezzel párhuzamos három fővel nő 
a közterület-felügyelők létszáma, illetve a 
szervezési igazgatóságon létrejön a már 
említett igazgatóság-vezetői álláshely.

A polgármester és a fideszes képviselők 
szerint az önkormányzati dolgozók jelen-
leg is túlzottan le vannak terhelve, ezért a 
létszámcsökkentések lassítják majd a hi-
vatali munkát. Ács Rezső azt mondta, az 

elmúlt félévben 11-en mondtak fel a hiva-
talban, mert nem bírják az állandó túlter-
helést, azt, hogy sokszor este 8–9 órakor 
is hivatali ügyekben hívogatják a dolgo-
zókat. Gréczyné Félegyházi Gyöngyvér 
(bal oldali képünkön) pedig azt kérdezte, 
miért kell megszüntetni az egyik aljegyzői 
státuszt. Zaják Rita erre úgy felelt, hogy 
egész egyszerűen nincs annyi feladat, 
ami három embert (jegyző és két aljegy-
ző) igényelne. Hozzátette: megvizsgálta, 
hogy más megyei jogú városokban mi a 
helyzet, és kiderült, hogy még Sopronban 
sincs két aljegyző (Sopron lakosságszáma 
62226 fő – a szerk.). A határozatot végül 
az ÉSZ-es többség – a fideszes képviselők 
és a polgármester ellenszavazata mellett 
– elfogadta.

A közgyűlés ezután a járdafelújítási pá-
lyázatról tárgyalt, amiről sürgősen kellett 
dönteni, hiszen a pályázati határidő július 
10-e volt. A pályázat keretében maximum 
50 millió forint vissza nem térítendő támo-
gatást lehetett igényelni. Az ÉSZ frakció tag-
jaiból, valamint szakértőkből álló gazdasági 
és városfejlesztési bizottság arra tett javasla-
tot, hogy a város emelje meg a a korábban 
a pályázathoz biztosított 50 millió forintos 
önerejét további 16,2 millió forinttal, mivel 
újabb utcákat vettek fel a felújítási listára. 
A javaslatot egyhangúlag támogatta a köz-
gyűlés, így összesen 117 millió forintért 
újulhatnak meg a járdák a városban. Szintén 
megszavazta a közgyűlés Máté Péternek, a 
Fidesz frakcióvezetőjének módosító javasla-
tát, amelyben azt kérte, hogy különítsenek 
el a költségvetésben 20 millió forintot egy 
szőlőhegyi zebra megépítésére, amire már 
évek óta nagy szüksége lenne az ott lakók-
nak. Arról, hogy pontosan mely utcákban 
kerül sor járdafelújításra, részletesen írunk 
a következő oldalon (3. oldalon). 



32020. július 19.

FO
TÓ

: J
A

N
TN

ER
 F

O
TÓ

FO
TÓ

: J
A

N
TN

ER
 F

O
TÓ

FO
TÓ

: J
A

N
TN

ER
 F

O
TÓ

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T/
A

RC
H

ÍV

A város nagy területét lefedő fejlesztések a láthatáron
Egyetértés a két frakció között: megújuló járdák, épülő kerékpárutak

A megyei jogú városok ál-
tal igényelhető maximális, 
50 millió forintos pályázati 
támogatás mellé a szekszár-
di közgyűlés 67 millió saját 
forrást rendelt, így sikeres 
pályázat esetén 117 millió 
forintból újulhatnak meg 
járdák a megyeszékhelyen. 
Három kerékpárút-fejlesztés 
előkészítése is elindult.

Balázs László

A Belügyminisztérium a köz-
ponti költségvetés terhére idén 
is biztosít vissza nem térítendő 
támogatást az önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejleszté-
sek és felújítások támogatására. 
A kiírás alapján belterületi köz-
lekedési infrastruktúra fejlesz-
tésére – járdafelújításra – 5,5 
milliárd forint fordítható. Bel-
téri utak, járdák és hidak felújí-
tására a megyei jogú városok 50 
millió forintot igényelhetnek. 

Az Éljen Szekszárd (ÉSZ) 
képviselőiből és szakértőkből 
álló Gazdasági és Városfejleszté-
si Bizottság az „Önkormányzati 
feladatellátást szolgáló fejlesz-
tések támogatására” elnevezésű 
pályázati felhívás kapcsán azt 
javasolta a közgyűlésnek, hogy 
a beérkezett ajánlatok összegé-
re tekintettel a helyhatóság az 
50 milliós saját forrás összegét 
emelje meg több mint 16 mil-
lió forinttal, az összeget pedig 
különítse el az önkormányzat 
2021-es költségvetésében. A 
kibővített pályázati tartalom 

szerint a Csap, a Csokonai, a 
Kurucz, a Rákóczi, a Dózsa 
György, a Bocskai és Flórián 
utcákban, valamint a Béla ki-
rály téren, illetve a Kadarka és 
Wosinsky lakótelepen újulnak 
meg járdák. 

– Örömmel konstatáltam, 
hogy a tender kapcsán egyet-
értés volt a két frakció között 
– mondta Máté Péter, a Fi-
desz-KDNP frakcióvezetője. 
– Az önerő mértékét ugyan 
kicsit magasnak tartom, de 
mindenképpen jó, hogy a ma-
ximális pályázati összeget ki 
tudjuk használni. Az egész vá-
rost átfogó fejlesztésről van szó, 
nem csak Fideszes vagy ÉSZ-es 
körzetekből kerültek be utcák a 
kiírásba. Így kell a továbbiakban 
is együttműködni. Tegyük félre 
a pártpolitikát, a fejlesztéseknél 

a város egész területében gon-
dolkodjunk, közösen döntsünk 
a beruházások, korszerűsítések 
fő irányvonaláról – tette hozzá a 
Pénzügyi Bizottság elnöke. 

– A július 10-i közgyűlésen 
felmerült, hogy válogattunk az 
utcák között. Ez barokkos túlzás 
– jegyezte meg Bomba Gábor, az 
Éljen Szekszárd frakcióvezetője. 
– Az önkormányzat városfejlesz-
tési és üzemeltetési igazgatósága 
ugyanis a fent említett utcákra 
kért árajánlatot. A gazdasági és 
városfejlesztési bizottság a Pol-
gármesteri Hivatal által összeál-
lított utcalistát fogadta el, így a 
város különböző pontjain, vala-
mennyi választókerületben lesz 
járdafelújítás. Éppen azért emel-
tük fel a saját forrás összegét 67 
millió forintra, hogy egy utca se 
maradjon ki a rekonstrukcióból. 
Azt kértem képviselőtársaimtól, 
hogy folyamatosan gyűjtsék az 
igényeket a lakosságtól, adják 
le a helyhatóságnak, és az kér-
jen be indikatív árajánlatokat. 
Ha ugyanis lesz újabb pályázat, 
akkor a hivatalnál rendelkezésre 
áll egy lista, amelyből szakmai 
alapon eldöntve gyorsan ki lehet 
kiválasztani azokat az utcákat, 
amelyek most kimaradtak. A 
költségvetésre muszáj lesz figyel-
ni a jövőben, mindenképpen a 
város büdzséjével összhangban 
kell lennie döntésnek egy új ki-
írás esetén.  

Szekszárd baleseti térképe sze-
rint 2010 és 2015 között mintegy 
50 kerékpáros-baleset történt. 

Az esetek felében a kerékpáro-
sok vétlenek voltak, a leggya-
koribb baleseti ok az elsőbbség 
meg nem adása volt. Többek kö-
zött ezért is fontosak a kerékpá-
rút-hálózat fejlesztését szolgáló 
pályázatok. Bomba Gábor ennek 
kapcsán arról beszélt, hogy a há-
rom fejlesztés indul, amelyeknek 
köszönhetően a megyeszékhely 
több pontján is megváltozhat 
majd a közlekedés. A Palánki 
úti kerékpárút tervezésére kiírt 
pályázat sikeres volt, a kivitelező 
kiválasztása folyamatban van. A 
Keselyűsi úti tervezés alatt van, 
ennek lezárultával lesz kivá-
lasztva a kivitelező. A belvárosi 
fejlesztéssel az a cél, hogy a vá-

ros észak-dél irányban átjárható 
legyen kerékpárral – tette hozzá 
a frakcióvezető. A tervezés befe-
jeződött, a közbeszerzési doku-
mentáció összeállítása zajlik, a 
források rendelkezésre állnak. 
A Szekszárd központját is érin-
tő kerékpárosbarát-fejlesztés 
tekintetében volt egyeztetés a 
különböző civil szakmai szerve-
zetekkel is. A terveket előzetes 
időpont-egyeztetés után az ön-
kormányzat városfejlesztési és 
üzemeltetési igazgatóságán lehet 
megtekinteni. Ősszel mindhá-
rom építése elkezdődhet, 2021-
ben pedig befejeződhet a kerék-
pársávok kialakítása. 

Máté Péter: 
Az egész várost átfogó 
fejlesztésről van szó, nem 
csak fideszes vagy ÉSZ-es 
körzetekből kerültek be 
utcák a kiírásba. Így kell a 
továbbiakban is együttmű-
ködni. Tegyük félre a párt-
politikát, a fejlesztéseknél 
a város egész területében 
gondolkodjunk.

Bomba Gábor: 
A gazdasági és városfej-
lesztési bizottság a Polgár-
mesteri Hivatal által össze-
állított utcalistát fogadta 
el, így a város különböző 
pontjain, valamennyi vá-
lasztókerületben lesz jár-
dafelújítás. Éppen azért 
emeltük fel a saját forrás 
összegét 67 millió forintra, 
hogy egy utca se maradjon 
ki a rekonstrukcióból. 
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Ha olcsón és szakszerűen
javí� atni szeretne, a

NÉMETH KAROSSZÉRIÁST
keresse!

7100 Szekszárd
(Csatár), Vitéz u. 4.

Telefon:
06–74/314–111

Mobil:
06–30/929–3036

(05426)

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: +36–30/505–52–49

Az akció 2020. július 1–31-ig tart.
(05408)

MATÓK OPTIKAMATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.huwww.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808 (05409)

Szemüvegek szakszerű készítése Szemüvegek szakszerű készítése 
és javítása.és javítása.

Építőiparban gyakorlattalÉpítőiparban gyakorlattal
rendelkezőrendelkező
szakmunkásokatszakmunkásokat
keresünk,keresünk,
kiemelt bérezéssel.kiemelt bérezéssel.

Érdeklődni:Érdeklődni:
+36 30 243-1368+36 30 243-1368

(05419)

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
(05412)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05418)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(ERGONOM)
Rendelési idő:

szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

telefon: 06–20/997–0376
e-mail: drnemesadr@hotmail.com

(05424)

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

(05411)

(05404)

(05407)
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Változtak a Szekszárdi Csa-
ládbarát Strand- és Élmény-
fürdő belépőinek árai, és ez 
kisebb felzúdulást váltott ki 
az online platformon. A pol-
gármester is szót emelt, sze-
rinte vele nem egyeztettek 
a kérdésben. Bomba Gábor, 
a városi közgyűlésben több-
séggel bíró Éljen Szekszárd 
frakcióvezetője szerint a 
közgyűlés oktatási, sport és 
ifjúsági bizottság (OKSI) pén-
teken, lapzárta után értékelte 
a tapasztalatokat.

Balázs László

A magyarországi fürdők általá-
ban kétféle árazási gyakorlatot 
követnek. Az egyik csoport-
ba azok tartoznak, amelyek a 
strandszezon előtt módosítják 
az áraikat. A másik csoportba 
az árlistájukat már az év ele-
jén módosító fürdőket sorol-
ják. Kisebb felzúdulást váltott 
ki az online közösségi térben, 
hogy a július 1-jén nyitó Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdőben a szekszárdi 
lakcímkártyával rendelkező 
vendégeknek többet kell fizetni 
a belépőért. Az 5 és 14 év közöt-
ti gyerekeknek szóló egész na-
pos tikett 500-ról 1.600 forintra, 
a felnőtt biléta 1.500-ról 2.600 
forintra emelkedett. Persze a 
magasabb árhoz lényegesen 
több szolgáltatás is jár. 

Ifjabb Ritter Péter, a Szekszár-
di Sportközpont Nkft. kommu-
nikációs munkatársa megkere-

sésünkre azt közölte, változás a 
korábbi évekhez képest, hogy a 
gyermekek esetében nem csu-
pán három, hanem öt éves kor 
alatt ingyenes a belépés. A láto-
gatók elégedettségének növelése 
érdekében kombinált belépőket 
lehet vásárolni. Idén nincs külön 
csúszdajegy, a megváltott jegyek 
korlátlan szauna- és csúszda-
használatra jogosítanak. Kedvez-
ményes bérleteket is adott ki a 
fürdő, újdonságként pedig beve-
zették a nagycsaládos jegyet: egy 
vidékről érkező család két felnőtt 
és három gyermek után 9.700 fo-
rintot, míg egy szekszárdi nagy-
család 7.800 forintot fizet.  

A közgyűlés oktatási, sport és 
ifjúsági bizottsága (OKSI) – a 
fürdő vezetésével együtt – érté-
keli a tapasztalatokat – nyilat-
kozta lapunknak Bomba Gábor, 
az Éljen Szekszárd frakcióveze-
tője. Hozzátette: annyiban elérte 
a célját az árak korrigálása, hogy 
arányaiban sokkal több szek-
szárdi látogatja a fürdőt. Míg a 
korábbi években a strandolók 
ötöde volt helyi lakos, most 50 
százalék az arány. Aki a csúszda-
parkot is használja, annak nem 
volt áremelés, az ÉSZ-es politi-
kus szerint az 5 és 14 év közötti 
gyermekek száma nőtt az előző 
időszakhoz képest. Egyedül a 
nyugdíjasok esetében nem ta-
pasztalható jelentős változás. Az 

első két hét számai azt mutatják, 
hogy az árképzés helyes volt, de 
mivel nincs tökéletes rendszer, 
elképzelhető, hogy lesz finom-
hangolás. Éppen ezért az OKSI 
a héten bekéri az adatokat, pén-
teken lapzártánk idején pedig 
– a látogatók visszajelzéseit is 
figyelembe véve – kiértékeli a 
számokat és tapasztalatokat. Ha 
szükséges, akkor a megfelelő lé-
pések és korrekciós intézkedések 
bevezetésére felhívják az üze-
meltető Sportközpont Nkft. ve-
zetésének  gyelmét. Bomba Gá-
bor hangsúlyozta, az árbevétel 
hozza a tavalyit vagy magasabb 
annál, minden szempontból 
jók az eredmények. A strandra 
kilátogatók között végzett nem 
reprezentatív felmérés alapján a 
nagy többség pozitívan nyilatko-
zott a változásokkal kapcsolato-
san. Véleményük szerint javult a 
szolgáltatások színvonala, illetve 
a Covid-19-világjárvány miatt 
bevezetett intézkedéseknek kö-
szönhetően sokkal fegyelmezet-
tebb a strand közönsége. 

Ács Rezső polgármester több 
fórumon is nemtetszésének adott 
hangot. A kialakult helyzetben 
felháborítónak és elfogadhatat-
lannak tartja az áremelést – han-
goztatta városvezető. Elmondta, 
Malomsoki Krisztián igazgató 
vele nem egyeztetett, önhatal-
múlag döntött a kérdésben. Az 

árak kialakítása ugyan az igaz-
gató kompetenciája, de a korábbi 
ügyvezetővel mindig egyeztettek 
arról, hogy szükséges-e változtat-
ni az árakon. Korábban tehát volt 
együtt gondolkodás – tette hozzá 
a polgármester. Arról is beszélt, ő 
nem engedett volna ekkora mér-
tékű jegyáremelést, nem vállalja 
érte a felelősséget. A szekszár-

diak várták, hogy végre legyen 
strand, legyenek közösségi ren-
dezvények, néhányan azonban 
alaposan meglepődtek, mert nem 
erre számítottak. A polgármester 
hozzátette, ráadásul rövidebb lesz 
az idei szezon, ez bevételkiesést 
jelent, amely érinti a sportköz-
pontot, az önkormányzatot és a 
Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.-t, 
tehát komoly továbbgyűrűző ha-
tása is van. 

A szekszárdi strand élménymedencéje július 11-én, szombaton. Nem volt zsúfoltság, de így is 
megteltek a medencék.

Strandbelépők: elképzelhető, hogy lesz finomhangolásStrandbelépők: elképzelhető, hogy lesz finomhangolás
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A tervezés időszakában van az ipari park
Az ipari parkkal kapcsolatos 
döntések és forgalomtechni-
kai kérdések is szerepeltek a 
gazdasági és városfejlesztési 
bizottság (GVB) napirendjén.

Balázs László

A Szekszárdi Közművelődé-
si Szolgáltató Nonprofit Kft. 
átvilágításáról úgy döntött a 
bizottság, hogy a költségeket a 
Közművelődési Nkft. viselje – a 
határozati javaslatot egyhangú 
szavazással elfogadta a testület. 

Ács Rezső polgármester ve-
szélyhelyzet alatt meghozott egy-
személyi döntései kapcsán a Bod-
nár Ügyvédi Irodával kötendő 
megbízási szerződést jóváhagyta 
a GVB. Az Éljen Szekszárd frak-
ció ugyanakkor a Tolnatáj Televí-

zióval, az uszoda kivitelezésével 
megbízott Aquaplus Kft.-vel, a 
Planéta Kft.-vel és a Hegyközség-
gel megkötött szerződések átfogó 
jogi vizsgálatának lefolytatását 
kéri az ügyvédi irodától.

A Bomba Gábor (Éljen Szek-
szárd) elnök vezette bizottság a 
rászoruló gyermekek és a fogya-
tékkal élők számára 500 ingyen 
csúszdás jegyet biztosít a Szek-
szárdi Családbarát Strand-és Él-
ményfürdőbe. A strandbelépők 
árát az önkormányzat átutalja a 
Sportközpont Nkft.-nek, a ma-
ximális keretösszeget 1,3 millió 
forintban határozta meg a GVB.

Az ipari parkkal kapcsolatban 
több előterjesztés is szerepelt a 
napirendi pontok között. A 
közvilágításkiépítési, légkábel 
és optikai kábel kiváltásának 

munkái kapcsán elkezdődik a 
közbeszerzési dokumentáció 
előkészítése; két épületet bőví-
tenek liftaknával, emiatt külön 
engedélyezési tervek készülnek.

A Generációk parkja közös-
ségi tér növényzetének bővíté-
séhez szekszárdi kertészetektől 
kér árajánlatot az önkormányzat. 

A déli városrészben megva-
lósuló szabadidős és kerékpáros 
infrastrukturális-fejlesztések, 
valamint közösségi tér kialakí-
tása Újvárosban elnevezésű ki-
írás vonatkozásában a tervezési 
feladatok részletezését, indika-
tív árajánlatot a tervezésre, és a 
beszerzési eljárás dokumentu-
mait kéri be a GVB.

A Kadarka Ingatlan Kft. által 
kialakított parkoló hasznosítása 
kapcsán a bizottság támogatja, 

hogy az önkormányzati tulaj-
donban lévő ingatlanokon meg-
valósult parkoló területét önálló 
ingatlanként értékesítse a helyha-
tóság. Azzal a megkötéssel, hogy 
a szolgalmi jog bejegyzése a vevőt 
terhelné, a minimum fizetendő 
vételár bruttó 5 millió forint, a 
végső ár pedig forgalmi érték-
becsléssel legyen meghatározva.

A Közlekedési Tanács javas-
latait figyelembe véve – úgy 
döntött a testület, hogy az Al-
kotmány utcába forgalomcsil-
lapító küszöböt telepítenek; a 
Balparászta utca elejére „zsá-
kutca” jelzőtábla és közlekedési 
tükör kihelyezéséről szavaztak; 
a Parászta utcába nem támo-
gatják fékezőküszöb építését. A 
Városfejlesztési és Üzemeltetési 
Igazgatóság keresse meg a ren-
dőrséget a 30 kilométer/órás 
sebességkorlátozás betartása 
érdekében.

Ingyen wifi, épül a Generációk parkja
 A város több pontján lesz in-
gyenes wifi, december előtt 
elkészülhet a Generációk 
parkja, a Zöld Város projekt 
keretében tervezett fedett 
parkolóházról azonban egye-
lőre nincs egyetértés. Ács Re-
zső és Bomba Gábor értékel.

Farkas Melinda

A Zöld Város projektről, a Ge-
nerációk parkjáról és a Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdőről (erről bőveb-
ben a 6.oldalon olvashatnak - a 
szerk.) beszélt Ács Rezső (Fi-
desz) polgármester múlt pénteki 
hétértékelő sajtótájékoztatóján.

A Rádió Antritt tudósítása sze-
rint a polgármester a Zöld Város 
projekt kapcsán elmondta, hogy 
nem ért egyet az Éljen Szekszárd 
(ÉSZ) frakció elképzeléseivel, 
miszerint egy többszintes par-
kolóház épülne Szekszárdon. 
Szerinte a teljes projektre 1,2 
milliárd forint áll rendelkezésre, 
és csak a parkolóház felépítése 
egymilliárd forintba kerülne.

A városvezető beszámolt ar-
ról is, hogy a Generációk parkja 

projektet is folyamatosan figye-
lemmel kísérik. A Barátság ut-
cában épülő modern játszótér  
mindenkinek kikapcsolódási 
lehetőséget jelent, összesen 140 
millió forintba kerül. Ennek nagy 
része TOP pályázatos pénz, de az 
ÉSZ politikusaiból álló gazdasági 
és városfejlesztési bizottság dön-
tése értelmében 8,6 millió forint 
önrészt is a projektre fordít az 
önkormányzat. A parknak de-
cemberre kell elkészülnie, de Ács 
szerint valószínűleg korábban 
befejezik a munkálatokat. Mint 
elmondta, a környéken lakóknak 
a parkolási gondok miatt kezdet-
ben voltak fenntartásaik, ezért 

egy 26 férőhelyes parkoló is épül-
het a Generációk parkja szom-
szédságában. A polgármester azt 
mondta, reméli, hogy a többség is 
támogatja a parkolóépítést.

– A Zöld Város Program ese-
tében eredetileg 100 felszíni 
parkolót terveztek a zöldterü-
letek kárára, ennek a kiváltását 
szeretnénk egy parkolóházzal 
– reagált lapuknak Ács Rezső 
szavaira Bomba Gábor, az ÉSZ 
frakcióvezetője. Az ÉSZ az erre 
fordítandó összegeket csoporto-
sítaná át parkolóházra, így több 
zöld felület maradna és a parko-
lási gondok is megoldódnának. 
Bomba szerint a Generációk 

parkjának megépítését a gaz-
dasági bizottság és a közgyűlés 
azzal a feltétellel engedélyezte, 
hogy a lakók jogos igénye sze-
rint egy 26 férőhelyes parkolót 
terveznek a helyszínre. Ez már 
februárban elkészült, így nem 
szükséges a polgármester úrnak 
újabb tervet készítenie, csak elő 
kell vennie régit. Hozzátette: a 
parkoló építésének költségeit az 
ÉSZ által beterjesztett költségve-
tés tartalmazta, de a polgármes-
ter a vírushelyzetre hivatkozva 
az erre szánt összeget elköltötte.

Bomba Gábor arról is beszélt, 
hogy a februári közgyűlési döntés 
alapján elindult a jégcsarnok épí-
tése, ami rekordidő alatt, pár hó-
nap múlva elkészülhet, így a télen 
már használhatják is a város lakói. 
A februárban a szintén a gazda-
sági és városfejlesztési bizottság 
által megrendelt városi ingyen 
WIFI a sportközpont területén 
és környékén már működik, a 
következő helyszínek, a Béla ki-
rály tér, Garay tér, Prométheusz 
park, Babits Mihály Kulturális 
Központ, Alisca utca, Barátság 
utca beüzemelése folyamatos. El-
indult a Dienes Valéria Általános 
Iskola felújításának tervezése is, és 
120 millióért járdák épülhetnek 
és újulhatnak meg.
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2020. július 13-tól újra várjuk betegeinket és vendégeinket!2020. július 13-tól újra várjuk betegeinket és vendégeinket!
Munka után is töltődjön fel nálunk!Munka után is töltődjön fel nálunk!

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ 
ÉS REKREÁCIÓS

PROGRAMOK
Egészséges fogyás és alak-
formálás- mozgásprogramtól 
a komplex programig négy 
szinten: 

Komplex szolgáltatásként 
egy szakértői team (koordiná-
tor, dietetikus, mozgástréner) 
egészséges fogyás és alakfor-
málás programot dolgozott ki. 

FRISSÍTŐ KEZELÉSEK 
A frissítő kezelések és aromate-
rápiás masszázsok orvosi beu-
taló nélkül is igénybe vehetők!

A masszázs az emberiség 
egyik legrégebbi gyógyító 
eljárása. Feladata az adott 
testrész feszes, kötött izom-
zatának fellazítása. Hatására 
javul a vérkeringés, a kezelt 
területen csökken a fájdalom, 

továbbá a kezelés helyreállít-
ja a bor és az izomzat rugal-
masságát. Izomlazító hatása 
miatt az egyik legkedveltebb 
terápiás mód. A masszázs 
technika titka a simító, gyúró, 
dörzsölő, ütögető és rezeg-
tető fogásokban rejlik, illetve 
abban, hogy a masszőr kezé-
vel olyan ingerületeket kelt a 

szövetek érzékelő idegvég-
ződéseiben, amelyek ideigle-
nesen gátolják, csökkentik a 
krónikus fájdalmi ingerületek 
eljutását az agyba; illetve az 
agyat endrofi n kiválasztására 
ingerli, ami gyógyszerek hasz-
nálata nélkül enyhíti a fájdal-
mat. Kiváló szakemberekkel 
(gyógymasszőrök, fi zikoterápi-
ás asszisztensek, gyógytorná-
szok) várunk minden kedves 
gyógyulni és pihenni vágyót!

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.:+36–75/830–830 • Fax: +36–75/519–447

www.paksigyogyfurdo.hu
A gyógyfürdő nyitvatartási ideje:

hétfő – péntek: 8:00 – 20:00
 szombat – vasárnap: 9:00 – 20:00

(05425)

EGYÜTT AZ ÖN EGÉSZSÉGÉÉRT!

VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ

A Szekszárdi Nyomda Kft.

munkatársat keres.
Feladatok:

•  Elektromos gépjavítási, gépkarbantartási munkák végzése
•  Esetleges elektromos-mechanikus gépi meghibásodások 

szakszerű javítása
•  Elektromos hibafeltárás- hibaelhárítás

Elvárások:
• Szakirányú elektromos szakmunkás végzettség
• Hasonló területen szerzett tapasztalat
• Elektromos rajzolvasás
• Kétműszakos munkarend vállalása

Jelentkezni:
schweitzer@szekszardinyomda.hu vagy a

titkarsag@szekszardinyomda.hu
e-mail címeken.

(05406)

üzemi munkavégzésre

A Szekszárdi Nyomda Kft.

keres 2 műszakos munkarendbe

dolgozni kívánó, agilis fiatalokat.

Jelentkezni:
soosistvan@szekszardinyomda.hu 

e-mail címen.
Bővebb információ:

74/411–422 (112-es mellék)
(05405)
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Francia nagyklubok figyelik ifjabb Pálfi Gábort
Bálint György

Általában több száz, kiemelke-
dően tehetséges gyereket néz-
nek meg a profi futballisták 
képzésére szakosodott barcelo-
nai Marcet akadémián minden 
évben, ám a mérce olyannyira 
magas, hogy két-három, leg-
feljebb négy 14–15 éves srácnál 
többet nem marasztalnak egy-
egy kiválasztó edzőtábor után. 
Tavaly nyáron, mint arról már 
korábban beszámoltunk, a ki-
választottak egyike volt a szek-
szárdi származású ifjabb Pálfi 
Gábor. Nem volt kérdés, hogy 
azonnal Barcelonába költözik a 
család Franciaországból, hogy a 
15 éves fiú a világhírű akadémi-
án folytassa már idáig is mesé-
sen alakuló pályafutását.

A koronavírus-járvány mi-
att Spanyolországban is leállt 
a sportélet, ezért a Pálfi család 

hosszabb időt töltött itthon. A 
Gerjenben rendezett Dárdai  
Team – Paks-Gerjen Öregfi-
úk csapatok részvételével zajló 
jótékonysági foci gálán a há-
zigazda Tolna megyei csapat 
színeiben, édesapjával együtt 
lépett pályára az ifjú tehetség. A 
mérkőzés szünetében beszélget-
tünk a fizikálisan szembetűnő-
en remek adottságokkal bíró, a 
serdülőkorból hamarosan az ifi 
korosztályba átlépő focistával.

– Nagyon örültem, amikor 
megjött az értesítés: a híres aka-
démia növendéke lehetek. Büsz-
ke vagyok rá, hogy a több száz 
jelentkező közül rajtam kívül 
csak háromnak ajánlották fel ezt 
a lehetőséget – emlékezett vissza.

Az akadémia csapata egyéb-
ként a katalán bajnokságban ját-
szik, a vírus kitörése előtt a har-
madik helyen álltak, s itt zárták 
le a bajnokságot. Gábor nagy 

álma, hogy egy neves külföldi 
profi csapatban szerepelhessen. 
Azt mondja, jó úton jár, és sze-
rinte másfél-két éven belül, 17–
18 éves korában a sorsa is eldől: 
hol, melyik klubnál lesz esélye 
egy komolyabb szerződésre.

Persze annak örülne a leg-
jobban, ha maradhatna Barce-
lonában. A Marcetnek lesznek 

próbajátékai, ezeken lehet majd 
bizonyítani.

Arról, hogy melyik poszton le-
het képes a legjobb teljesítmény-
re, úgy nyilatkozott: régebben 
csatárként szerepeltem, de ma 
már a középpályán, amolyan 
irányító játékosként játszom.

Gábor édesapja, idősebb Pál-
fi Gábor, aki a kezdetek óta 
támogatja fiát futballista álmai 
megvalósításában, elmondta: 
örül, hogy a gyermekének még 
mindig van kellő hite, önbizal-
ma ahhoz, hogy a nagy álma be-
teljesüljön. A Marcet-akadémia 
a játékosügynökök, megfigye-
lők érdeklődésének fókuszában 
van. Az édesapa nagyon bol-
dog, hogy már olyan francia 
nagy klubok, mint a Paris St. 
Germain, vagy éppen Marseil-
le ilyen-olyan rendű képviselői  
komolyan vehető érdeklődést 
mutattak a fia pályafutása iránt.
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Hiánypótló atlétikai viadalt rendezett Szekszárd
Bálint György

Miközben már több sportágban 
újraindult az élet, a Magyar At-
létikai Szövetség felettébb óvatos 
a versenyidény beindításával. Az 
atlétatársadalom  nem tudott 
eléggé hálás lenni azért, hogy 
Szekszárd – egészen pontosan 
a városi sportközpont atlétika 
szakosztálya, Scherer Tamás 
szakági edző főszervezésével 
– gondolt egy merészet és egy 
országos  versenyt hirdetett. Te-
litalálat volt a javából: nem csak 
a dél-dunántúli klubok, de alföl-
di csapatokból és a fővárosból 
is szép számmal jöttek atléták. 
Mint az elmúlt évek országos je-
lentőségű szekszárdi versenyein  
már megszokhattuk, az atlétákra 
jellemző zsongás, a rekortánpá-
lya egészét betöltő mozgalmas-
ság volt az uralkodó ezen a jú-
lius eleji délutánon. Több százan 
várták már a rajtot a legkülönbö-
zőbb versenyszámokban, hogy a 
bezártság hónapjai után – végre! 
– versenyezhessenek.

A koronavírus okozta kiha-
gyás nyilván centikben, méte-
rekben, tized-és századmásod-
percekben mérhetően éreztette 
hatását, így az egyes verseny-
számokban ugyan érvényesült 
a papírforma, de tucatnyi olyan 
küzdelem is volt, amelynek so-
rán nagyon meg kellett küzdeni  
az esélyeseknek a győzelemért. 
Szekszárd első számú atlétája, 
a 3000 méteres akadályfutás-
ban junior korosztályban tavaly 
Európa-bajnokságon 4. helye-
zést elért Szemerei Levente, a 

versenyszám egyik legnagyobb 
hazai ígérete ezúttal 2000 aka-
dályon indult, és nem csupán 
magabiztos győzelmet aratott, 
de az 5:56:71-es időeredmény 
azt is jelzi, hogy remek munkát 
végzett az elmúlt hónapokban. 
Így jó esély van arra, hogy fő 
számában már az idén akár tíz 
másodpercet is javítson egyéni 
legjobbján.

A szekszárdi verseny orszá-
gos viszonylatban is az első ko-
molyabb verseny volt a járvány 
okozta kényszerszünet után.  
Mondhatjuk, ez volt a júliusi 

idénynyitó, amelyen valameny-
nyi korosztályban – a kalapács-
vetés, a rúdugrás és a gyaloglás 
kivételével minden számban 
zajlottak versenyek a szekszárdi 
atlétikai központban.

Remélhetőleg nem kell sokat 
várni arra, hogy újra ilyen, vagy 
még rangosabb versenyeket 
rendezzenek Szekszárdon, ame-
lyeken a Tolna megyei atlétikai 
klubok újgenerációs tehetségei – 
szekszárdiak, bonyhádiak, tamá-
siak, dombóváriak – is indulnak 
szép számmal, éd örvendetes 
módon bontogatják szárnyaikat.

FÉRFIAK, 100 m: 2. Szilágyi Péter, 3. Erdélyi Zoltán. 200 m: 3. Szil-
ágyi Péter. 2000 m akadály: 1. Szemerei Levente, ifjúságiak: 3. 
Istlstekker Balázs. 1500 m, akadály, serdülők: 1. Gyányi Zsombor 
Buda, 2. Felkl Benjamin. MAGASUGRÁS: 2. Erdélyi Zoltán, 3. An-
gyal Balázs. SÚLYLÖKÉS, újoncok: 2. Kovalik Máté. GERELYHAJÍ-
TÁS, újoncok: 3. Gréczy Balázs.

NŐK. 100 m: 2. Töttős Eszter. MAGASUGRÁS, serdülők: 2. Braun 
Marianna, ifjúságiak: 3. Kelemen Laura, újoncok: 1. Dancsó Gré-
ta. SÚLYLÖKÉS: 2. Holacsek Vanda. DISZKOSZVETÉS: 2. Holacsek 
Vanda. SÚLYLÖKÉS, serdülők-ifjúságiak: 3. Csontos Zsófia, GE-
RELYHAJÍTÁS: 3. Posta Flóra. SÚLYLÖKÉS, újoncok: 2. Kurcz Kata.
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ELHUNYT SKÓT ÍRÓ

BOLYHOS
FONAL

FINN ZE-
NESZERZŐ

VÖRÖS-
BORFÉLE

NÉMET 
VÁROS

LEGIS-
MERTEBB
REGÉNY-
HŐSE

SZÁR, FO-
GANTYÚ

TALMI

DEFOE
HŐSE

IDE-
SZÁLLÍT

SAJÁT,
ÖNNÖN

A SUGÁR
JELE

ANGYAL-
RANG

IRÓESZ-
KÖZ, BIZ.

VETŐ-
HUROK

OLASZ
KEGY-
HELY

ÚSZÓ
(LÁSZLÓ)

PORTUGÁL
KIKÖTŐV.

OLASZ
MÁRTÁS

SVÁJCI
VÁROS

ÖSSZE-
KÓCOL

KORSZERŰ

MÁSHOVA
TESZ

ÓKORI
GÖRÖG

RITKA
NŐI NÉV

FÉLÁR!

MÉRTÉK-
EGYSÉG-
REND-
SZER V.

FURCSA
RÉSZLET!

ITÁLIAI
FESTŐ V.

FESTŐ V.
(KÁROLY)

ELŐTAG:
SEJT-

... RICA;
ORSZÁG

EGYENES,
LINEA

ELŐTAG:
KÉP-

NAGYON,
ANGOLUL

RÓMAI
EZRES

ASZÚBOR
JELZŐJE

MAGAD

INGEREL,
BUJTOGAT

SPANYOL
NÉVELŐ

IVADÉK,
UTÓD

SZIGETEK,
RÖVIDEN

SZÁMOS

BELGA
TENGERI
FÜRDŐH.

MARÓ
HATÁSÚ

PLÉH-
DARAB!

FRANCIA
KIRÁLY!

SZÁLLO-
DALÁNC

DOHNÁNYI
ERNŐ
OPERÁJA

ETNO-
GRÁFIA

KÉRDŐ-
SZÓCSKA

ELŐTAG:
BELÜLI

FORDUL,
GÖRBÜL

EVANGÉLIUM

„A mennyek országa olyan, mint 
a kovász, amelyet fog az asszony, 
belekever három véka lisztbe, és 
az egész megkel tőle” – jelenti ki 
az Úr Jézus az Evangéliumban. 
(Mt 13, 24–43)

Azért születtünk erre a Földre, 
hogy egész életünkkel példát mu-
tassunk a környezetünk számá-
ra, hogy Kihez tartozunk. Jézus 
soha nem kért tőlünk lehetetlent. 
Csupán Őt kell követni. Szere-
tetben kell élnünk mindenkivel, 
ahogyan Ő. Csak jót szabad ten-
ni, mint Ő. Ha így cselekszünk, a 
lelkünk megtelik az Úr békéjével 
és örömével. Ő mondta: „Boldo-
gok, akik üldözést szenvednek az 
igazságért, mert övék a mennyek 
országa.” (Mt 5, 10)

Vegyünk példát üldözött test-
véreinkről! Ők az életük árán is 
hűségesek maradtak Jézushoz. 
Nem rettentek vissza üldözés-
től, kínzástól, még a kivégzéstől 
sem. Mindhalálig kitartottak 
Jézus mellett. A mi Urunk előre 
megmondta: „A nevemért min-
denki gyűlölni fog benneteket. 
De aki végig kitart, az üdvözül.” 
(Mt 13, 13)

Ma, itt Magyarországon sen-
kit sem ölnek meg a hitéért. De 
nekünk is fel kell vállalnunk a ki-
rekesztést, a kigúnyolást. Innen 
tudjuk, hogy jó úton járunk. Ha 
hasonulni akarnánk a világ el-
várásaihoz, nem lennénk Krisz-
tus-követők. (vö. Mt 5, 11–12)

Nekünk világító fáklyáknak, 
hegyre épült városoknak kell 
lennünk. Életpéldánkkal kell 
fényeskednünk ebben a bűnös 
világban. A mindennapi élet-
ben rengeteg lehetőségünk van 
bizonyítani, hogy Jézushoz tar-
tozunk. Ehhez meg kell ismerni 
az Evangéliumot és tettekre kell 
váltani.

Sajnos, a közmondás ma is 
érvényes: az ördög nem alszik. 
Ezért éberen kell őrködnünk 
lelkünk tisztasága fölött. Jobban 
kell rá vigyázni, mint szemünk 
világára. Nem csak azért, mert 
nekünk is meg kell állni az Örök 
Bíró előtt, Aki mindenkinek 
megfizet tettei szerint, hanem 

azért, hogy meg ne szomorítsuk 
az értünk meghalt és feltáma-
dott Krisztust, Aki mindenkinél 
jobban szeret minket. Iránta 
való szeretetből ne bántsuk meg 
Őt soha, még a legkisebb visz-
szatetszést se okozzuk Neki. Sőt: 
engeszteljük Őt sok közömbös, 
hideg lélekért, akik a széles úton 
menetelnek a kárhozat felé. Ez-
zel nagyon megsértve az Urat, 
mert hiábavalóvá teszik maguk-
ban Isten kegyelmét.

Jézus értük is meghalt, s meg 
akarja menteni a lelküket. Má-
ria, Napba öltözött Asszony, 
vértanúk Királynője, bűnösök 
menedéke, könyörögj érettünk!

 Fekete Zoltán káplán

Álláshirdetés
A Szekszárdi Távhőszol-

gáltató NKft. azonnali 
kezdéssel keres tapasztalattal 

rendelkező regisztrált
MÉRLEGKÉPES

KÖNYVELŐ munkatársat.

Amit elvárunk:
•  önálló munkavégzés,
•  mérlegképes könyvelői 

végzettség,
•  több éves tapasztalat,
•  bérszámfejtés ismerete.

Amit kínálunk:
•  versenyképes jövedelem,
•  hosszútávú munkalehe-

tőség.

Jelentkezni személyesen: 
7100 Szekszárd, Sárvíz u. 4.

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége és 
a Tolna Megyei Vöröskereszt 
Nyugdíjas Alapszervezete ér-
tesíti tagjait, hogy füstöltáru 
és fűszer, tészta árusítást tart.

Időpont: 2020. július 27. 
(hétfőn) 06:30–08:00 óráig

Helye: 7100 Szekszárd, 
Hunyadi u. 4.
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Dúzsi Tamás, a szókimondó rozékirály
Az egyik legelismertebb 
szekszárdi borász szakmáról, 
családról, a klímaváltozás bo-
rokra gyakorolt hatásáról és a 
koronavírus okozta válságról.

Balázs László 

A magyar borszakma egyik 
legelismertebb borásza, akit 
rengetegen kedvelnek, de szó-
kimondásáért sokan elmarasz-
talnak. Szortimentjében az 
elegancia és a harmónia meg-
jelenítése a fő cél. Interjú Dúzsi 
Tamás borásszal.

A tavalyi év több szempontból 
is mérföldkő volt Dúzsi Tamás 
életében. Betöltötte hetvenedik 
életévét, 25 éve indította el bo-
rászati vállalkozását, bő 50 éve 
végezte el a gimnázium sző-
lész-borász osztályát, és a fiai, 
Bence és Tamás is hazatértek a 
családi vállalkozásba. Idén is van 
oka az ünneplésre a szókimon-
dó, véleményét mindig vállaló 
borásznak. A közelmúltban Len-
gyelországban megrendezett In-
ternational Rosé Championship 
versenyen, amely a nagy rozék 
világbajnokságának felel meg, 
2017-es cabernet franc rozéja 
arany-, míg a 2017-es merlot, 
és a 2019-es cabernet franc rozé 
bora ezüstérmet kapott. Külön 
öröm a családi borászatnak, 
hogy a pincét irányító Bence fiuk 
készíthette el a díjazott borokat. 
Magyarország egyébként össze-
sen 4 érmet kapott a versenyen: 
a szekszárdi a Schieber Pincészet 
ezüstérmet hozott haza Syrah 
2019- es rozéjával. A borokat 
Elizabeth Gabay elnök (Master 
of Wine) vezetésével hét ország-
ból meghívott 12 tagú zsűri érté-
kelte. A szekszárdi termelő újabb 
begyűjtött elismeréseivel közel 
került ahhoz, hogy bekerüljön a 
bortermelők Hall of Fame-jébe.

– Emlékszik arra, mikor hal-
lotta először a rozékirály kife-
jezést?

– Huszonnégy éve, 1996-ban 
készítettem először az addig is-
meretlen ízvilágú rozét – mond-
ta Dúzsi Tamás. – A Borbarát 

Magazinban egymás után öt-
ször voltam első, illetve egyszer 
második. Talán Uj Péter újság-
író aposztrofált így.

– Hogyan írná le a Dúzsi-rozét 
annak, aki nem ismeri?

– Mondjam azt, hogy jó? (Mo-
solyog.) Mindig arra törekszem, 
hogy a szőlő ízei minél job-
ban előjöjjenek. Egy kereskedő 
viccből megkérdezte: mivel il-
latosítod a kékfrankos rozédat? 
Kékfrankossal – válaszoltam. 
A fajtából vörösbort készítünk 
általában, mert nem annyira 
illatos. Ha azonban jól készítik 
belőle a rozét, mégis kellemes il-
lata van. A rozé gyakorlatilag kék 
szőlőből készült fehérbor-tech-
nológia. Egyes vörösbort adó 
szőlőfajtáknak fehér borokat 
meghazudtoló szép illatuk van – 
korábban ezt nem tudtuk.

– A Szekszárdi-dombság miért 
ideális környezet a borászat-
hoz?

– A napfényben gazdag táj-
nak különböző részei vannak. 
Az alacsonyabban fekvő, ún. 
„szoknyaterületek” nagyon 
jó talajminőséggel rendelkez-
nek. Az illatosabb, könnyebb 
boroknak ez kiváló. A hegy-
tetőn – a Szekszárdi-dombság 
egy agyagkúp lösz borítással – 
nagyon mélyen gyökeresedik 
a szőlő, a több évig érlelendő 
komoly vörösboroknak való 
inkább.

– A borról a kezdetekben ki-
alakult elképzelései egyeznek 
azzal, amit most gondol róla?

– Jórészt igen, csak akkor 
még nem készítettünk rozét. 
Ezt tanultam, világ életemben 
benne voltam, már a főiskolán 
is. Jó tanáraim voltak, volt ki-
től tanulni. Sokat kóstolok, egy 
külföldi úton például nagyon 
hamar átállok az ottani ízvilág-
ra. Ráérzek arra, amit az ottani 
termelő szeret. Azt vallom, ha 
kirándul az ember, azt kell enni, 
inni, ahol éppen van.

– Egy borstílus megvalósítá-
sában gondolkodik, vagy az 
adott borra, évjáratra kon-
centrál, annak arculatára bíz-
za magát?

– Több stílusirányzatot is ked-
velek. Dél-dunántúlon inkább 
bordeaux-i stílusú borokat ké-
szítenek barrique hordóban. 
A párizsi Vinalies Internatio-
nales-en, ami a világ legna-
gyobb borversenyének számít, a 
2011-es Görögszóval elhoztam 
a nagydíjat. Vörösborra Ma-
gyarországon eddig még senki 
nem kapott ilyen nagy elisme-
rést. A zsűri a nedű eleganciáját 
és nem a robosztusságát emelte 
ki. Ez jó visszajelzés. Vannak 
boraim, amelyeket inkább Ke-
let-Franciaország, Burgundia 
vidékéhez lehet hasonlítani. 
Pinot noir alapú szekszárdi bo-
rokról van szó, melyeknél az 
elegancia a fontos. Kadarkában 
szeretem a hagyományosat, fi-
atalkori ízélményeim alapján 
készítem. A világ legnagyobb 
rozéversenyén, Cannes-ban 36 
érmet kapott a Dúzsi Borászat. 
Sokan mondják, hogy a Dúzsi 
csak rozét készít, pedig vörös-
boraimra több érmet kaptam 
már, mint a rozékra.

– A tendenciák jelzése szerint 
egyre forróbb nyarakra szá-
míthatunk Magyarországon. 
Szekszárd képes lesz felkészülni 
a drasztikusnak ígérkező válto-
zásokra?

→ Folytatás a következő oldalon
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A hőségnapok száma 1968-
ban 3–5-nap volt, most 
esetenként 30–50. A csapa-
dékmennyiségben még nem 
volt változás, de az eloszlás-
ban igen. Az év közbeni és 
a területi eloszlás nagyon 
hektikus. A legnagyobb vö-
rösborokat adó hegyi terüle-
teken lesznek a legnagyobb 
problémák, mert onnan le-
folyik a csapadék.
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– Nem lesz könnyű. A hőség-
napok száma – amikor a napi 
maximum-hőmérséklet 30 
Celsius-fok fölé emelkedik – 
1968-ban 3–5-nap volt, most 
esetenként 30–50. A csapa-
dékmennyiségben még nem 
volt változás, de az eloszlásban 
igen. Az év közbeni és a terü-
leti eloszlás nagyon hektikus. 
A legnagyobb vörösborokat 
adó hegyi területeken lesz-
nek a legnagyobb problémák, 
mert onnan lefolyik a csapa-
dék. A légi felvételeken ősszel 
már látszanak a vörös foltok, 
ott nagy szükség lenne talaj-
javításra, csak az nagyon sok 
pénzbe kerül. Az öntözés pedig 
szóba sem jöhet. Azon kellene 

elgondolkodni, hogy növények 
telepítésével miként lehetne 
megfogni a vizet, hogyan le-
het szerves anyagot – például 
komposztot – bejuttatni a talaj-
ba. Az intenzív művelés, a sok 
mélyszántás rontja a talajok 
minőségét. Több termés van 
ugyan, de ugyanakkor növel-
jük a szén-dioxid-kibocsátást 
is, csak erről nem beszélünk. 
Egy nagyon komplex, elhúzó-
dó folyamatról van szó. A nö-
vényborítottságot mindenkép-
pen növelni kell, még a száraz 
hegyoldalakon is.

– A Szekszárdi Borvidéken 
milyen fejlesztésekre lenne 
szükség?

– A szőlőültetvényeket hi-
ánymentesen kell karbantar-
tani, és a pincéknél a precizi-
tással javítani a színvonalat. A 

fejlesztési pénzek valószínűleg 
elfogytak. A borászatba bő-
ven jött pénz, csak rendkívül 
egyenlőtlen elosztásban. A 
már meglévő túltermelési, és 
a Covid-19-járvány okozta 
válságot is kell túl kell élni, 
miközben csökken a fogyasz-
tás. A fiatalok egy része tú-
laromásított üdítőkön nőtt fel, 
őket nehezebb a natúr ízvilágú 
borokra szoktatni. A borpia-
con a mennyiségi értékesítés 
helyét a magasabb hozzáadott 
értéket tartalmazó termékek 
veszik át. A kihívásokra kö-
zös cselekvéssel, hatékonyabb 
marketingeszközök mellett a 
borvidék népszerűsítésével 
lehet válaszolni.
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Szekszárdra érkezett a VinAgora
A Tolnai megyeszékhely adott 
otthont július 3. és 5. között 
a 21. VinAgora Nemzetközi 
Borversenynek, amelyre re-
kordszámú minta érkezett.

Steiner Viktor

Hazánk egyetlen nemzetközi 
bormustráját, melyre hagyo-
mányosan a világ minden tájá-
ról érkeznek borbírák, minden 
második évben vidéken rende-
zik meg. A borversenynek az is 
feladata, hogy bemutassa a ma-
gyar borászatot az ide látogató 
szakembereknek – mondta el 
Zilai Zoltán.  A versenyigaz-
gató tudatta, azért Szekszárdra 
esett a választás, mert a ez egy 
dinamikusan fejlődő, értékes 
borvidék. Eddig a megfelelő 
szálláshelyek hiánya miatt nem 
tudták megrendezni a tolnai 
megyeszékhelyen a versenyt, 
ám ez az akadály a Hotel Me-
rops bővítésével elhárult.

Zilai szerint a Babits Mihály 
Kulturális Központban meg-
tartott borversenyre az idén 15 
országból összesen 775 mintát 
neveztek be a termelők, ami 
rekordnak számít. Hazánkból 
644, míg az országhatáron túlról 
131 bort indítottak el a verse-
nyen. Az európai országok mel-
lett többek között Brazíliából és 

Ausztráliából is érkeztek tételek. 
A termelők összesen 405 fehér-, 
valamint 264 vörösborral, illet-
ve 106 rozéval neveztek.  

Az elismert borszaktekinté-
lyek tíz bizottságban bírálták 
a borokat, érkeztek zsűritagok 
többek között Angliából, Né-
metországból, valamint Orosz- 
és Olaszországból is. Az idén 
a koronavírus miatt a tenge-
rentúlról nem tudtak bírákat 
fogadni. A háromnapos bor-
mustra utolsó napján a bizott-
sági elnökökből álló csúcszsűri 
döntött a champion díjakról.  

Zilai Zoltán kiemelte, az 
utóbbi évek talán legszakma-
ibb fogadtatásában részesültek 
Szekszárdon. A vendégeknek 
arra is volt lehetőségük, hogy 
megtekintsék a várost, illetve 

a dűlőtúrákon a borvidéket is 
közvetlen közelről láthatták. 

Emellett kiváló borokat kós-
tolhattak és egy szakmai prog-
ramon is részt vehettek a Takler 
Pincénél. Nagyszerűen érezték 
magukat a vendégek, akik közül 
többen is megjegyezték, hogy 
szeretnének még visszatérni a 
városba – mondta Zilai.

Mészáros Péter borász, a ver-
seny zsűritagja arról beszélt, 
nagy megtiszteltetés a borvidék 
számára, hogy itt rendezték meg 
a versenyt. Egyrészt azért, mert 
sok külföldi szaktekintély érke-
zett a városba, másrészt, mert 
jól mutatja, hogy Szekszárd és a 
helyi borászok felkészültek egy 
ilyen nívós borverseny megren-
dezésére. A verseny eredmény-
hirdetését július 20-án tartják. 

Meghívó

A „Borokról könnyedén
a Pincében” programsoro-

zat első rendezvényére,
a kadarka kóstolóra.

Kedves Vendégeink!
Örömmel értesítjük önöket, 
hogy a Garay Élménypince 
új programsorozatot indít. 
A „Borokról könnyedén a 
Pincében” elnevezésű ren-
dezvénysorozat első borkós-
tolójára július 23-án, 18:00 
órakor kerül sor. Az első kós-
tolón kadarka tételek kerülnek 
a poharakba, a hat szekszárdi 
kadarka mellett egy határon 
túli nedű is kóstolható lesz. 

A borokat Molnár András 
sommelier mutatja be.

Az este ára 4.500,- Ft/fő ami 
tartalmazza a kóstolt borokat, 
szódát, illetve a borkorcsolyát. 
Érkezés: 17:30 óra.

Fizetés a helyszínen, a 
részvétel előzetes regiszt-
rációhoz kötött, amit az 
alábbi e-mail címen kell 

megtenni:
marketing@garaypince.hu
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A közeljövőben lebontják a szűrősátrat
Megváltoztak a betegek be-
lépésére vonatkozó szabá-
lyok a szekszárdi kórházban. 
Az intézmény a főbejárati 
csarnokot ajánlja a betegek 
előszűrésére, mert ott nincse-
nek kitéve az időjárás viszon-
tagságainak és kevesebbet 
kell sorban állniuk.

A hazai járványhelyzet kedvező 
folyamatait figyelembe véve, de 
a betegek és az egészségügyi dol-
gozók biztonságának megóvását 
továbbra is szem előtt tartva, jú-
lius 13-ától megváltozott a Tol-
na Megyei Balassa János Kórház 
betegbeléptetési rendje – írta 
közleményében Németh Csaba, 
az intézmény főigazgatója.

A járóbetegek és látogatók kö-
telező előszűrésének fő helyszíne 
az elmúlt hónapokban a kórház 
Ybl Miklós utcai bejáratánál 
felállított szűrősátor volt. A ve-

szélyhelyzet idejére kialakított 
szükségmegoldás sok kényel-
metlenséget jelentett a betegek-
nek és a beléptetést végző kórhá-
zi dolgozóknak is. A közlemény 
szerint a kórházvezetés célja az, 
hogy mielőbb megszüntesse az 
átmeneti állapotot és a szükség-
megoldásokat. Ennek érdekében  
július 13-ától, az Ybl Miklós ut-
cai, sátras betegbeléptetési pont-
nál a továbbiakban kizárólag a 
Műtőblokkban és a H épületben 
található szakrendelésekre, illet-
ve a Sürgősségi Betegellátó Osz-
tályra (SBO) érkező járóbetegek 
léphetnek be. A közeljövőben ezt 
a sátras betegszűrő pontot a kór-
ház megszünteti, helyette a Mű-
tőblokk épületében alakítanak 
ki az ide érkezők számára fedett 
beléptető helyet.

Aki másik osztályra érkezik, a 
főbejárati csarnokban és a ren-
delőintézetben lévő beléptetési 

pontokon kérheti a előszűrést. 
(A kórházparkon kívüli épüle-
tekben található szülészeti tömb, 
valamint a Bőrgyógyászati és fog-
lalkozás-egészségügyi szakrende-
lések előszűrő beléptető pontja 
továbbra is helyben található.)

A rendelőintézetben a jövőben 
is érvényben marad az időpont fi-
gyelembevételével történő belép-
tetési rend: a beteg az előjegyzési 
idejét legfeljebb 10–15 perccel 
megelőzően léphet az épületbe. 
Mivel itt – az épület adottságai 
miatt – csak egy betegszűrő ál-
lomás van, a sorban állás elke-
rülése érdekében azt javasolják, 
hogy a betegek vegyék igénybe 
a főbejárati csarnokban található 
betegszűrő állomások valame-
lyikét. Ha az ott kapott előszű-
rési igazolással visszamennek a 
rendelőintézeti bejárathoz, a to-
vábbiakban sorbanállás nélkül, 
tudnak bejutni a szakellátásra. A 

belépésnél csak aznapi dátummal 
ellátott, friss előszűrési eredmény 
fogadható el! Látogatási céllal a 
továbbiakban kizárólag a kórház 
főbejáratán keresztül lehet belép-
ni, gyalogosan, a kötelező beteg-
szűrést követően.  

A kórház mindenkinek azt 
ajánlja, lehetőleg a főbejárati be-
tegszűrő pontot vegye igénybe, 
mert autóval könnyen megkö-
zelíthető, jó a parkolási lehető-
ség, a főbejárati csarnok pedig 
az időjárástól védett, rendelke-
zik megfelelő mellékhelyiséggel 
és itt több betegszűrő állomást 
tudnak működtetni, vagyis rö-
videbb a várakozási idő.

Ha valaki rendelkezik idő-
ponttal, de időközben belá-
zasodik, felső légúti tünetei 
vannak, ne jelenjen meg a 
szakvizsgálaton, hanem vegye 
fel a kapcsolatot háziorvosá-
val. A szakrendelésre, látoga-
tásra minden esetben hozzák 
magukkal a saját, orrot-szájat 
takaró maszkjukat.  (fm)

Kovács János emlékére
2020. június 13. napján elhunyt 
városunk egykori első embere, 
Kovács János. 

Kovács János 1938-ban szü-
letett Tengelic-Szőlőhegyen, al-
sóbb iskoláit itt végezte, 1956-
ban végezte el a tanítóképzőt, 
ami akkor még középiskola 
volt, majd szülőfalujában kez-
dett el tanítani. Tanítás mellett 
elvégezte a földrajz-biológia 
tanári szakot, majd 1975-ben 
került Tengelicről Szekszárdra 
az akkori Járási Hivatalhoz. Két 
éven át művelődési osztályveze-
tőként, majd 1977-1980. között 
a Járási Hivatal vezetőjeként 
dolgozott. 1981. augusztus 15-
én a szekszárdi Városi Tanács 
ülésén választották meg, Dr. 
Nedók Pál utódjaként városi 
tanácselnöknek, mely pozíci-
ót egészen 1990 őszéig, az első 
demokratikus önkormányzati 
választásokig töltötte be. Az 
1990-es önkormányzati vá-
lasztásokat követően visszavo-
nult a politikától és visszatért 
eredeti hivatásához, Sárpilisen 

lett iskolaigazgató nyugdíjba 
vonulásáig.

Számos városi beruházás és 
fejlesztés megvalósulása fém-
jelzi azt a korszakot, amikor 
városvezetőként tevékenyke-
dett. Szekszárdra ekkor ért az 
iparosítás egyik nagy hulláma, 
ezekben az években épült a 
Húsipari Vállalat, ekkor tele-
pült városunkba a budapesti 
BHG szekszárdi gyára, meg-
épült a Szekszárdi Sport- és 
Szabadidőközpont, a főiskola 
továbbfejlődéséhez alapot szol-
gáltató kollégium, gyakorló is-
kola és óvoda. Nevéhez fűződik 
az akkor már igen elhanyagolt 

állapotú Művészetek Háza vá-
rosi tulajdonba kerülése és első 
felújítása. A város lélekszáma a 
folyamatos beköltözések miatt 
közel 40.000 főre gyarapodott 
és égető problémát jelentett a 
lakáshiány. Ennek enyhítésére 
épültek gombamódra a Béri 
Balogh Ádám utcai négy- és 
tízemeletes tömbházak és a nö-
vekvő gyerekszám miatt 1983-
ban átadták az akkori V. szá-
mú, mai nevén a Baka István 
Általános Iskolát.

Aktív részese volt a város 
nemzetközi kapcsolatai tovább-
fejlesztésének, melynek révén 
1986-ban a finnországi Tornio, 
majd 1989-ben a németországi 
Bietigheim-Bissingen városával 
létesített testvérvárosi kapcsola-
tot Szekszárd.

Munkatársai és közvetlen 
környezete egy jóindulatú, kivá-
ló humorú és közvetlen embert 
ismerhetett meg személyében, 
aki szívesen főzött és énekelt 
népdalokat barátai és vendé-
gei körében, nyugállományba 
vonulása után pedig szívesen 
művelte kertjét és szőlőjét.

Lakossági fórumLakossági fórum
városunk fejlesztéséről,

közös ügyeinkről

Kedves szekszárdiak!
Fél évvel az előző (januári) fó-
rumunk után, a nyár közepén is 
bőven lesz miről beszélgetnünk.

Szeretettel várjuk 2020. július 
22-én, szerdán 17:30 órától, a 
Baka István Általános Iskolába 
az „ötker” és a kilencedik vá-
lasztókerület közös LAKOS-
SÁGI FÓRUMÁRA, rendkívüli 
fogadóórájára! 

Az ÉSZ-frakciót Bomba Gá-
bor, Gulyás Róbert és Illés Ta-
más képviseli.

Szó lesz városunk fejlesztési 
projektjeiről (Zöld város, Gene-
rációk parkja, ötös iskola korsze-
rűsítése stb.). 

Folytatjuk a problémaleltár 
felvételét, az V. és a IX. választó-
kerületek legsürgősebb teendői-
ről, önkormányzati feladatairól 
beszélgetünk, valamint közös 
céljainkat is tovább tervezhetjük.

Hívja el kedves ismerőseit, 
szomszédait is! Megtisztelő je-
lenlétére, aktív részvételére szá-
mítunk!
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Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Farkas Melinda • főszerkesztő-helyettes: Balázs László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Steiner Viktor • fotó: Jantner Fotó Kft. • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.

• terjesztés: IRATTÁRŐR 2010 Kft., Tel.: +36–70/314–8932, e-mail: irattaror2010@gmail.com

Fogadóórák
•  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

NÉVNAP–TÁR
Július 19. (vasárnap) – Emília, Esztella
Emília: latin eredetű; jelentése: versengő, vetélkedő. 
Esztella: a Stella spanyol változata.
Július 20. (hétfő) – Illés
Illés: a héber eredetű Élijjá név görög Élia formájából származik; jelentése: 
Jahve az én Istenem.
Július 21. (kedd) – Dániel, Daniella
Dániel: héber eredetű; jelentése: Isten a bírám. A kereszténység felvétele 
előtt a magyarságnak volt egy Dan személyneve, mely később összeolvadt 
a Dániel névvel. 
Daniella: a Dániel férfinév női párja.
Július 22. (szerda) – Magdolna, Magda
Magdolna: a héber eredetű Magdaléna magyar alakváltozata.
Magda: a Magdaléna önállósult becézője.
Július 23. (csütörtök) – Lenke, Borisz
Lenke: 19. századi magyar névalkotás a német Lenchen és a szláv Lenka 
névből. Ezek több név (Heléna, Magdaléna) önállósult, becézett alakjai. 
Borisz: orosz- bolgár eredetű; jelentése: harc, harcos.
Július 24. (péntek) – Kinga, Kincső
Kinga: a germán eredetű Kunigunda női név régi magyar formája.
Kincső: Jókai Mór névalkotása; jelentése: számomra ő a kincs.
Július 25. (szombat) – Kristóf, Jakab
Kristóf: görög eredetű, a Krisztophorosz névből származik; jelentése: Krisz-
tust hordozó.
Jakab: bibliai férfinév. A név a héber Jákób (Jakov) görög változatának ma-
gyar formája. Jelentése ismeretlen.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Július 19.
(vasárnap)

Július 20.
(hétfő)

Július 21.
(kedd)

Július 22.
(szerda)

Július 23.
(csütörtök)

Július 24.
(péntek)

Július 25.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

zivatar | elszórtan zivatarok
max. 27o , min. 14o

zápor | szeles nap
max. 29o , min. 16o

közepesen felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 31o , min. 18o

közepesen felhős
max. 27o , min. 17o

közepesen felhős
max. 27o , min. 16o

közepesen felhős
max. 28o , min. 17o

zápor | hidegfront erős széllel
max. 28o , min. 17o

AGÓRA MOZIAGÓRA MOZI
2020. július 19–22. 
(vasárnap – szerda)
| 15:00 | Medvevilág Szicíliában
| 17:00 | Hogyan legyél jó feleség?

| 19:30 | Oldboy

2020. július 23–25. 
(csütörtök – szombat)
| 15:00 |  Vad erdők, vad bércek: 

A fantom nyomában
| 17:00 | Seveled
| 19:30 | Teljes titoktartás

TérZene Program
A klasszikus zene jótékony hatá-
sait kutatások sora igazolja, ennek 
ellenére csak egy szűk réteghez 
jut el a hangversenytermek-
ben felcsendülő zene varázsa.

Ezen akar változtatni az 
EMMI kultúráért felelős állam-
titkársága egy új, komolyzenei 
program létrehozásával, mely 
Fekete Péter kultúráért felelős 
államtitkár kezdeményezésére 
2019. október 1-jén, a Zene Vi-
lágnapján indult el.

A Térzene Program célja, 
hogy valamennyi 5000 fő felet-

ti településen felcsendüljön a 
klasszikus zene, hogy a társada-
lom szélesebb rétegei számára 
népszerűsítse a minisztérium a 
komolyzenét, így a parkokban, 
zenei pavilonokban, köztere-
ken a klasszikusok közösségi 
élménnyé válhassanak.

A Filharmónia Magyaror-
szág Nonprofit Kft., közremű-
ködésével, heti rendszeres-
séggel, minden szombaton, 
a Garay téren 16:00 órától 
találkozhatunk a nagyszerű 
programsorozattal.

FOTÓK: PORT.HU

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI
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TISZA CIPŐBOLT
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 

Telefon: +36–74/510–134

Nyári vásár
a Tisza

Cipőboltban
10% – 15% – 40%

engedménnyel
2020. július 20-tól
a készlet erejéig.

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Nyitva tartás:
hétfő – péntek:
09:00 – 17:00 óráig,
szombat:
08:00 – 12:00 óráig

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  (05415)

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 Július 20. Július 21. Július 22. Július 23. Július 24.

„A”
1.350,- Ft

Pulykaraguleves Karfiolleves Marhahúsleves Tarhonyaleves Zöldborsóleves

Csokis gombóc Paradicsomos káposzta,
sült oldalas

Főtt marhahús, pirított dara, 
gyümölcsmártás

Lecsós csirkemáj,
párolt rizs

Halfilé ropogós bundában, 
majonézes burgonyasaláta

„B”
1.350,- Ft

Pulykaraguleves Karfiolleves Marhahúsleves Tarhonyaleves Zöldborsóleves

Rántott csirkeszárny,
friss saláta, öntet

Zúzapörkölt, galuska, 
savanyúság

Country karaj,
kemencés burgonya

Mediterrán húsgolyók, 
paradicsomos-bazsalikomos

spagetti, sajt
Székelykáposzta, tejföl

Heti ajánlat
1.250,- Ft

Jércemell rántva,
mediterrán jázminrizs

friss saláta

Jércemell rántva,
mediterrán jázminrizs

friss saláta

Jércemell rántva,
mediterrán jázminrizs

friss saláta

Jércemell rántva,
mediterrán jázminrizs

friss saláta

Jércemell rántva,
mediterrán jázminrizs

friss saláta

Fitnesz ajánlat
1.450,- Ft

Vastagon sült sertéskaraj, 
borsmártással,

mandulás barnarizs

Vastagon sült sertéskaraj, 
borsmártással,

mandulás barnarizs

Vastagon sült sertéskaraj, 
borsmártással,

mandulás barnarizs

Vastagon sült sertéskaraj, 
borsmártással,

mandulás barnarizs

Vastagon sült sertéskaraj, 
borsmártással,

mandulás barnarizs

(05410)

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!

(05413)

(05416)

(05417)


