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A polgármester a NAV-nál kopogtat
Az ÉSZ két képviselője hiteles dokumentummal igazolta, hogy nincs köztartozása

A szekszárdi polgármester 
múlt pénteken bejelentette, 
hogy két ÉSZ-es önkormány-
zati képviselő nem szerepel 
a köztartozásmentes adó-
zók nyilvántartásában, ezért 
megkérdőjeleződik a köz-
gyűlés által hozott döntések 
jogszerűsége. Bomba Gábor 
és Csötönyi László azonban 
bemutatták az arról szóló iga-
zolást, hogy nincs köztartozá-
suk. Ács Rezső szerint ez nem 
elég, ezért a Nemzet Adó –és 
Vámhivatalhoz fordult.

Farkas Melinda

Törvényességi felhívással for-
dult hozzám a Tolna Megyei 
Kormányhivatal az Éljen Szek-
szárd (ÉSZ) frakció két képvi-
selője  miatt, mert a politikusok 
– Bomba Gábor és Csötönyi 
László – nem tettek eleget tör-
vényi kötelezettségüknek és 
nem igazolták időben, hogy 
nincs köztartozásuk – jelentette 
be Ács Rezső hétértékelő sajtó-
tájékoztatóján múlt pénteken. 
A polgármester kifejtette: az 
érintetteknek képviselői man-
dátumuk megszerzése után 30 
napjuk volt arra, hogy igazolják, 
nincs semmilyen tartozásuk az 
állam, vagy az önkormányzat 
felé, és bekerüljenek abba az 
adatbázisba, amely tartalmazza 
a köztartozásmentes adózókat. 
Ők azonban ezt elmulasztották.

A polgármester szerint a köz-
gyűlés ÉSZ-es többsége által el-
fogadott szervezeti és működési 
szabályzat (SZMSZ) a Kultúra, 
Civil Szervezetek, Városmar-
keting Bizottság (KCV) felada-
tául szabta, hogy kivizsgálja, 
minden képviselő bekerült-e 
a köztartozásmentes adózók 
nyilvántartásába, ám a bizott-
ság – amelynek elnöke éppen 
Csötönyi László – ezt nem tette 
meg. A kormányhivatal most 
a közgyűlést és a bizottság el-
nökhelyettesét (Illés Tamás – a 
szerk.) kérte fel, hogy vizsgálja 
ki ezt az állapotot.

Ács kijelentette: ha kide-
rül, hogy volt olyan képviselő, 
aki nem vehetett volna részt a 
munkában, akkor megkérdője-
leződik a közgyűlés eddig ho-
zott döntéseinek jogszerűsége 
– a képviselői tiszteletdíjaktól 
egészen önkormányzati cégek 
vezetőinek kinevezéséig.

A polgármester sajtótájé-
koztatója után Bomba Gábor 
és Csötönyi László is kirakta 
közösségi oldalára az igazolást 
arról, hogy köztartozásmentes 

adózónak minősülnek. Bomba 
Gábor kettőt is: egy tavaly no-
vemberi és egy teljesen friss, 
augusztus végi dokumentumot, 
Csötönyi szintén egy augusztu-
si papírral igazolta, hogy nincs 
köztartozása.

Az ÉSZ frakció közleménye 
szerint a kormányhivatal leve-
lére 30 napja van válaszolni az 
említett bizottság elnökhelyet-
tesének, amelyet természete-
sen meg fog tenni. Mint írják, 
Szekszárdon az országban legu-
toljára, november 28-án állt fel 
a közgyűlés, és csak december 
23-án volt az első olyan rendes 
ülés, ahol a bizottságok megala-
kultak. Így, amikor a képviselők 
megválasztását követően min-
denkinek igazolnia kellett, hogy 
nincs köztartozása, még nem 
állt fel a Kultúra, Civil Szerve-
zetek, Városmarketing Bizottság 
(KCV), és nem volt új SZMSZ. 
A köztartozásmentes igazolások 
bekérését és az adatbázisba való 
felvételi kérelem beküldését a 
Polgármesteri hivatal intézte 
még az eskütétel előtt, és felszó-
lításuknak valamennyi képvise-

lő határidőn belül eleget is tett 
– közölte az ÉSZ.

„Polgármester úr szokás sze-
rint indokolatlanul gerjeszti 
az indulatokat és fenyegetőzik 
azzal, hogy törvénytelenül mű-
ködött a közgyűlés. Nincs egy 
képviselőnek sem köztartozása, 
ezt mindenki határidőre, még 
az eskütétel előtt igazolta, így a 
közgyűlés mindvégig törvénye-
sen működött” – hangsúlyozta 
az ÉSZ.

A KCVB múlt pénteken meg 
is tartotta rendkívüli ülését, 
amelyen meghallgatta a kultu-
rális testület elnökét, Csötönyi 
Lászlót, aki hitelesített doku-
mentummal igazolta, hogy 
nincs köztartozása. A bizott-
sági ülésen arról is döntöttek, 
hogy határozatban kérik fel az 
önkormányzati képviselőket, a 
félreértések és pletykák elke-
rülése végett szeptember 15-i 
határidővel mutassanak be 30 
napnál nem régebbi, a köztar-
tozásmentességet bizonyító 
igazolást. 

Ács Rezső azonban ezt nem 
tartotta elegendőnek, pár nap-
pal később ugyanis újabb sajtó-
tájékoztatót hívott össze, ahol 
bejelentette, a NAV-hoz  fordul 
közérdekű adatigényléssel. A 
polgármester a teol.hu szerint 
közölte: a két képviselő ugyan 
bemutatott igazolásokat, de 
Bomba Gáboré tavalyi keltezé-
sű, Csötönyi Lászlóé pedig idén 
augusztus 10-én kelt, és a kettő 
között valószínűleg volt olyan 
időszak, amikor volt köztarto-
zásuk. 
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„Pad25” ünnepi lapszámbemutató
A 25 éves Pad Irodalmi és Művészeti folyóirat ünnepi lapszámbemutatója

2020. szeptember 12-én szombaton  
a Babits Mihály Emlékház udvarán (Szekszárd, Babits utca 13.)

PROGRAM:
16:30 Pad25 lapszámbemutató
•  A lap szerkesztőinek (Jankovics Zoltán – 

Dicső Zsolt) köszöntője 
•  A szerzők felolvasása. 

Többek között: Jankovics Z., Dicső Zs., 
Podmaniczky Sz., drMáriás, Gacsályi J., 
Kis Pál I., Erdélyi Z. János, Gulya I., Pus-
kás T., Fenes T.

•  Közreműködik: a Nulladik Változat 
együttes 

Esőhelyszín: Vármegyeháza, Pollack Kávézó
18:00 „drMáriás: Idillek és katasztrófák!” 
című kiállításának megnyitója a Várme-
gyeháza időszaki kiállítótermében

Az esemény látogatása regisztrációhoz 
kötött. Jelentkezni lehet a szucs.zsuzsanna@
wmmm.hu e-mail címen.

A vendégeket üdvözli Ódor János Gábor
igazgató; a kiállítást megnyitja  
Dezső Tóni zenész, nemzetközi 

gyógyszeriperi szakember; a kiállítást 
bemutatja Dr. Kacsuk Péter műgyűjtő,

informatika professzor.
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Szabó Balázs beismerte, ő küldte az üzeneteket
Személyeskedett és két önkormányzati képviselőt megfenyegetett a civil szervezet elnöke

Balázs László

Szabó Balázs, a Szekszárdi 
Városvédők elnevezésű civil 
szervezet elnöke privát, mes-
senger üzenetben megfenye-
gette az Éljen Szekszárd két 
önkormányzati képviselőjét, 
Csötönyi Lászlót és Faragó 
Zsoltot. Az ÉSZ közleményben 
reagált a Jobbikból kiugrott, 
volt önkormányzati képviselő 
szavaira. A nyilatkozatban fog-
laltak szerint a jelenlegi kiéle-
zett politikai helyzetben nem 
elfogadható, hogy egy civil 
szervezet elnöke megfenyeges-
sen egy képviselőt. Különösen 

vonatkozik ez egy olyan em-
berre, aki az előző ciklusban 
önkormányzati képviselő volt, 
jelenleg pedig egy olyan civil 
egyesületet vezet, ami az erede-
ti szándékai szerint az önkor-
mányzat és a lakosság között 
közvetít a város fejlődése érde-
kében. A kommüniké szerint a 
szervezet elnöke méltatlan egy 
ilyen poszt betöltésére.

Szabó Balázs a radioantritt.
hu oldalnak reagált a történ-
tekre. „Ami megdöbbentő 
számomra és ami teljesen 
inkorrekt, hogy nem a teljes 
beszélgetés lett lehozva egyik 
képviselőtől sem – nyilat-
kozta Szabó Balázs. – Faragó 

Zsolt képviselő hasonló, ha 
nem vulgárisabb üzeneteket 
küldött nekem a saját telefon-
számomra több alkalommal, 
ezek mind megvannak ne-
kem, természetesen be tudom 
mutatni, és Csötönyi László 
is több ízben provokált en-
gem. Igen, valóban ez a stílus 
– jómagam is azt gondolom, 
– nem megengedett. Emberek 
vagyunk, hibáztam, vállalom 
a következményeit. Elnézést 
kérek Szekszárd választóitól, 
elnézést kérek a Szekszár-
di Városvédők követőitől. A 
stílus önmagában minősít-
hetetlen, de ez egy hosszú 
folyamat része volt, egy pro-

vokáció kicsúcsosodása, ami 
ezt előhozta belőlem” – tette 
hozzá Szabó Balázs, aki meg-
jegyezte, az üggyel a további-
akban nem kíván foglalkozni.

– Az első üzenetet április 
17-én kaptam a Szekszárdi Vá-
rosvédők elnökétől – mondta 
Csötönyi László. – Erre másnap, 
18-án reagáltam. Ezt követően 
egy újabb üzenetben megfenye-
getett, erre válaszul azt írtam, 
hogy ne fenyegetőzzön. Au-
gusztus 28-án, pénteken min-
denféle előzmény nélkül ismét 
írt nekem. Magamtól üzenete-
ket soha, semmilyen indokkal 
nem küldtem Szabó Balázsnak 
– tette hozzá.
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Orvosi rendelő: zajlik az új helyszín kiválasztása
Balázs László

Szeptemberben fesztiválváros 
lesz a megyeszékhely – hang-
zott el a Gazdasági és Városfej-
lesztési Bizottság (GVB) hétfői 
ülésén. A Szekszárdi Szüreti 
Napok helyett a borászok nyi-
tott pincékkel várják majd a tu-
ristákat szeptember közepén. A 
Kultúra, Civil szervezetek, Vá-
rosmarketing Bizottság javasla-
tára szeptember 4. és 13. között 
a Béla király téren esténként 
helyi fellépőkkel mini kultu-
rális programsorozat megren-
dezését támogatja a GVB. A 
Bomba Gábor elnök vezette 
testület felkérte a Szekszárdi 
Közművelődési Nk�.-t, hogy 
szervezze meg, és saját időará-
nyos kerete terhére biztosítsa 
az esemény 4,6 millió forintos 
költségét. A bizottsági tagok 
közben értesültek arról, hogy 
a művelődési központ Sze-
mezgető néven maga is tervez 
egy négynapos fesztivált, ezzel 
kapcsolatban a GVB bekéri a 
beszerzések, szerződések do-
kumentációját. Lapunk 4. ol-
dalán részletesen olvashatnak 
a szeptemberi programokról.

Az ülésen elhangzott, hogy 
befejeződött az önkormányzati 
beszállítói előminősítő rendszer 
tesztelése; az új orvosi rendelő-
vel kapcsolatban pedig jelenleg 
az új helyszín kiválasztása zajlik. 
A zöld város projekt kapcsán a 
bizottság jóváhagyta a tervezési 
közbeszerzési eljárás megindí-
tását. Az ipari park és a szőlő-
hegyi óvoda esetében áram-ka-
pacitáshiány van. Felkérték a 
hivatalt, a közbeszerzési ta-
nácsadóval készítse elő az aján-
lattételi dokumentációt. A tagok 
döntöttek az önkormányzati la-

kások felújításával kapcsolatos 
pályázat újraindításáról is. A 
két darab elektromos autó be-
szerzésére kiírt közbeszerzési 
eljárás viszont eredménytelen 
volt, ezért felhívták a Városfej-
lesztési és Üzemeltetési Igazga-
tóságot, hogy a szükséges mű-
szaki korrekciókat tegye meg, 
majd ezt követően újraindul az 
ügymenet. 

Az „informatikai eszközök 
beszerzése a Polgármesteri Hi-
vatal részére” elnevezésű ten-
dert a Fotocopy K�. nyerte. 
A bizottság tagjai elfogadták 

az Adri-Épker K�. közterü-
let-használati díj mellőzése 
iránti kérelmét. Egy szekszárdi 
vállalkozó 32 m2 nagyságú ön-
kormányzati ingatlan meghatá-
rozott részének vételéről szóló 
előterjesztés kapcsán úgy dön-
tött a bizottság, hogy a jövőben 
az eladott önkormányzati zöld-
területek esetében zöldítésre 
kötelezi a terület megvásárlóját. 
A koronavírus-járvány második 
hullámával kapcsolatos önkor-
mányzati költségek vonatko-
zásában azt a döntést hozták, 
hogy a polgármester forduljon 
a kormányzathoz, és tudja meg, 
mennyi kézfertőtlenítőt, száj-
maszkot, gumikesztyűt kell a 
helyhatóságnak saját forrásból 
beszerezni.

Egy társasház szeretne ketté-
válni, ennek kapcsán a grémium 
tagjai szembesültek azzal, hogy 
az épület részben önkormány-
zati tulajdonban lévő ingatla-
non található. A GVB felhívta 
a hivatalt, tárja fel az ügy előz-
ményeit, az ingatlan forgalmi 
értékbecslését végezze el, a kö-
vetkező ülésen pedig a társashá-
zi közös képviselő bevonásával 
megkezdődhet az ingatlan tulaj-
donjogának rendezése.
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Mintegy húsz helyszínen, 
összesen harminc borászat 
részvételével tartják meg 
szeptember 17. és 20. között 
a Szüreti Nyitott Pincéket. 
Előtte sem maradunk progra-
mok nélkül: 10 napos rendez-
vénysorozat indul a város-
ban, és a nyitott pincék ideje 
alatt is lesznek programok a 
Vármegyeháza udvarán.

Steiner Viktor

Nyitott Pincék
A borászatok nagyobb része a 
négynapos rendezvénysorozat 
teljes időtartama alatt – pincé-
szetenként eltérő nyitvatartási 
idővel – várja majd a vendé-
geket, azonban a részvételhez 
minden esetben írásban idő-
pontot kell foglalni. A meg-
kérdezett pincészetek közül 
többnél is elmondták, egyfajta 
mini szüreti fesztiválra készül-
nek, megidézve az idén hosszú 
évtizedek óta először elmara-
dó Szekszárdi Szüreti Napok 
hangulatát. Ennek megfelelően 
nemcsak borokkal, de ételekkel 
és sok esetben egyéb kiegészítő 
programmal, akár zenével, élő-
zenével is várják a résztvevőket. 
Bár a rendezvény kezdetéig még 
hátra van két hét, az eddigi je-
lentkezések számából kiindulva 
szép számú borkedvelőre számí-
tanak a pincészetek.

A Fekete Borpince kapui 
mind a négy nap alatt – a han-
gulattól függően akár az éjsza-
kába nyúlóan – nyitva állnak a 
vendégek előtt – tájékoztatott 
Fekete Mihály borász. Mint azt 
tudatta, a pincészet teljes borso-
ra kóstolható majd, így összesen 
mintegy harminc fajta borból 
lehet választani. A borok mel-
lé a Poharas Faloda könnyen 
fogyasztható ételei közül lehet 
választani, és lemezlovas is lesz.

A Heimann Családi Birtokon 
– ahol a Sebestyén Pince lesz a 
vendégpincészet – csütörtöktől 
szombatig várják kóstolásra a 
vendégeket, vasárnap már csak 
borvásárlásra lesz lehetőség – 
tudtuk meg ifj. Heimann Zoltán 

borásztól. Hozzátette, nem hatá-
roztak meg különféle borcsoma-
gokat, a kínálatban lévő borok 
közül szabadon lehet majd vá-
lasztani. Mindazonáltal szeret-
nék az új – Heimann & Fiai el-
nevezésű – borsorukra helyezni a 
hangsúlyt. Ételként Puha Róbert
malacos batyuját kínálják, emel-
lett a Decsi Hegyi Finomságok
is jelen lesz termékeivel.

A Garay ÉlményPince vasár-
nap 10:00 és 15:00 óra között 
csak borvásárral, pénteken és 
szombaton viszont hosszított 
nyitvatartással, 10:00 és 23:00 
óra között várja a vendégeket, 
akik 18 féle szekszárdi borból 
választhatnak – mondta el la-
punknak Molnár András meg-
bízott üzletvezető. Emellett sajt-
tálakkal, hidegtállal, pogácsával 
készülnek, illetve az élménypin-
cészet szőlészeti-borászati kiállí-
tása is megtekinthető.

A Prantner Pince és ven-
dégpincészete, a Pastor Gara-
ge Winery szintén csütörtök 
és szombat között várja az ér-
deklődőket. Prantner Gergely 
borász kiemelte, a kóstolható 
borok között a pincészet Irsai 
Olivér újbora is megjelenik. A 
borászatnál az Aranykulacs 
Kisvendéglő ételeiből lehet 
választani, a kínálatban többek 
között sült húsok és grillezett 
sajtok szerepelnek. Emellett a 
Decsi Hegyi Finomságoknak
köszönhetően helyi készítésű 
csokoládét is kínálnak vendé-
geiknek.

A Schieber Pincészet vala-
mennyi bora – közte új rozéja is 
– kóstolható lesz csütörtöktől va-
sárnapig – tudatta Schieber Ani-

ta. A borászat emellett külön vá-
lasztható tematikus kóstolókkal, 
így prémium és helyi fajtákból 
álló borokból összeállított sorral, 
valamint vendégükkel, a gyönki 
Simigh Pincészettel várja ven-
dégeit. Igazi különlegességként 
a pincészet a rendezvényen mu-
tatja be elsőként 2018-as évjára-
tú pezsgő házasítását, Hegedűs 
László barista jóvoltából pedig 
kiváló kávékat is kínálhatnak. 
A választható ételek között fo-
gasfilé és grillezett húsok is sze-
repelnek. Mindehhez Horváth 
Tamás lemezlovas szolgáltatja a 
zenét, szaxofonos kísérettel.

A Mészáros Borház udvarán 
csütörtök és szombat között 
megrendezendő Szüreti Borkert 
Napokon a házigazda Mészáros 
Pincészet mellett Bősz Adrián 
és a Vesztergombi Pincészet, 
valamint boraik, illetve belépő-
jegy megváltása mellett zenés 
program is várja a résztvevőket 
– tudatta Mészáros Péter bo-
rász. Csütörtökön Funky Kert 
elnevezéssel tartanak zenés-tán-
cos borkóstolót DJ Hefnerrel, 
szombaton pedig Szakács Ró-
bert és a Bravó Zenekar muzsi-
kájára táncolhatnak a vendégek 
késő estébe nyúlóan. A rendez-
vény csúcspontjaként vasárnap 
este a Kiscsillag tart szabadtéri 
lemezbemutató koncertet este 
20:00 órától. Pénteken előzetes 
bejelentkezés után, belépőjegy 
megváltása nélkül is látogatható 
lesz a pincészet.

Szüreti Szemezgető 
Ugyancsak szeptember 17. és 20. 
között, a Vármegyeháza udvarán 
rendezik meg a Babits Mihály 

Kulturális Központ szervezésé-
ben a Szüreti Szemezgető elneve-
zésű ingyenes koncertsorozatot. 
Csütörtökön fellép a Csurgó ze-
nekar, valamint lesz Swing Bistro 
Pecze Zsófiával és Magyar Bálint-
tal. Pénteken Tompeti és Barátai 
adnak élőzenés gyermekkoncer-
tet, és fellép Éliás Gyula Jr. és ze-
nekara, amit Retro Funky Night 
követ DJ Táborfy-val.

Szombaton a Kalap Jakab pro-
dukció mutatja be a Kisvakond 
születésnapja című bábjátékot, 
amit a Cimbaliband Gipsy Fu-
sion koncertje követ. Vasárnap 
tartják meg a Cinegemadár gá-
laműsort, a sorozat zárásaként 
pedig a Balogh Kálmán Gipsy 
Cimbalom Band tart koncertet. 
A koncertek mellett street food-
dal és szekszárdi borokkal is 
várják a résztvevőket.

Tíz nap, helyi fellépőkkel
Helyi csoportok fellépésével 
tartanak programsorozatot 
az önkormányzat jóvoltából, 
ugyancsak a kulturális központ 
szervezésében szeptember 4 és 
13. között a Béla király téren – 
tájékoztatott Csötönyi László 
ÉSZ-es képviselő, a Kultúra, Ci-
vil Szervezetek, Városmarketing 
Bizottság elnöke. Hozzátette, a 
lakosok részéről több jelzés is 
érkezett az önkormányzathoz, 
hogy igény lenne egy ilyen jel-
legű rendezvényre, ezért szüle-
tett döntés megtartásáról.

Illés Tamás (ÉSZ), a Gazda-
sági és Városfejlesztési Bizottság 
alelnöke a részletekről tudatta, a 
rendezvénysorozaton összesen 
mintegy 25 produkció lesz látha-
tó és hallható. Többek között fel-
lép a Holló Együttes, a Barbaria, 
a Bravó Zenekar, az Alisca Brass 
Band és a Velorex GTI, valamint 
nyárzáró koncertet ad a Tücsök 
Zenés Színpad. Emellett Gyer-
mekek Hangja címmel vetélke-
dőt tartanak a Vármegyeházán. 
A fellépők mellett helyi étkesek 
ételeivel és szekszárdi borokkal 
is várják az érdeklődőket, a csa-
ládokat, baráti társaságokat, ki-
csit kárpótolva őket az elmaradó 
Szekszárdi Szüreti Napok miatt.
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Megidézik a Szekszárdi Szüreti Napok hangulatát
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Huszonhét ember tüntetett ki 
a városi közgyűlés Szekszárd 
Város Napja alkalmából. A 
legrangosabb elismerést, a 
díszpolgári címet Velencei 
István tűzoltó ezredes kapta.

Farkas Melinda

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Közgyű-
lése egy 2006-os rendeletével 
nyilvánította augusztus 29 -ét 
Szekszárd Város Napjává, az 
1905-ben megalakult első váro-
si képviselő-testület tiszteletére. 
Sokan ezt a napot tartják a város 
születésnapjának. A város nap-
ján a közgyűlés minden évben 
kitünteti azokat, akik kimagas-
lóan sokat tettek a város fejlődé-
séért, értékeinek megőrzéséért 
és gyarapításáért.

Idén összesen 27 ember ka-
pott elismerést a Babits Mihály 
Kulturális Központban tartott 
ünnepi közgyűlésen. A dísz-
polgári címet Velencei István 
tűzoltó ezredes, főtanácsnok 
kapta. A díjat Ács Rezső, Szek-
szárd polgármestere adta át. Ve-

lencei 1968 óta a tűzoltás, tűz-
védelem kimagasló, országosan 
is elismert egyénisége. 1978-tól 
2005-ig Szekszárd Hivatásos 
Önkormányzati Tűzoltóságá-
nak parancsnoka volt, ez idő 
alatt rengeteget tett a város tűz-
védelmi helyzetének megszilár-
dításáért, a katasztrófahelyzetek 
felszámolásáért, a tűzoltó állo-
mány folyamatos fejlesztéséért. 

Pro Urbe Szekszárd emlék-
plakettet adományozott a köz-
gyűlés Béres Jánosnak posztu-
musz és Sebestyén Gyulának 
posztumusz, valamint Korcs-
már Istvánnak. Utóbbi az Alis-
ca Bau Zrt. vezérigazgatója, 
szakmérnök. Korcsmár István 
és építőipari cége közel 100, 
javarészt Tolna megyei önkor-
mányzattal dolgozott. Sebes-
tyén Gyula neve egybeforrt 
az Elektrolit K�.-vel. A cég 
1996-os megalakuláskor 6 fő-
vel kezdett el dolgozni, jelenleg 
120 főt foglalkoztat és 16 vil-
lanyszerelő tanulónak biztosít 
gyakorlati helyet. A vállalkozás 
ma is az egész ország területén 
dolgozik, telephelyén működik 

a megyeszékhely legnagyobb 
villamossági szaküzlete. Béres 
János városgazdasági üzem-
mérnök, zenész, 1994-től a 
Szekszárdi Jazz Quartett basz-
szusgitárosaként és a Tücsök 
Zenés Színpad segítőjeként 
évtizedekig szolgálta a város 
zeneművészetét és művészeti 
közösségeit. 

Közjóért kitüntető díjat ka-
pott Balogh Jenő, Bacs Józsefné, 
Sólyomvári Nándor, Péri Gábor,  
Kindl Gábor és Horváth Eri-
ka. Balogh Jenő évtizedek óta 
dolgozik autodidakta festőmű-
vészként. Kiállítása volt már 
Szekszárdon, Budapesten, Tol-
nán, de külföldön is, Athénban 
például a II. Kulturális Olim-
pián bronzérmet kapott. Bacs 
Józsefné életének későbbi sza-
kaszában kezdett festeni és al-
kotótáborokat szervezni. Közel 
100 kiállítás szervezése fűződik 
nevéhez. Sólyomvári Nándor-
nak a munka és a család mellett 
a szekszárdi férfi kosárlabdacsa-
pat létrehozása, erősítése, majd 
vezetése töltötte ki mindennap-
jait. Több mint négy évtizeden 

átívelő munkája a szekszárdi 
sportélet ikonikus alakjává tette. 
Péri Gábor okleveles építőmér-
nök, a Péri és Társa K�. ügyve-
zetője.  A Péri és Társa K�. és az 
Alisca Bau Zrt. munkatársai vé-
gezték a tavalyi gázrobbanásban 
megsérült Herman Ottó utcai 
társasház szerkezetének statikai 
megerősítését is.   Aki az elmúlt 
évtizedekben kicsit is odafigyelt 
a város szórakoztató-, televízi-
ós- és filmiparára, annak nem 
kell bemutatni Kindl Gábor fil-
mes szakembert, többek között 
az Obsitos című film produce-
rét. Horváth Erika több évtize-
des óvodavezetői tevékenysége 
során több generációnak muta-
tott példát. 

Hirling Ádám kitüntető díj-
ban ketten részesültek: Parrag 
Ferencnét talán senkinek sem 
kell bemutatni, szinte nincs 
olyan család, aki több évtizedes 
köztisztviselői és anyakönyvi 
pályafutása alatt ne került vol-
na vele kapcsolatba. Bácsalmá-
si László adóügyi szakember az 
önkormányzati adóztatás szinte 
minden területén dolgozott.

FOTÓ: JANTNER

Kitüntetések Szekszárd Város Napján
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Megtalálta a hivatása a volt parancsnokot
Mindig a lakosságot szolgálta 
az ünnepi közgyűlésen Szek-
szárd díszpolgári címét átve-
vő Velencei István nyugalma-
zott tűzoltó ezredes.

Balázs László

Tűzoltó úgy lett, hogy érte jöt-
tek – mesélte a kezdetekről Ve-
lencei István. Nem akart lánglo-
vag lenni, mivel ’54-ben Pakson 
anyai nagyapja, Németh Ferenc 
súlyosan megsérült: egy égő 
szarufa esett a fejére. Bekötözve 
hazavitték, 20 perc múlva fel-
ugrott a biciklire és azt mondta: 
„Azonnal vissza kell mennie, 
segítenie kell.” Hatvan évig volt 
önkéntes tűzoltó. 

A volt tűzoltóparancsnok ne-
véhez fűződik többek között a 
modernkori tűzoltó laktanya 
létrehozása. Emellett Velencei 
István az országban elsőként 
dolgozta ki a toronyházak tűzol-
tásának és oltásának stratégiáját.

– Az első modern gépjármű-
fecskendőt, egy Bronto-Saurus 
2000 M20-ast – az önkormány-
zat támogatásával – mi vásárol-
tuk. Az első feszítővágót, illetve 
az első számítógépet szintén 
mi szereztük be – hangsúlyoz-
ta Velencei István. – Mindig 
gondoskodtam arról, hogy kor 
színvonalának megfelelő legyen 

a tűzoltóság által használt tech-
nika. És ami nagyon fontos, erre 
nagyon érzékeny volt az állo-
mány és a törzs tagjai, jó néven 
vették, hogy fejlődünk. 

Az évek hosszú sora alatt jó 
néhány olyan káresemény tör-
tént Szekszárdon és környékén, 
ami kitörölhetetlen nyomot ha-
gyott az ezredes emlékezetében. 

– Ilyen volt 1993-ban a pör-
bölyi tragédia, amikor busz és 
vonat ütközött, 11 gyermek 
vesztette életét – jegyezte meg 
a kitüntetett. – De említhet-
ném a Nagyvilág mozit, amely 
1986-ban lett a tűz martaléka. A 
tavaly októberi, Hermann Ottó 
utcai gázrobbanás is szomo-

rú történet. Talán kevesebben 
emlékeznek rá, ezt megelőzően 
szinte ugyanott történt egy ha-
talmas robbanás, ami szintén 
megrázó volt, ráadásul kará-
csony előtt volt. 

Velencei Istvánt nem csak a 
tűzoltóság jelene érdekli, a szer-
vezet múltja iránt is fogékony.

– Hét évig jártunk a levéltárba 
– tette hozzá a volt parancsnok. – 
Az akkori levéltárosok mindent 
a rendelkezésünkre bocsátottak. 
Annál is inkább, mert volt egy 
megyei tanácsi határozat, misze-
rint az 50, 75 és 100 éves jubi-
leumát hiteles okirattal igazolni 
tudó önkéntes egyesület 50, 75 és 
100 forint jutalmat kap felhasz-

nálásra. Csöglei István, megyei 
parancsnok-helyettes, Márton 
Pál és jómagam minden sza-
badidőnket feláldozva jártunk 
kutatni. Több könyvet is írtunk, 
például a tamási, a paksi és a du-
naföldvári tűzoltóság történetét. 

A korábbi Pro Urbe díjas 
közéleti aktivitása és segíteni 
akarása is példaértékű minden 
generáció számára, mindig a la-
kosságot szolgálta, a mai napig 
megállítják a városban.

– Hosszú évek óta mindig szer-
veztünk gyermeknapot – közölte 
a főtanácsos. – A Zsitvai cuk-
rászda tortát ajánlott fel, de étel 
és üdítő is jutott mindenkinek. 
Rajzversenyt és tűzoltási bemu-
tatót is tartottunk. Mi csináltuk 
az első habpartit a megyében, sőt, 
talán az egész országban. Miku-
lás-napot rendeztünk, mindenki 
behozhatta a gyerekét, unokáját. 
Ezen kívül a nagycsaládosokat 
minden évben a Belügyminisz-
térium karácsonyi ünnepségére 
Budapestre utaztattuk. Bízom 
benne, hogy ezt nem felejtették el.

A több könyvet is író volt pa-
rancsnok már dolgozik újabb mű-
vén, ami ezúttal memoárja lesz. 

– A családom – feleségem, 
két lányom, valamint unokám 
Emma Zoé – unszolására pa-
pírra vetem életem történetét – 
árulta el Velencei István. – Már 
elkezdtem, az 50. oldalnál tar-
tok, de még mindig csak a paksi 
Duna-parton üldögélek…

Tormay Károly kitüntető címet 
kapott Csöndesné dr. Gonda 
Mária, aki közel 40 éve dolgozik 
gyermek háziorvosként Szek-
szárdon. A népszerű szakember 
az orvosi területen közéleti mun-
kát is végez. Szintén Tormay Ká-
roly díjban részesült dr. Kárpáti 
Eszter. A 1992-től háziorvosként 
dolgozó, a városhoz ezer szállal 
kötődő doktornőt sok évtize-
des elkötelezett orvosi munkája, 
szakmai (köztük oktatói) tevé-
kenysége, és a személyisége is 
népszerűvé tették.

Triebler Irma kitüntető címet 
kapott Dr. Szabó Péter és Dr. 
Főfai Klára. Dr. Szabó Péter 
az orvosi kar elvégzése után a 
gyermekgyógyászatot válasz-

totta szakterületének. A ’80-as 
évek végén nevezték ki Szek-
szárdi Gyermekotthon igazga-
tójának. Sokat tett a fogyatékkal 
élő csecsemők és kisgyermekek 
állapotának javulásáért. Hosz-
szú szakmai pályafutása végén 
a Hétszínvilág Otthon igazgató-
jaként vonult nyugállományba. 
Dr. Főfai Klára mintegy 40 éve 
végzi tisztviselői munkáját, 25 
éve gyámügyi és szociális téren. 

Szekszárd Javáért kitüntető 
címez adományozott a közgyű-
lés a Vendéglátók Kerekaszta-
la Szekszárdért Egyesületnek, 
a Szekszárdi Alisca Borrend 
Egyesületnek, a Horfer Serleg 
K�.-nek és a Sebestyén Borá-
szati és Szolgáltató K�.-nek. 

A Vendéglátók Kerekasztala 
Szekszárdért Egyesület célja, 
hogy összefogja Szekszárd me-
legkonyhás vendéglátó egysége-
it és megteremtse a  magas szín-
vonalú vendéglátás feltételeit. 
A Szekszárdi Alisca Borrend 
Egyesület 1988 óta munkál-
kodik a szekszárdi borvidék, a 
kiváló minőségű borok megis-
mertetésén. A Horfer Serleg K�. 
a városban egyedüliként forgal-
maz serlegeket, érmeket, plaket-
teket, üvegdíjakat. A Sebestyén 
Borászat családi pincészetként 
jelenleg 13 hektáron dolgozik a 
szekszárdi borvidéken. 

Egy újonnan alapított díjat is 
átadtak, az Embertársainkért, 
Szekszárd kitüntető címet ado-

mányozta a közgyűlés Horák 
Gábornak, Szentpál Mihálynak, 
Blága Balázsnak, Lö�i Márknak, 
Kulcsár Györgynek és Horváth 
Csabának. Az Alisca Bau Zrt. 
munkatársai a tavaly októberi 
szekszárdi gázrobbanás után elé-
vülhetetlen érdemeket szereztek a 
vészhelyzet elhárításában.

A Szekszárdi Német Nemzeti-
ségi Önkormányzat a Szekszárdi 
Németségért – Klézli János díjat 
adományozta Dr. Józan – Jilling 
Mihálynak, aki az elhangzott 
méltatás szerint az elmúlt több 
mint 26 évben végzett professzi-
onális munkájával a szekszárdi 
németség számára országosan és 
az országhatáron túl is ismertsé-
get, elismertséget hozott. 
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TERMELŐ ÜZEMÉBE

MUNKAVÁLLALÓKAT

A Szekszárdi Nyomda Kft. keres

két műszakos munkarendbe.
Feladat:  – gépek kézi kiszolgálása,

– fel- és lepakolás,
– gépkezelés
(ehhez a betanítást biztosítjuk).

Jelentkezés önéletrajzzal az
allas@szekszardinyomda.hu 

e-mail címen vagy érdeklődni
a 06–74/411–422/112-es

melléken lehet.
(05544)

GEMENC KOMPRESSZOR KFT.
gemenc.kompresszor@gmail.com

06–30/330–5232

gemenc.kompresszor@gmail.com

• légkompresszorok
• hidraulika olaj értékesítés

• hidraulika kiegészítők
•  hidraulika

tömlők

www.gemenc-kompresszor.hu 

7100 Szekszárd,
Mátyás király u. 74.

(05540)

Társas tánc GYEREKEKNEK
MŰVÉSZETOKTATÁS KERETÉBEN
2020/2021-es tanévben is
ÉRDEKLŐDNI:
Orbán Ferenc táncpedagógus
+36 20/980 77 52

(05539)

Tolna megyében
SZEKSZÁRDON

pékség KIADÓ.

ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–7762

(05542)

Tolna megyében
450 m2-es élelmiszer-

ipari üzem / tésztaüzem 
KIADÓ.

ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–7762

(05541)
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HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

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

e-mail: honti@honti.hu

(05547)

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

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

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!

(05533)

MENÜ Szeptember 7. Szeptember 8. Szeptember 9. Szeptember 10. Szeptember 11.

„A”
1350 Ft

Tanyasi
csirkeraguleves Lebbencsleves Marhahúsleves Zöldborsóleves

Lengyeles 
árpagyöngy-

leves

Rizsfelfújt, 
erdei

gyümölcsöntet 

Halfilé magvas 
bundában,
majonézes 

kukoricasaláta

Főtt marhahús,
paradicsom-

mártás,
sós burgonya

Bolognai
spagetti,

sajt

Fokhagymás 
sertésborda,

hagymás
tört burgonya, 

savanyúság

„B”
1350 Ft

Tanyasi
csirkeraguleves Lebbencsleves Marhahúsleves Zöldborsóleves

Lengyeles 
árpagyöngy-

leves

Hentestokány, 
párolt rizs

Bácskai 
rizseshús, 

savanyúság

Kolbászos-
tarhonyás 

lecsó

Rántott
csirkecombfilé,

friss saláta,
rizs

Négysajtos
lasagne

Napi
ajánlat
1250 Ft

Csirkecombfilé
magvas

bundában,
hasábburgonya,             

friss saláta

Csirkecombfilé
magvas

bundában,
hasábburgonya,             

friss saláta

Csirkecombfilé
magvas

bundában,
hasábburgonya,             

friss saláta

Csirkecombfilé
magvas

bundában,
hasábburgonya,             

friss saláta

Csirkecombfilé
magvas

bundában,
hasábburgonya,             

friss saláta

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

Baszk
sült rizs

verőérbetegség vizsgálata,
kezelése

visszérbetegség vizsgálata,
kezelése

szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése

Rendelés: péntekenként

Spirit
Egészség
Centrum

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
E-mail: info@spirit-center.hu
Bejelentkezés: 06–74/501–080
H–P.: 08:00–21:00 óráig

Dr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész,
klinikai főorvos

VÉRVÉTEL (kedd, csütörtök)
07:30 – 11:00 óráig

Dr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos

Dr. Ember Ágoston
általános sebészet,
proctológia

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
EMLŐ ULTRAHANG

Has, kismedence, nyaki, 
lágyrész, pajzsmirigy, carotis, 

ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,

sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő 

10:00–14:00 óráig

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész, 

pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata

Rendelés:
minden második hétfőn

plasztikai műtétek, botox, 
ajakfeltöltés, anyajegylevétel

Rendelés: keddenként

Koronavírusteszt/
PCR, SARS-CoV-2 IgG

• Általános állapotfelmérés
• Daganatszűrések

• Diabetes csomagok
• Pajzsmirigy csomagok

• Prosztataszűrés
• Allergia csomagok

• Kismamáknak cukorterhelés
Corden hivatalos partner

(05521)

NEW HOLLAND
SZÜRETELŐ 

KOMBÁJNOKKAL
SZŐLŐ SZÜRETELÉST

VÁLLALUNK!
IGÉNY SZERINT SZÁLLÍTÁSSAL!

Pohankovics László
Lucza Zsolt

ÉRDEKLŐDNI:
06–20/419–0664

(05537)

ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.

Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT

0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55
(05526)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05525)

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS
Dr. Pere Tímea

HELYE:
Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.

RENDELÉSI IDŐ:
kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

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

(05527)
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Véget ért a „retrókorszak” a szekszárdi dzsúdóban
Impozáns cselgáncscentrummá változott a régi, idejétmúlt edzőterem

Bálint György

Ha van olyan klub, amely igazán 
tudja értékelni a szép, tágas, vi-
lágos edzőtermet, az otthonos, 
barátságos öltözőket a hozzájuk 
tartozó vizes blokkokkal, és  a 
legmodernebb eszközökkel fel-
szerelt fitnesztermet, akkor az 
Gemenc Judo SE. A klub a kö-
zelmúltban beköltözhetett újjá-
varázsolt, modern edzőtermébe.

Megérdemelték, pontosab-
ban az utánpótlás-nevelésben 
országosan is �gyelemre méltó 
eredményeikkel kiérdemel-
ték a huszonegyedik századi 
körülményeket. Pedig sokáig 
reménytelennek látszott a hely-
zetük. A Tolna Megyei Ren-
dőr-főkapitányság tulajdonában 
álló, még a hetvenes években 
épült edzőterem megmentése 
sokáig pénzügyi, jogi, és más 
természetű akadályba ütközött. 
A Tartsay utcai edzőterem  fel-
újításának sikere végül Ács Re-
zsőnek, Szekszárd polgármes-
terének, dr. Szabó Csabának, a 
a megyei rendőr-főkapitányság 
új vezetőjének, és nem utolsó 

sorban Tóth Lászlónak, a Ma-
gyar Judo Szövetség elnökének, 
illetve az általuk képviselt szer-
vezetek összefogásának köszön-
hető. A komplex fejlesztés közel 
húszmillió forintba került, a 
Szepesi József vezette szekszárdi 
dzsúdó klub pedig – sok szülőt 
mozgósítva – társadalmi mun-
kaórák sokaságával gyorsította a 
felújítást, ezzel is hozzájárulva a 
végszámla csökkentéséhez.

A hivatalos átadó ünnepséget 
múlt szerdán tartották. Szepe-
si József  köszöntő beszédében 
visszaidézte: amikor a megyei 
rendőrfőkapitány arról beszélt, 
hogy jelentős pozitív változások 

következnek be három éven belül 
a létesítményben, álmában sem 
gondolta, hogy 2020 nyarán már 
egy ilyen modern, minden igényt 
kielégítő teremben zajlanak majd 
az edzések.  „Ez bennünket még 
inkább arra kötelez, hogy felépít-
sük a második nagy generációt, 
amelyik majd serdülőben, i�ben 
és alkalmasint a juniorok között 
is felveszi a versenyt a legnagyobb 
klubok versenyzőivel. Megvannak 
azok a tehetségek, akik Ács Balázs, 
Sárecz Márton, Berlinger Gábor 
nyomdokaiba léphetnek. Bár ez el-
sősorban nem a jobb körülménye-
ken, hanem a műhelymunkán, a 
gyerekek és a szülők motivációján 

és kitartásán múlik – jegyezte meg 
Szepesi, hozzátéve, hogy persze a 
jobb, a szebb körülmények ebben 
mindenképpen segíthetnek.

Tóth László, az országos szö-
vetség első embere a megnyitón 
felsorakozó gyerekekhez szólva 
arra emlékeztetett: ennek a te-
remnek a múltjából adódóan is 
van egyfajta szellemisége, ezért 
törekedjenek ennek megőrzé-
sére. – Egy olyan edzőközpont 
született, ami a hazai viszonyok 
között bármely nagy klubbal való 
összehasonlításban is megállja a 
helyét. Örömmel tölt el, hogy a 
sportág erős dél-dunántúli  há-
tországának megtartásához a 
Gemenc Judo SE a rá jellemző, 
alapos, szakmailag elismert mű-
helymunkával járul hozzá, mi 
több, bizonyos összehasonlítá-
sokban élen jár – jegyezte meg 
Tóth László.

Mint arról már korábban be-
számoltunk, tavaly a  sportág 
edzőbizottsága a lábtechnikák 
oktatása tekintetében módszer-
tani központként jelölte meg a 
Gemenc Judo SE-ét, ami nem 
akármilyen szakmai elismerés-
nek tekinthető.

Fél év után is éremeső
Hosszú kihagyás után ismét az 
ország legjobb utánpótláskorú 
asztaliteniszezői álltak asztalhoz 
augusztus végén Budapesten. 
Fél év után Kizakisz Nikolaosz, 
a Yorgos SE szekszárdi asztalite-
niszezője is rajthoz állt a három-
napos újonc, serdülő és ifjúsági 
országos évadnyitó ranglista 
versenyen. Az ifjú tehetség ösz-
szesen öt versenyszámban indult 
és háromszor állhatott fel a do-
bogóra. U13 fiú egyéniben a 2. 
helyen végzett, nagyon szoros 
mérkőzésen a döntő szettben 
csupán két poénnal maradt alul. 
Serdülő egyéniben a dobogó 
3. fokára állhatott fel, míg ser-
dülő párosban a BVSC-s Cseri 
Ádámmal a 2. helyen végeztek. 
Így összesen két ezüst és egy 

bronzéremmel térhetett haza. 
Nikolaosz az edzője beszámoló-
ja szerint ifjúsági fiú egyéniben 
a legjobb nyolc közé jutott, ami 
a fiú fiatal korát tekintve szintén 
nagy bravúr volt.  SZV

Próbanépszámlálást tart a KSH
Országszerte 72 település mint-
egy 14 000 háztartása vesz részt 
a Központi Statisztikai Hivatal 
augusztus 31. és október 7. kö-
zött rendezett próbanépszámlá-
lásán – közölte a KSH. A kijelölt 
települések között van Szekszárd 
is. A válaszadásra felkért cím-
zetteknek legkésőbb szeptember 
3-áig postai levelet küldenek. Az 
adatszolgáltatás önkéntes, de 
fontos, hogy a megkérdezettek 
aktívan részt vegyenek a próba-
felvételben, hiszen az adatgyűjtés 
reprezentatív, azaz leképezi a tel-
jes magyar társadalmat.

A most indított próba a nép-
számlálás előkészítését szolgál-
ja, az átlagosan 10–15 perc alatt 
kitölthető kérdőív elsősorban a 
lakóhellyel, az internetezési szo-

kásokkal, az adatvédelmi isme-
retekkel kapcsolatban tartalmaz 
kérdéseket. A próbanépszámlá-
lás kérdőívét augusztus 31. és 
szeptember 6. között a maja.
ksh.hu online oldalon keresztül 
tölthetik ki a levélben felkért 
résztvevők. Ezt követően ok-
tóber 7-ig pedig személyes in-
terjú keretében válaszolhatnak 
azok, akik nem kívántak élni az 
internetes kitöltés lehetőségé-
vel. A maszkot viselő összeírók 
szigorúan ügyelnek a közössé-
gi távolságtartás szabályainak 
betartására és az érintésmentes 
kommunikációra. 

A próbanépszámlálásban 
részt vevő települések listája és 
további információ a www.ksh.
hu/nepszamlalasproba oldalon.
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Augusztus 30-ai rejtvényünk megfejtése: Lechner Ödön, Postatakarékpénztár.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kun Etelka. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 10-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.
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170 ÉVE, 1850.
SZEPTEMBER 8-ÁN
SZÜLETETT
MAGYAR SZÍNÉSZNŐ

NÉMET
HANZA-
VÁROS

MEGSZÉ-
GYENÍT

ISKOLAI
KELLÉK

TOLVAI
...;
ÉNEKESNŐ

NAPSZAK

KÁROLY,
BECÉZVE

BARANYAI
KÖZSÉG

ÉRVÉ-
NYESÜL

ÍGY NE-
VEZTÉK
EL KOR-
TÁRSAI

HARC-
BAN ÁLL!

FIZIKUS
VOLT
(NIKOLA)

EGYEN!

IPAR-
KODIK

ÖZÖN,
ÖZÖNLÉS

FLORIDAI
VÁROS

UTÁN,
ALAPJÁN

MASZK

FÉRFINÉV

AZ EGYIK
TESTŐR

GÉPET 
KEN

A NANA
ÍRÓJA

JÓ SZAGÚ

HORVÁT
OLAJCÉG

PÁROS
NYÁR!

FELESÉ-
GE VAN

AZ AB-
SZOLÚT
NYOMÁS
JELE

A LORD
FELESÉGE

VONZERŐ

FORMAI

FALUVÉG!

HAJPÁNT
RÉSZE!

HOLD-
KÓROS

PRÉDIKÁL

BÁSTI ...;
SZÍNÉSZ V.

RÉGI ŰR-
MÉRTÉK

ÁTLAGOS
DARAB!

PRÁGA
RÉSZE

AZ ORIGÓ
JELE

GONDO-
ZOTT

PÖSTYÉN
FOLYÓJA

PÓTHAJ

BABAKÖ-
SZÖNÉS

FŰSZERES
LÉ

VASÚTI
ELŐTÉR

MUTATÓ-
SZÓCSKA

OLASZ
VÁROS

ŐSZUTÓ!

KUSZA,
ÁTTE-
KINTHE-
TETLEN

FALAT
BURKOL

ELŐIDÉZ,
INDUKÁL

KÚTFEJ!

18-19.
SZÁZADI
STÍLUS

EVANGÉLIUM

Mt 18, 15–20
A mai vasárnap evangéliu-

mában így tanít minket az Úr: 
Ha testvéred megbántott, menj, 
és figyelmeztesd őt. A testvéri 
intés kötelezettségét a katolikus 
egyházban latinul correctio fra-
terna-nak nevezzük. A testvéri 
intelmet segítő értelemben kell 
gyakorolni és nem durva kritika-
ként. Nem-vallásos értelemben 
„építő kritikának” mondhatjuk, 
persze nem úgy, ahogy azt az 
elmúlt korokban értelmezték. 
A correctio fraterna esetében a 
testvériség és az azonos lelki beál-
lítottság két nagyon fontos elem. 
A „testvér” nem általánosságban 
a „felebarátot” jelenti, mint az 
Úrnak az irgalmas szamaritá-

nusról szóló hasonlatában (vö. 
Lk 10, 29–35). Ott a „felebarát” 
általában egy embertársat jelent. 
A „testvér” esetében egy velünk 
azonos vagy hasonló gondolko-
dású emberről van szó, aki egyút-
tal a mi közösségünkhöz tartozik. 
Ez nyilvánvalóan kitűnik Jézus 
szavaiból: „Ha az egyházra sem 
hallgat, vedd úgy, mintha pogány 
volna.” Ebben az esetben oda kell 
menni hozzá. Nem a háta mö-
gött sutyorogni! Igaz, nem is úgy, 
hogy „megkritizáljuk”, hogy lás-
sák az emberek „én tudom, mit és 
hogyan kell tenni”. Nem! Azt kell 
tenni, amit Jézus tanít: Ha közü-
letek valakinek van száz juha, és 
egy elvész belőlük, nem hagyja-e 
ott a pusztában a kilencvenkilen-

cet, hogy keresse az egy elveszet-
tet, amíg meg nem találja! (Lk 
15, 4). Ha rátalálunk, úgy kell 
viselkedni, ahogy Pál apostol írja 
az első korinthusi levelében: A 
gyöngék közt gyönge lettem, hogy 
megnyerjem a gyöngéket. Min-
denkinek mindene lettem, hogy 
mindenkit üdvözítsek (1Kor 9, 
22), ami azonban semmiképpen 
nem jelenti azt, hogy a tévelygő-
vel én is tévelyeghetek.

Az tud megbántani minket, 
annak a helytelen viselkedése 
okoz fájdalmat nekünk, akivel 
kapcsolatban vagyunk. A ki-
engesztelődés és a megbocsátás 
arra irányul, hogy ez a kapcso-
lat a jövőben is fennmaradjon. 
Jól tudjuk tapasztalatainkból, 

hogy ha két személy között nem 
működik a bocsánatkérés és a 
megbocsátás, akkor megszűnik a 
köztük lévő szeretet, megszűnik 
kapcsolatuk. Így vagyunk ezzel, 
embertársainkkal és Istennel 
egyaránt. Ha veszélybe kerül a 
kapcsolatunk, amely továbbra is 
fontos nekünk, akkor bocsánatot 
kérünk és megbocsátunk, és ezzel 
a szándékunk, hogy a törés, a 
szakadás megszűnjön. A kölcsö-
nös kiengesztelődéshez erőt adhat 
az a tapasztalat, hogy a megbo-
csátás után elmélyül az egymás 
iránti szeretet, megerősödik a 
személyek közti szeretetkapcsolat. 

Hallgassunk Jézusra, és le-
gyünk megbocsátóak!

 Kárász Gábor káplán

Közmeghallgatás
A Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat 2020. 
szeptember 15. napján (ked-
den) 17:00 órakor közmeg- 
hallgatást tart.

A közmeghallgatás helye: 
Heinek Ottó Közösségi Ház 
nagyterme (Szekszárd, Rákóczi 
u. 69–71.)

NAPIREND
1. Tájékoztató a Szekszárdi 

Német Nemzetiségi Önkor-
mányzat 2019. évi működéséről

A Szekszárdi Német Nemze-
tiségi Önkormányzat minden 
érdeklődő állampolgárt és civil 
szervezetet tisztelettel vár!

 Farkas Pál Györgyné sk.
 a Szekszárdi Német Nemzetiségi  
 Önkormányzat Elnöke

Értesítés
A Magyar Vöröskereszt TM.-i 
Területi Nyugdíjas Alapszerve-
zete és a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége érte-
síti tagjait, hogy a megrendelt 
vöröshagyma szállítására 2020. 
szeptember 10. (csütörtök) 
07:00 – 10:00 óráig kerül sor.

Helye: Szekszárdi Nyugdíja-
sok Területi Érdekszövetsége, 
7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. 
(PARKOLÓ)
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Bíró László tábori püspöknek, 
Szekszárd díszpolgárának 
meggyőződése, hogy férfi és 
nő házassága, az ebből szü-
letett gyermek, vagyis a csa-
lád a társadalom alappillére. 
Szekszárd díszpolgára szerint 
a meg nem osztott érzések 
idővel áthághatatlan szakadé-
kot képeznek. Így elvész a sze-
mélyesség, mely miatt egyre 
távolodnak a párok, és ez az, 
ami megöli a házasságot. 

Steiner Viktor

– 1950-ben született, a régi 
szekszárdiak által Alsó utcának 
nevezett városrészben, parasz-
ti családban nőtt fel. Miként 
emlékszik vissza erre a mára 
letűnt „világra”, az ottaniak ér-
tékrendjére, mi a legfontosabb, 
amit innen örökölt?

– Az Alsó utca, vagy – ahogy 
régen mondták – az „Asó” utca 
paraszti negyed volt, mégis 
valamiképp több annál. Ezen 
a helyen különböző kultú-
rák találkoztak és éltek együtt 

anélkül, hogy különbözőségük 
tudatosult volna bennük. Né-
met, szerb és horvát névvel is 
sok eltérő származású család 
lakott itt, de annyira hozzánk 
tartoztak, hogy nem is tudtuk, 
ezek a családnevek nem ma-
gyar nevek. Nagyon nyitott és 
gazdag világ volt ez. Boldog va-
gyok, hogy ebben a nyitottság-
ban születtem, ami mégsem volt 
globalizáció. A különböző kul-
túrák egészséges együtthatást 
gyakoroltak, mindenki ismerte 
a saját hagyományait. 

– Az, hogy Isten szolgálatát vá-
lasztotta, mennyiben köszön-
hető ennek a közegnek?

– Nagyon sokban. Ebben a vi-
lágban a tanítókkal egyetemben 
nagy tisztelete volt a papnak, a 
templomnak, a természetfelet-
tinek. Nagyanyám leleményes-
sége hozta közelebb hozzám a 
természetfeletti világát azzal, 
hogy szentképeket ragasztott 
csirizzel egy kis zsebnaptárba.  
Mindez a Rákosi-rendszer vad 
időszakában történt, amikor 

még 4 éves sem voltam. Hete-
dikes koromban mondtam ki 
először Kolbert Mátyás káplán 
úrnak, hogy pap szeretnék len-
ni. Az ő segítségével vált belő-
lem bencés diák.

– 1994-ben szentelték püspök-
ké, még abban az évben a Ma-
gyar Katolikus Püspöki Kar 
családreferensévé választották. 
Miként látja a családok hely-
zetét, a család mint intézmény 
létjogosultságát napjainkban?

– Az eltelt több mint 25 év-
ben nagyon sokat tanultam 
a családokról, legfőképpen a 
nemzetközi konferenciáknak 
köszönhetően. Az egyik ilyen, 
Rómában tartott konferencián 
elhangzott: ha Európa odafi-
gyelne a családokra, talán meg 
lehetne fordítani a kontinens 
sorsát. Európa lelkileg, szel-
lemileg, a házasság, a család 
szempontjából is kiüresedett. 
Rettegve félünk attól, hogy be-
következik az a jövő, amit az 
európai ember magának terem-
tett azzal, hogy keresztény hitét 

elhagyta. Az a vákuum, amit 
teremtettünk a család, mint 
„intézmény” megsemmisülése 
által, kérlelhetetlenül magával 
hozza ennek következménye-
it. Későn hallottuk meg a szót, 
hogy a család a társadalom 
alappillére. Ha nincsenek házas-
ságkötések, ha nem születnek 
gyermekek, akkor nagy baj van. 

A Központi Statisztikai Hiva-
tal adatai szerint 2010 és 2020 
között 49 százalékkal nőtt a há-
zasságkötések száma hazánk-
ban, ami biztató. Ám mindössze 
a férfiak 46, és a nők 45 százalé-
ka véli úgy, hogy a házasság tar-
tós tud lenni. Ez az arány nem 
túl kecsegtető, de emelkedő ten-
denciát mutat. 

– Mi az oka annak, hogy sok 
házasság kevéssé tartós, mi az, 
ami összetart egy frigyett?

– A család kiinduló-, és cél-
pontja a házasság. Az Alsó utcai 
ember számára életmódjából 
fakadóan adódott idő és energia 
arra, hogy odafigyeljen a házas-
ságára. A házastársak egymás 

PRESSZÓ

Bíró László: Nagyapáink a fronton
nem találkoztak ateistákkal

A püspök szerint a minőségi idő együttes eltöltése
a tartós házasság kulcsa

FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV 2018.
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mellett művelték a földet, közben 
pedig volt alkalmuk érdemben 
beszélgetni. Ma már viszont nem 
természetes a házastársi kommu-
nikáció, amire időt kell fordítani. 
A pragmatikus dolgokról való 
beszélgetések, amit szükségsze-
rűen végeznek a felek, nem való-
di házastársi beszélgetések. Na-
gyon fontos, hogy a házaspárok 
minőségi időt töltsenek együtt, 
melynek során a mélyebb érzések 
megosztása előtérbe kerül. Nem 
elég egyszerűen elmondani, mi 
történt aznap, de meg kell oszta-
ni az ezzel kapcsolatos mélyebb 
érzéseinket is. A meg nem osz-
tott érzések ugyanis idővel át-
hághatatlan szakadékot képez-
nek. Így elvész a személyesség, 
mely miatt egyre távolodnak 
a párok, és ez az, ami megöli 
a házasságot. Sokszor hallom, 
hogy ebből a kapcsolatból eny-
nyit lehet(ett) kihozni. De ez 
nem igaz, csak újra kell kezdeni 
a felek közötti párbeszédet.

– Az Isten színe előtt kötött 
házasságok tartósabbnak bi-
zonyulnak, mint a polgári há-
zasságok?

– Ez erősen függ attól, mi az 
oka annak, hogy egyházi eskü-
vőt kötnek a felek. Nem mind-
egy, hogy a hit áll mögötte, vagy 
az egyre fogyó hagyomány, a 
szülők, nagyszülők elvárása. Az 
egyházi esküvő is csak akkor 
működik tartósan, ha valódi 
hiten alapul.

– 1996 és 2008 között a Köz-
ponti Papnevelő Intézet rektora 
volt Budapesten. A család által 
a papnövendékekre átörökített 
értékrend fontossága bizonyá-
ra a papnevelés során is nagy 
szerepet játszott…

– A papneveléssel eltöltött 
15 év szép időszak volt az éle-
temben, de a család hiányát itt 

is meg kellett tapasztalni. Akár 
egy karácsonyfadíszt, a külön-
böző értékeket utólag is rá lehet 
akasztani a fiatalokra. Ám így 
azok már nem tudnak olyan 
mélyen integrálódni, mint azok 
az értékek, amiket mi kaptunk 
gyermekkorunkban öregjeink-
től. Az értékek utólagos átplán-
tálása olyan, mint egy kabát, 
amit fel lehet venni és le lehet 
tenni. Voltak, akik felvették és 
rajtuk maradt, míg mások le-
tették. Az ember papnevelőként 
ugyanazokat az örömöket és bá-
natokat éli meg, mint egy szülő. 
Szép lehetőség, de ha nincsenek 
meg a családi gyökerek, akkor 
nagyon nehéz eredményt elérni. 

– Ön szerint a család csakis 
férfi és nő házasságán alapul-
hat?

– Igen, szentül hiszem, hogy 
ez így van!

– 2008-ban XVI. Benedek pápa 
kinevezte Magyarország Ka-
tonai Ordináriusává, tábori 
püspökké. Mennyire nyitottak 
a katonák Isten szavára?

– Sokan úgy élték meg, ami-
kor tábori püspök lettem,  hogy 
bekerültem az oroszlánok ver-
mébe. Pedig a katonákat is anya 
szülte, őket is ez a társadalom 
küldi szolgálatba. A papi hiva-
tás és a katonaság között a ka-
tonai misszió jelenti a legköze-
lebbi kapcsolatot. Sokan éppen 
akkor kerülnek közel a hithez, 
Istenhez, akkor tekintenek fel-
felé, amikor a családjuktól távol 
vannak és létük múlandóságára 
fény derül számukra. Nagyapá-
ink is elmondták: a fronton nem 
találkoztak ateistákkal. Egyéb-
ként nem is gondolnánk, hogy 
a honvédség mennyire szociális 
alapon szerveződő, az emberre 
figyelő intézmény. Magam is 
nagyon sok odafigyelést, tiszte-
letet kaptam tőlük. 

– A COVID-19 járvány miatt 
elrendelt karantén, a bezártság 
időszakát lehetett valamikép-
pen saját szellemi gyarapodá-
sunkra fordítani?

– Ezt az időszakot vagy bor-
zasztó, vagy szép időszakként 
élték meg az emberek. Az egyik 

hívő elmesélte, hogy a család 
rendszeresen online követte a 
vasárnapi szentmisét, ünneplő 
ruhát öltve, a házi oltárrá ala-
kított dohányzóasztal mellett. 
Emellett egy idős úrról is ők 
gondoskodtak. Ezekre a va-
sárnapi elcsendesedésekre és 
a felelősségvállalásra nagyon 
szép időszakként, élményként 
emlékeznek vissza. Ebből is lát-
szik, hogy az apró rituálék óriási 
értéket képviselnek az életünk-
ben. Hogy ez az időszak a csalá-
di egység javát szolgálta, vagy a 
kárára ment, ezeknek a kis ritu-
áléknak a meglététől is függött. 
Kívánom, hogy minden család 
találja meg a maga rituáléját. 

– Lassan két éve, hogy kórházi 
ápolás alatt áll. Miként szolgál 
az egészsége?

– 2018. novemberében, „egy 
hétre vonultam kórházba”, az-
óta is itt vagyok, kórházi olta-
lom alatt (jelenleg Hévízen – a 
szerk.). Ilyen hosszú idő alatt 
az ember megszokja a kórház 
kényelmét, miképp a kiszolgál-
tatottság érzését is. Remélem, 
hogy a kórházi lét után néhány 
lépést segédeszközök segítsé-
gével képes leszek megtenni. 
Talán az alsóvárosi egyesület 
báljára is el tudok majd men-
ni, bár annyi fantáziám nincs, 
hogy azt is elképzeljem, a nyitó 
táncot is eljárhatom. Hogy a 
szekszárdiak számon tartanak, 
azt „folyékony állapotban”, és 
disznótoros kóstolók formájá-
ban is kifejezik. Köszönöm a 
híveknek a sok imádságot, az 
emlékezést.

– Rengeteg elismerést kapott 
már. Mit jelent ezek sorában, 
hogy tavaly Szekszárd Város 
Napja alkalmából szülővárosa 
díszpolgári címmel ismerte el 
életútját?

– Már a kórházban voltam, 
amikor megkaptam a díszpol-
gári címet. Különleges érték, 
hogy szülővárosom nem írt le, 
ekként tart számon. Úgy vélem, 
hogy ez az elismerés a társada-
lom egésze számára jó üzenet. 
Boldog vagyok, hogy szekszárdi 
díszpolgárként hallhatok meg, 
és szüleim mellé temetkezhetek. 

A meg nem osztott érzések 
idővel áthághatatlan sza-
kadékot képeznek. Így el-
vész a személyesség, mely 
miatt egyre távolodnak a 
párok, és ez az, ami megöli 
a házasságot.

Szőlőhegyi 
mese

Mondom én a sorát,
szavam borral árad,
meg is hallja füled,
ha azt nem rühellé,
mit tanult a legény,
kinek kedve támadt 
segédnek szegődni
hordók atyja mellé.

Végezte is amaz
példásan a dolgát,
hírnevéhez méltó
lám a pincemester,
bizonyságul népek,
nem hiába mondják,
biztos léptű, vezér,
s helyét álló ember.

Segédünk a szavát
mint az óbort itta,
újonc volt, de okos, 
s megkérdezte tőle:
Mester, mikor iszik,
maga honnan tudja,
részeg lett a bortól,
s elég már belőle.?.

Édes fiam – kezdi
mesterünk a példát –
nézd a pince végén
azt a két szép hordót,
majd ha oda szemed
éppen négy hordót lát,
tudnod kell, a borból
neked épp elég volt.

Téblábol a segéd
bajban érzi magát,
pince mélyét lesve
hibát lel a szóban:
Mester, hisz tudja,
hiszem én a szavát,
de, hogy látnék kettőt
hol csak egy hordó van?

Kis Pál István
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AGÓRA MOZI
Szeptember 06. (vasárnap)
|15:00 |  Masha és a medve: 

Masha dalai
| 17:00 | Miután összecsaptunk
| 19:30 | Tenet

Szeptember 07. (hétfő)

– szeptember 09. (szerda)
| 17:00 | Miután összecsaptunk
| 19:30 |  Tenet

Szeptember 10. (csütörtök) 

| 17:00 | Mulan

| 19:30 |  Az új mutánsok

Szeptember 11. (péntek) 

– szeptember 12. (szombat)

| 15:00 | Állati jó kekszek

| 17:00 | Mulan

| 19:30 |  Az új mutánsok

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

Telefon: 74/511-808 (05531)

Szemüvegek szakszerű készítése 
és javítása.

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. szeptember 1–30-ig tart.
(05530)

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

(05529)

Felhívás | Önkéntesek Napja 2020
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi Civil Kerekasztal 

és Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormányzata 
2020. szeptember 26-án (szombat) hagyományosan 
megszervezi az Önkéntesek Napját és a Hála Gálát.

A Szent István téren mutat-
koznak be az önkéntes munkát 
végző szervezetek 10:00 – 16:00 
óráig.

Kérjük, hogy aki szeretne 
fellépni, bemutatkozni az je-
lentkezzen Pócs Margitnál a 
mentalmuhely@gmail.com
vagy Ácsné Oláh Gabriellánál 
a gabi.olah.acs@gmail.com 
e-mailen.

A jelentkezéskor kérjük je-
lezni a technikai igényeket 
(szék, asztal, stb.)

Jelentkezési határidő: 2020. 
szeptember 16. (szerda)

Idén is keressük az év Szom-
jú-díjasát. A szervezők 2020. 
szeptember 16-ig várják a 

felterjesztéseket egyéni és 
közösségi kategóriában. Az 
indoklással alátámasztott ja-
vaslatokat papír alapon illetve 
elektronikusan lehet benyújta-
ni a Mentálhigiénés Műhelyhez 
a 7100 Szekszárd, Szent István 
tér 10. postai címen, illetve a 
mentalmuhely@gmail.com
e-mail címen.
További információk:
•  Pócs Margit tel: 74/511–722, 

06–20/473–0644, e-mail: 
mentalmuhely@gmail.com.

•  Ácsné Oláh Gabriella
tel: 06–20/428–4446, e-mail: 
gabi.olah.acs@gmail.com

•  Ferenc Vilmos
 tel: 06–20/975–3814.

Pályázati felhívás
SZMJV Önkormányzata a Ciklá-
men Tourist Idegenforgalmi Zrt. 
támogatásával és A Tehetségekért 
Alapítvány közreműködésével „Ta-
nulj, hogy boldogulj!” elnevezéssel 
pályázatot ír ki általános iskolák felső 
tagozatos tanulói számára tanulmá-
nyi ösztöndíj elnyerésére.
1. A pályázat célja:

A pályázat célja alapfokú nevelé-
si-oktatási intézmény felső tagoza-
tán (5–8. évf.) tanuló, kiemelkedő 
tanulmányi eredménnyel rendelke-
ző, vagy egyes tanulmányi és mű-
vészeti területen tehetséges, a tudás 
megszerzésében, a további fejlődés-
ben motivált gyermekek tanulmá-
nyi ösztöndíj program keretében 
történő támogatása. 

Az ösztöndíj olyan tanulókat kí-
ván támogatni, akiknek családja a 
tanuló tanulmányi előmenetelét, te-
hetségének kibontakoztatását anyagi 
lehetőségei miatt nem vagy csak igen 
korlátozott mértékben tudja segíteni, 
biztosítani.
2. Az ösztöndíj forrása: 

Az ösztöndíjat a Ciklámen Tou-
rist Idegenforgalmi Zrt. a Szekszárd, 
Széchenyi u. 40. szám alatt műkö-
dő valutaváltó üzletének (Correct 
Change) nyereségéből biztosítja.
3. Az ösztöndíj mértéke és folyósí-
tásának módja:

Az elnyerhető ösztöndíj összege 
havi 10.000,- Ft, melyet a támogató 
egy tanéven keresztül, 2020. szep-
tember 1. napjától 2021. augusztus 
31. napjáig biztosít. 

Az ösztöndíjat a nyertes pályá-
zó negyedévente, három havi díjat 
(30.000,- Ft) egy összegben, utólag 
kapja meg a pályázatában megadott 
bankszámlaszámra történő utalással. 

A nyertes pályázónak lehetősége 
van az egy éves ösztöndíjidőszak 
leteltét követően újból pályázatot 
benyújtani.
4. Az ösztöndíjjal kapcsolatos el-
számolás: A tanulónak az odaítélt 
ösztöndíjjal kapcsolatban elszámo-
lási kötelezettsége nincs. 
5. Pályázók köre:

Pályázhat minden, Szekszárd Me-
gyei Jogú Város közigazgatási terü-
letén működő általános iskola 5–8. 
évfolyamos tanulója. 

A pályázatot a tanulónak kell be-
nyújtania a szülő, törvényes képvi-
selő aláírásával.
6. Pályázati feltételek:

Támogatásban az a pályázó része-
sülhet, aki a pályázati kiírásnak ma-
radéktalanul megfelelő pályázatot 

nyújt be és valamennyi szükséges 
mellékletet csatolja ahhoz.
A pályázat keretében a tanulónak 
egy „Tanulói önéletrajzot” kell be-
nyújtania, amelyhez csatolni kell 
az alábbiakat:
1.  pályázati adatlap (a tanuló az is-

kolában kérheti vagy a www.szek-
szard.hu oldalon elérheti),

2.  az osztályfőnök tanulóról írt jel-
lemzése, 

3.  a nevelőtestület támogató nyilat-
kozata. 

A „Tanulói önéletrajz” mutassa be 
a tanuló
1.  életkörülményeit, családi hátterét, 
2.  eddig elért iskolai, művészeti és 

sporteredményeit, 
3.  hobbiját, érdeklődési körét, 
4.  a jövőjével kapcsolatos elképzelé-

seit, valamint
5.  azt, hogy az elnyerni kívánt ösz-

töndíjat milyen célra tervezi fel-
használni. 

7. A pályázat benyújtásának helye:
A pályázatot SZMJV Polgármes-

teri Hivatala Humánszolgáltatási 
Igazgatóságának Humán Osztá-
lyához kell benyújtani személyesen 
vagy postai úton (7100 Szekszárd, 
Béla király tér 8.).
8. A pályázat benyújtásának határ-
ideje: 2020. szeptember 25.
9. A pályázat közzétételének helye:
•  SZMJV Önkormányzatának hiva-

talos honlapja (www.szekszard.hu)
•  SZMJV Önkormányzatának szol-

gáltató lapja (Szekszárdi Vasárnap)
A pályázati kiírást megkapja vala-

mennyi szekszárdi általános iskola.
10. A pályázat elbírálásával kap-
csolatos információk:

A tanulmányi ösztöndíj pályáza-
tokat A Tehetségekért Alapítvány 
kuratóriuma bírálja el SZMJV Ön-
kormányzata Közgyűlésének Ok-
tatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága, 
valamint a Ciklámen Tourist Ide-
genforgalmi Zrt. tulajdonosai véle-
ményének kikérésével.
11. A pályázat elbírálásának határ-
ideje:
A pályázatok elbírálására a benyúj-
tási határidőtől számított 30 napon 
belül kerül sor.

A pályázatok eredményéről az el-
bírálástól számított 8 napon belül a 
Polgármesteri Hivatal Humánszol-
gáltatási Igazgatóságának Humán 
Osztálya értesítést küld a pályázók, 
valamint – nyertes pályázók esetében 
– az érintett általános iskola részére.

A tanulmányi ösztöndíj pályá-
zattal kapcsolatosan információt 
dr. Horváth Annamária oktatási 
referens nyújt a 74/504–174-es te-
lefonszámon.

SZMJV Önkormányzata
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Elérhetőségek, fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Előzetes bejelentkezés alap-
ján: 06–74/504–102, e-mail: pol-
garmester@szekszard.hu

•  Dr. Göttlinger István aljegyző
Minden szerdán 10:00–12:00 órá-
ig, Polgármesteri Hivatal

•  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: ro-
bert.gulyas1965@gmail.com

• Máté Péter képviselő 10. vk.
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail: ma-
tepetersandor@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: mo-
ravicky76@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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Véleménykérés
A sport a legnagyobb önszerveződésre épülő ci-
vil tevékenység, a kultúra része, szerves módon 
kapcsolódik a társadalom kulturális, gazdasági 
jelenségeihez. A szekszárdi önkormányzat ké-
szülő sportkoncepciójának célja a jelenlegi spor-
télet felmérése, a régi terv felülvizsgálata, meg-
újítása, és a jövőbeni lehetőségek azonosítása.

Az új koncepció széles körben figyelembe kí-
vánja venni a lakosság igényeit, annak elkészíté-
se során nagymértékben szeretne támaszkodni 
a szekszárdi polgárok véleményére. Éppen ezért 
a közgyűlés Oktatás, Sport és Ifjúsági Bizottsága 
kikéri a lakosság véleményét is.

A kérdőívre adott válaszokat, véleményeket 
többféleképpen lehet beküldeni:

1.  Töltse ki, vágja ki és juttassa el a Polgár-
mesteri Hivatalba személyesen vagy pos-
tán (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

2.  Töltse ki, fényképezze le és küldje el az oksi.
velemeny@szekszard.hu e-mail címre.

Ha bármilyen észrevétele van a témával kap-
csolatban, kérjük írja meg az oksi.velemeny@
szekszard.hu e-mail címre.

1.)  Az Ön véleménye szerint Szekszárd MJV sportkoncepciójában a következő 4 évben 
mely területek kapjanak elsőbbséget? Kérjük, a felsoroltakat 1-től 5-ig számozással
súlypontozza válaszában! (Az egyes szám a legkevésbé, az ötös a leginkább fontos!)
  __ Szabadidős és diák sportok
__ Labdajátékok
__ Egyéni sportok
__ Küzdő sportok
__ Technikai sportok

2.)  Kérjük, nevezze meg, hogy a felsorolt sportterületeken belül, melyik az a három konk-
rét sportág, vagy tevékenység, amely Ön szerint a leginkább támogatandó?!
Szabadidős sportok:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Labdajátékok:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Egyéni sportok:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Küzdő sportok:
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ , _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

3.)  Továbbá kérjük véleményét arról, hogy Ön egy új sportcsarnokban, a főpálya mel-
lett, milyen kisebb méretű termeket alakítana ki?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

4.)
Az Ön életkora: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Az Ön neme: _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Útlezárás
A Szekszárdi Távhőszolgáltató 
Nonpro�t K�. vezetékhálóza-
tán fejlesztési munkákat végez a 
korábban már kiépített hálózat-
részen. A munka elvégzéséhez 
szeptember 3-tól előreláthatólag 
október 15-ig lezárják a Dienes 
Valéria utcát fél szélességben.  
A munkálatok ideje alatt sebes-
ségkorlátozásra, illetve forgalmi 
rend változásra számíthatnak a 
környéken élő lakosok. A gyalo-
gosforgalom akadálymentesen 
biztosításra kerül.

Meghívó
A Vakok és Gyengénlátók TM.-i 
Egyesülete ebben az évben is 
megrendezi a Szeretet Lángja
közvélemény formáló kulturális 
rendezvényt a Béla király téren,
szeptember 10-én 14:00 órától 
15:30 óráig.

A megnyitót követően fogya-
tékkal élő és egészséges embe-
rek lépnek fel egy színpadon. 

Fellépők: Segítséggel élő fiatalok 
és barátaik – Rákóczi Szilvia éne-
kes és Gáti László zenész-énekes. 

Szeretettel hívjuk és várjuk az 
érdeklődőket, valamint civil szer-
vezetek képviselőit, akik szívesen 
bemutatkoznának! A szabadtéri 
rendezvény nyitott. Kérjük az 
érdeklődőket, hogy szájmaszkot 
szíveskedjenek viselni!

Pénzadományaikat köszö-
nettel elfogadjuk a 71900058–
10004074 számlaszámra.
Elérhetőségek: 7100 Szekszárd, 
Hunyadi u. 4., tel.: 30/789–7480, 
www.tolnamegyeivakok.hu, 
e-mail: szdvakok@gmail.com

Tájékoztatjuk a Polgármesteri Hivatal tisztelt ügyfeleit, 
hogy a hivatalt 2020. szeptember 7. napjától

szájat és orrot eltakaró maszkban szíveskedjenek felkeresni.

Retro véradás
A Szekszárdi Területi Vérellátó 
szeptember 7-én 08:00 – 19:00 
óra között rendezi a hagyomá-
nyos Retro véradását. 

Sok szeretettel várunk min-
den segítő embert. A segítséget 
ajándékokkal, sörrel és virslivel 
köszönjük meg. Idén a véradó-
nap arca Gereben Lívia és a KSC 
Szekszárd csapata.
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PANTEON TEMETKEZÉS Teljes körű temetkezési szolgáltatás
7100 Szekszárd, Alkotmány u. 1. • +36–74/511–755 

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

(05522)

Társastánctanfolyam  

felnőtteknek Szekszárdon, 
szeptember végétől

Telefon: +36–20/980–77–52
http://www.gemenctancsportegyesulet.hu

Tánctanár: Orbán Ferenc

(05543)

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!

(05524)

30% kedvezmény
a 

30% kedvezmény
 és 

30% kedvezmény30% kedvezmény

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!

(05535)

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

dübelek, épület- és
bútorvasalatok,

zárak, lakatok, kilincsek, 
bútorfogantyúk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • tel.: 74/512–454
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • tel.: 74/540–780 (05523)

(05534)




