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Gereben Lívia:Gereben Lívia:
Nagyon szeretek ittNagyon szeretek itt  lenni lenni 

Interjú Zaják Ritával Interjú Zaják Ritával 
→ → 2–3. oldal2–3. oldal

Lemondott a jegyzőLemondott a jegyző
→ → 6. oldal6. oldal

Válaszút előttVálaszút előtt
az autóipari beszállítókaz autóipari beszállítók

→ → 10. oldal10. oldal

XXX. évfolyam, 29. szám                       Lapunk a www.szekszard.hu honlapon is olvasható                               2020. augusztus 9.

→ → INTERJÚ a 12–13. oldalonINTERJÚ a 12–13. oldalon
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Vannak olyan témák, ame-
lyekben hitelesen egy nő 
tudja a problémákat és 
megoldásokat képviselni

„Kislányom, te ezt hogy bírod?”
A nők szerepe a politikában, 
zöld város, csomagosztás. 
Kényes témákról tabuk nél-
kül beszélgettünk Zaják Ritá-
val, az Éljen Szekszárd önkor-
mányzati képviselőjével.

Balázs László

Zsinórban harmadik önkor-
mányzati ciklusban megválasz-
tott képviselő, a szó praktikus 
értelmében mégsem tartja ma-
gát politikusnak. Tizennégy év-
vel ezelőtt egy civil mozgalmat 
szeretett volna elindítani, mert 
úgy látta, hogy az 1990-es nagy 
ígéretekből kevés teljesül. Az 
iskolájára – ahol tanított – la-
kat került volna. Szakszervezeti 
titkárként harcolt az intézmény 
megmaradásáért, szerepe volt 
abban, hogy a mai napig létezik 
az iskola.

– Busszal érkezett az interjúra. 
Fontos lenne a közösségi közle-
kedés népszerűsítése?

– Nem is a népszerűsíté-
se, inkább az ésszerűsítése. 
Köztudott, hogy Szekszárdon 
a lakosságszámhoz, a város 
nagyságához viszonyítva az 
átlaghoz képest sok a személy- 
autó. Szemléletformálásra len-
ne szükség, ehhez viszont elen-
gedhetetlen lenne a modern tö-
megközlekedés, amit szívesen 
használnak az emberek. Busz, 
ami nem szennyezi a környe-
zetet, illetve olyan jegyár, ami 
megfizethető. A kerékpáros 
közlekedés népszerűsítése is 
fontos. Ugyanakkor látni kell, 
hogy hosszú idő, mire az autók 
kikerülnek a belvárosból.

– Manapság már más témákkal 
is foglalkozik a politika, nem 
csak a társadalomtudományi 
diskurzussal. A hétköznapi élet 
kérdéseivel például, ahol igény 
is van a nőkre.

– Nem tennék különbséget 
női és férfi politikus között. 
Aki érez magában kedvet, el-
szántságot, erőt, tehetséget, 
az belevág. Édesanyám a mai 
napig nem érti, mit keresek a 

politikában. Sokszor felteszi 
a kérdést: „Kislányom, te ezt 
hogy bírod?” Az tény, hogy 
nőként nehezebb érvényesülni. 
De vannak olyan témák, ame-
lyekben hitelesen egy nő tudja 
a problémákat és megoldásokat 
képviselni. Sok esetben a höl-
gyek kitartóbbak, empatiku-
sabbak, körültekintőbbek.

– Úgy hallani, nincs teljes egyet-
értés az ÉSZ-frakción belül a 
Zöld Város Projekt tervei kap-
csán. Ön szerint mi lenne a kon-
cepció ideális forgatókönyve?

– A vasútállomás mellett, a 
Sport utcában épül majd egy 
nagy parkoló. Ez praktikus le-
het. Zöldnek lenni ezt jelenti, 
teszünk a környezetért, a kö-
zösségért. Persze kevés a par-
koló, de szolidárisabban kell 
megközelíteni a kérdést, nem 
biztos, hogy a belvárosba terve-
zett parkolóház a megoldás. A 
felújításra váró vendéglátóipari 
szakközépiskola mellett min-
denképpen építenék egy torna-
termet. A Tudásközpont mellet-
ti szabad területen további plusz 
parkolókat lehetne kialakítani. 
Lenne helye egy szép parknak 
is, legfőképpen a fiatalok igé-
nyeit szolgáló tér jól mutatna az 
elhagyott területen.

A Zöld Város Projektben a 
zöld felületek arányának nö-
velésével a mesterséges bur-
kolat csökkentése a cél. Fontos 

alapelv a közösségi tervezés és 
a fenntarthatóságra való törek-
vés. A gazdasági, társadalmi, 
környezeti hármasból a környe-
zeti pillér erősítését szeretnénk 
elérni.

– A koronavírus-járvány kö-
vetkeztében a „női szakmákra", 
az egészségügyre, az oktatásra, 
és a szociális ágazatra hárul 
a legnagyobb teher, miközben 
a gyerekek otthoni ellátását is 
meg kell oldani. Milyen tanul-
ságokat kell ebből levonnunk a 
jövőre nézve?

– Borzasztó helyzetet terem-
tett az a négy hónap, és nem 
biztos, hogy vége van. A lehe-
tőségekhez képest tisztességgel 
helytállt az egészségügy és a 
pedagógus társadalom. A szü-
lő szereprepertoárja valóban 
bővült: anya-apa, férj-feleség, 
pénzkereső, háztartásvezető 
és egyszeriben tanár és/vagy 
óvónő is. A szülőknek ez na-
gyon megterhelő, de a gyer-
meknek is. A helyzet nemcsak 
fizikailag, hanem pszichésen is 
fokozott terhet ró mindenki-
re, ezért fontos, hogy legyen a 
családon belül kommunikáció, 

feladatmegosztás. Szeretném 
megemlíteni Tigelmann Pé-
tert, a dombóvári Európa Szál-
ló tulajdonosát. aki negyven, a 
szociális szférában, illetve az 
egészségügyben dolgozó mun-
kavállalónak és családjának 
ajánlott fel kétéjszakás, félpan-
ziós ellátást. Neki köszönhe-
tően egy szociális ágazatban 
dolgozó szekszárdi édesanya 
három gyermekével augusz-
tus végén utazhat Gunarasba. 
Rendkívüli helyzet(ek)ben, a 
nehézségek leküzdésére minél 
több ilyen felajánlásra lenne 
szükség.

– Ács Rezső polgármester 
döntésképtelennek nevezte az 
ÉSZ-t. Az Ön által vezetett Szo-
ciális, Egészségügyi, Környezeti 
és Fenntarthatósági Bizottság 
(SZEKÖF) július 2-án döntött 
három szociális bérlakás ügyé-
ben. Több mint öt hónap telt el 
az igények beadása óta.

– Tavaly augusztus 16-a volt 
az önkormányzati bérlakások 
pályázati határideje, a korábbi 
közgyűlés szociális bizottsága 
azonban nem bírálta el a kérel-
meket. A tavaly októberi gáz-
robbanás miatt jól jött, hogy 
nem lettek kiosztva a lakások. 
Februárban a SZEKÖF több 
fiatal házaspárnak kiosztotta a 
Fecskeházban lévőket, minden 
igénylőnek tudtunk adni. A 
nyugdíjas jelentkezőknek a Mi-
kes utca 1. szám alatt szolgáltat-
tunk ingatlant. Maradt három 
bérlakás, ezeket a külföldről 
hazatérő, kéthetes karanténra 
kötelezett személyeknek tartot-
ták fenn.

Végül polgármester úr ké-
rése volt, hogy kapják meg 
ezeket az ingatlanokat is az 
igénylők. Összesen mintegy 
65 család pályázott a három 
lakásra. Mivel a bizottság első 
alkalommal döntött ilyen nagy 
horderejű kérdésben, környe-
zettanulmányokkal szerettük 
volna igazságosabbá tenni a 
döntést: kicsit megismerni a 
pályázókat, hogy az élethely-
zetükbe jobban belelássunk.  
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A pandémia miatt nem volt 
módunk arra, hogy behatób-
ban tanulmányozzuk a rászo-
rulók helyzetét. Amint véget ért 
a veszélyhelyzet, meglátogattuk 
a családokat, végül az első bi-
zottsági ülésen született döntés 
a három lakásról. Az elmúlt 13 
évben alig gyarapodott a város 
szociális bérlakásállománya, az 
igénylők száma viszont nőtt. A 
kialakult helyzeten befektetők 
és hitelintézetek bevonásával, 
uniós támogatással egy orszá-
gos szociális lakásépítési prog-
ram segítene. 

– SZEKÖF-elnökként az ön-
kormányzati segélycsomagok 
kiosztása miatt kapott hide-
get-meleget.

– Negyedévente adható a 
rászorulóknak rendkívüli te-
lepülési támogatás, a veszély-
helyzet kihirdetése előtt pedig 
pont aktuális volt az igénylések 
leadása. A Humánszolgáltató 
Igazgatósággal egyeztetve a 
bizottság azt a döntést hozta, 
hogy ne utalványt adjunk, ha-
nem élelmiszert, ami egyből 
célba jut. A támogatás összege 
ötezer forint, a csomag azon-
ban sokkal nagyobb értéket 
képviselt. 

Több listát kellett egyeztet-
ni: a városi szociális hálóban 
szereplő személyek, a roma 
önkormányzat és a menet köz-
ben e-mailben beérkező igé-
nyek alapján osztottuk a cso-
magokat. Nem mindenhová 

jutottunk el, de senkit nem ért 
kár. A legutóbbi bizottsági ülé-
sen ugyanis arról döntöttünk, 
hogy akik nem kapták meg a 
csomagot, azok sem lesznek 
károsultak, az első negyedévi 
támogatást ugyanis igényel-
hették és megkapták utalvány 
formájában. Az önkormányzat 
még soha nem szállított házhoz 
csomagot vagy élelmiszert, ve-
szélyhelyzet sem volt eddig, 
nagy munka volt ennek koor-
dinálása. Komoly összefogás 
eredményeként szállítottuk ki 
a 900 „pakkot”: az akcióban 
önkormányzati képviselők, a 
roma önkormányzat képvise-
lői, a helyhatóság munkatár-
sai és önkéntesek vettek részt 
együtt, közösen, egyetértésben.

Közlemény
Tisztelt szekszárdi lakosok!
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzatának Köz-
gyűlése az építendő új orvo-
si rendelő építését a Szabó 
Dezső utcai helyszínen fel-
függesztette, az új helyszín 
kiválasztásának lehetőségét 
vizsgálja.

Az új építési helyszínt 
az önkormányzat a lakos-
ság széleskörű bevonásá-
val kívánja kijelölni, ennek 
érdekében várjuk az önök 
javaslatait, észrevételeit, vé-
leményét az önkormányzat 
által az alábbiakban javasolt 
helyszínekkel kapcsolatosan.

Javasolt helyszínek: 
1.)  Wesselényi u. – Alkot-

mány u. térsége, az ún. 
SZÜV-től nyugatra, a 
Wunderland Óvodától 
északra fekvő zöldterület 
SZÜV felőli része;

2.)  az Alkotmány u. déli vé-
gének folytatásában lévő, 
a Dobó u. felől megköze-
líthető zöldterületi sáv;

3.)  az Alkotmány u. déli 
végének folytatása és a 
Honvéd u. közötti zöld-
terület;

4.)  a Csopak utca – 56. sz. 
főút közti terület déli vége.

Információk a tervezett ren-
delő épületéről: két felnőtt 
háziorvosi rendelőt (III. és 
XIV. sz. körzet) magába fog-
laló földszintes, lapostetős, 
cca. négy méter magasságú 
épület, cca. 160 m2 hasznos 
alapterülettel, 220 m2 beépí-
tett területtel. A járdákkal, 
valamint a szükséges nyolc 
parkolóval együtt a létesít-
mény területigénye mintegy 
600 m2.  

A fenti területekről és a 
rendelő épületéről további 
információkat találhatnak a 
www.szekszard.hu honla-
pon, illetve érdeklődhetnek 
és véleményt nyilváníthatnak 
a foepitesz@szekszard.hu 
e-mail címen.
Szekszárd Megyei Jogú Város
 Önkormányzata

Új helyszínen épülhet meg az orvosi rendelő
A közgyűlés döntött a Szabó 
Dezső és a Béri Balogh Ádám 
utcák kereszteződésébe ter-
vezett háziorvosi rendelővel 
kapcsolatos pályázatról.

Balázs László

Két okból is rendhagyó volt a 
szekszárdi közgyűlés ülése: Ács 
Rezső polgármester és Gyurko-
vics János alpolgármester távol-
létében a rangidős Rácz Zoltán 
(ÉSZ) vezette a rendkívüli ülést. 
A Fidesz-frakciót mindössze 
ketten képviselték. A tisztségéről 
lemondó jegyző, dr. Molnár Kata 
pedig elköszönt a képviselő-tes-
tülettől (bővebben a 6. oldalon).

A Szabó Dezső utcai orvosi 
rendelő építésével kapcsolatos til-
takozáshoz benyújtott szempon-
tok kivizsgálásának kapcsán arról 
szavaztak a politikusok, hogy a 
mostani pályázatát visszavonja az 
önkormányzat, és új tender be-
nyújtására lesz szükség. Döntöttek 
arról is, hogy a jelenlegi vállalko-
zóval meg kell kezdeni az elszá-
molást. A főépítész négy saját tu-
lajdonú, lehetséges helyszínre tesz 
javaslatot, a lakossági egyeztetések 
után a két frakció konszenzusos 
döntést hoz az új helyszínről, ami 
elengedhetetlen feltétele az új pá-
lyázat benyújtásának.

A közgyűlés elfogadta a szer-
vezeti és működési szabályzat 
módosítását, valamint jóvá-
hagyták a függelékeinek átdol-
gozását. A rendelet alapján a jö-
vőben a szervezési igazgatóság 
vezetője láthatja el a jegyző és 
aljegyzői tisztség betöltetlensé-
ge, illetve tartós akadályoztatása 
esetén határozott időre a jegy-
zői feladatokat. Arról is szabályt 
hoztak, hogy ha képviselőt a 
képviselő-testületi munkája 
miatt a munkahelyén felmentik 
a munkavégzési kötelezettség 
alól, akkor munkabéréből emi-
att kieső jövedelmét megtéríti 
a közgyűlés. Ezt az átruházott 
hatáskört a GVB gyakorolja.

A képviselők döntöttek az épít-
ményadóról szóló önkormányza-
ti rendelet módosításáról is, ami 
a gyakorlatban egy kormányha-
tározat helyi rendeletbe történő 
beépítését jelenti. Ennek lényege, 
hogy megszűnt a reklámhordo-
zók építményadó kötelezettsége. 
Ez több tíz millió forint működé-
si forrás elvonását jelenti az ön-
kormányzattól. Zaják Rita (ÉSZ) 
ennek kapcsán azt javasolta, hogy 
a térség országgyűlési képviselői 
vessék latba befolyásukat az elvo-
nás ellensúlyozására.

A testület szavazott az egész-
ségügyi alapellátások körzete-

iről szóló önkormányzati ren-
delet módosításáról is, mert két 
oktatási intézmény – a Comeni-
us Általános Iskola és a Baptista 
Esély Szakközépiskola – meg-
szűnik. A közművelődési intéz-
mények jogviszonyváltásával 
kapcsolatos döntések megho-
zatala kapcsán a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum és a megyei 
könyvtár vezetőjének személyi 
alapbérét havi bruttó 500 ezer 
forintos összegben állapították 
meg a városatyák.

Leköszön a tízes számú fel-
nőtt háziorvosi körzet orvosa, 
dr. Szabó Zoltán. Helyette a 
közgyűlés támogatta a sióagárdi 
dr. Kelemen Andrea szeptem-
ber 1-jével történő kinevezését.
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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

(05486)

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

Iskolakezdési Iskolakezdési AKCIÓAKCIÓ és  és NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK
a Pátrix Papírüzletben! a Pátrix Papírüzletben! 

10% kedvezmény10% kedvezmény
minden iskolaszeres vásárlás végösszegéből. minden iskolaszeres vásárlás végösszegéből. 

Akció időtartama: Akció időtartama: 
2020. június 1-től – szeptember 15-ig.2020. június 1-től – szeptember 15-ig.
Nyereményjáték:Nyereményjáték:  5db meglepetés csomag  5db meglepetés csomag

Főnyeremény:Főnyeremény: 2db roller 2db roller
Sorsolás: Sorsolás: 2020. szeptember 16.2020. szeptember 16.

Pátrix PapírPátrix Papír
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 55.7100 Szekszárd, Széchenyi u. 55.

Tel.: 74/311-309 | e-mail: riba.iren@gmail.huTel.: 74/311-309 | e-mail: riba.iren@gmail.hu

(05491)

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, � 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

(05492)

EGYÜTT AZ ÖN EGÉSZSÉGÉÉRT!

KISGÉPSZERELŐTKISGÉPSZERELŐT keresünk 
(fűnyíró, fűkasza, fűrész, traktor)
szekszárdiszekszárdi munkahelyre,
azonnali kezdéssel.

Telefon: 06-30/162–20–02Telefon: 06-30/162–20–02 (04590)

Társas táncTársas tánc   GYEREKEKNEKGYEREKEKNEK 

MŰVÉSZETOKTATÁS KERETÉBENMŰVÉSZETOKTATÁS KERETÉBEN
2020/2021-es tanévben is2020/2021-es tanévben is
ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
Orbán Ferenc táncpedagógusOrbán Ferenc táncpedagógus
+36 20/980 77 52+36 20/980 77 52

(05489)
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Próbáld meg Isten nélkül!
Wessely Gábor

Nyolcéves lehettem, amikor el-
jött hozzánk a nagybátyám ka-
rácsonykor, kettéfeszített a kör-
mével egy szem földimogyorót, 
és a középen lévő apró csírakez-
deményre azt mondta: ez Jézus 
szíve. Attól kezdve nagyon soká-
ig úgy ettem a mogyorót, hogy 
minden szemben megnéztem: 
ott van-e a szív. És ott volt. 

Töprengünk vagy sem ezen a 
dolgon – az isteni jelenvalósá-
gon – akkor is születünk, élünk, 
meghalunk, valahonnan vala-
hova tartunk, s ennek – legalább 
titkon reméljük – csak van vala-
mi oka, célja, folyamatvezérlője. 
Tudományoskodhatunk, hogy 

ősrobbanás meg nukleinsavak, 
ám aki egy picit is belemélyed 
az ilyesfajta szakirodalomba, 
meglátja, hogy van egy bizo-
nyos határ, amelyen túl csődöt 
mond a logika. A semmiből 
nem lesz valami: az anyag nem 
jöhetett létre véletlenül. S az-
tán nem alakulhatott véletlenül 
szerves anyaggá, majd gondol-
kodó, tudatos lénnyé. Túl sok a 
gyanús véletlen. Ennél a terem-
tés is hihetőbb.

Nekem persze semmi kedvem 
nem volt hinni, hozsannázni, 
amikor végre felnőttem. Önel-
látóvá váltam, nem szorultam 
másokra. De azért „csak kí-
váncsiságból” elkezdtem járo-
gatni a különböző felekezetek, 

gyülekezetek, szekták összejö-
veteleire. Egy pünkösdista lel-
kipásztor nyomta az igét, hogy 
erkölcsösnek kell lennünk egy 
erkölcstelen világban is, én meg 
lazán megkérdeztem, hogy mi-
ért kell mindehhez Isten? Miért 
nem lehetek én jó srác a magam 
emberségéből? 

A feje ellilult, és azt sziszeg-
te: – Próbáld meg akkor Isten 
nélkül!

Tíz évig próbálgattam. Elját-
szottam a faluszéli remete és 
a fővárosi világfi szerepét is. 
Kívánt, de be nem teljesedett, 
és nem kívánt, de leszaggatott 
szerelmek között sodródtam, 
roncsoltam és roncsolódtam. 
Egy borgőzös éjszaka után arra 
ébredtem, hogy „lesz számon-
kérés”. Attól kezdve szolidabbra 

vettem a figurát – mert más-
képpen él az ember, ha tudja: 
felelnie kell azért, amit elkúrt –, 
megnősültem, de még mindig 
nem kerestem Isten társaságát. 
Önerőből oldottam meg a prob-
lémáimat. Ám, amikor a féléves 
kislányom beteg lett, végére ért 
az önerőm.

Három doki dolgozott rajta a 
kórházban vasárnap délután, és 
nem sok jóval biztattak. Várako-
zás közben a gyerekosztályon, a 
társalgó egyik asztalkáján egy 
szem mogyorót találtam. Meg-
néztem: benne van-e Jézus szí-
ve. Benne volt. És miközben a 
műtőben egy bizonytalan kime-
netelű gégemetszésre készültek 
az orvosok, én a folyosón már 
biztosan tudtam, hittem, hogy 
nem lesz baj.

SZEGZÁRDI MESÉK – IRODALOM PÁR PERCBEN

TiszteltTisztelt
Olvasóink!Olvasóink!

A szokásosnál rövidebb 
nyári szünet előtti utolsó 
számot tartja a kezében, 
lapunk legközelebb 2020. 
augusztus 30-án, vasárnap 
jelenik meg. 

Addig is kívánunk önök-
nek kellemes időtöltést, 
szép nyárvégi napokat.

Lakossági fórum
Augusztus 12-én, szerdán 
17:30 órától a Babits Mihály 
Kulturális Központ Csatár 
termében kerül sor a 2., 6., 7. 
számú választókerület közös 
lakossági fórumára, rend-
kívüli fogadóórájára. Jelen 
lesznek a körzetek önkor-
mányzati képviselői: Csötönyi 
László, Murvai Árpád és Rácz 
Zoltán, valamennyien az Éljen 
Szekszárd (ÉSZ) frakció tagjai.

Szó lesz Szekszárd fejlesztési 
projektjeiről, de folytatjuk a vá-
rosi problémaleltár felvételét is.

Ha teheti, jöjjön el, és be-
szélgessünk kulturáltan Szek-
szárdról, Szekszárdért!

Lemondott a jegyző
Balázs L. – Farkas M.

Augusztus 9-i dátummal le-
mondott tisztségéről dr. Molnár 
Kata, Szekszárd Megyei Jogú 
Város jegyzője. 
Molnár Kata a csütörtöki köz-
gyűlésen azt mondta, nem volt 
könnyű meghoznia a döntést. A 
választási kampányt nehéznek 
és hosszúnak ítélte, amelyben 
szerinte a hivatal kapott mél-
tatlan támadásokat. Szerinte 
a hatékony helyi közigazgatás 
hármas letéteményese: a pol-
gármester, a jegyző és képvise-
lő-testület, vagyis bár a jegyző 
munkáltatója a polgármester, 
neki nem egy embert, nem egy 
frakciót, hanem az egész várost 
kellett szolgálnia. A választás 
után ennek szellemében tuda-
tosan is vállalta villámhárító 
szerepét, ám ez nagyon fárasztó 
feladat volt. Az utóbbi hetekben  
egyre inkább úgy érezte, át kell 
adnia a helyét egy olyan szak-
embernek, aki nagyobb mo-
tivációval rendelkezik – zárta 
szavait a leköszönő jegyző.

Mint ismert, a közgyűlés 
döntése értelmében július 17-i 
hatállyal az megszűnt a két al-

jegyzői státusz közül az egyik. 
Így egy aljegyző, Dr. Göttlinger 
István maradt, vagyis ő veszi át 
a Polgármesteri Hivatal veze-
tőjének feladatait mindaddig, 
amíg a pályázat keretében ki 
nem választják az új jegyzőt, 
akinek kinevezéséről Ács Re-
zső polgármester dönt majd. 
Dr. Molnár Kata Szekszárdon 
2015. május 1-től vezette a Pol-
gármesteri Hivatalt.

 Kíváncsiak lettünk volna 
Molnár Kata távozása kapcsán 
Ács Rezső polgármester vélemé-
nyére is, ám ő szabadságát tölti, 
írásbeli megkeresésünkre pedig 
nem válaszolt.
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Meghívó

A „Borokról könnyedén
a Pincében” programsorozat 

következő rendezvényére,  
a fehérbor kóstolóra.

Kedves Vendégeink!
Örömmel értesítjük önö-

ket, hogy következő borkos-
tolónkra augusztus 27-én 
18:00 órakor kerül sor a 
Garay Élménypincében. Ez-
úttal fehérborok kerülnek a 
poharakba, a hat szekszárdi 
mellett egy balatoni tételt is 
lehet majd kóstolni. A nedűk 
mellé a 2019-es esztendőben 
az év sajttermelőjének sajtvá-
logatását kínáljuk.

A borokat Molnár András 
sommelier mutatja be.
Az este ára 4.500,- Ft/fő, ez 
tartalmazza a kóstolt italo-
kat, a szódát, illetve a Szarva-
si Agrár Zrt sajtválogatását. 

Érkezés: 17:30 óra.
Fizetés a helyszínen, a rész-
vétel előzetes regisztráció-
hoz kötött, amit az alábbi 

e-mail címen kell megtenni:
marketing@garaypince.hu
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SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

A Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
pályázatot hirdet az önkormányzat
tulajdonában lévő, megüresedett
bérlakások határozott időre szóló
bérleti jogának megszerzésére.

Pályázható lakások:
7100 Szekszárd, Alisca u. 34. III. em.

1 db 55 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 13. IV. em.
1 db 59 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

7100 Szekszárd, Dr. Hirling Á. u. 15. fsz.
1 db 58 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 43. II. em.
1 db 54 m2 alapterületű összkomfortos költségalapú bérlakás

Kizárólag nyugdíjasok számára
Idősek Garzonházában – 7100 Szekszárd, Mikes u. 1. sz.

1 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2020. augusztus 28. (péntek) 12:00 óra

Részletes felvilágosítás:
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2., Tel.: 74/319–468, 74/510–422

Kedvezmények a fürdőben
A közgyűlés Oktatási, Sport és 
Ifjúsági Bizottsága (OKSI) július 
17-i ülésén kérte fel az üzemel-
tető Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. ügyvezetőjét és a fürdő 
vezetőjét, hogy vizsgálják meg 
a jegyárak változtatásának le-
hetőségét. A felhívásnak eleget 
téve, augusztus 3-tól a követke-
ző változtatások lépnek életbe a 
fürdőben: a családok számára 
új kedvezmény, hogy családi 
belépő már két felnőtt és ket-
tő gyerek esetében is váltható 
(6.200,- Ft-os áron). Korábban 
ezt három gyermeknél lehetett 
érvényesíteni. 

Szintén újdonság, hogy a  
lurkók hat éves kor helyett hét 
éves korig ingyen látogathatják 
a fürdőt. A diák közösségi tér 
program keretében a közép- és 
felsőfokú oktatásban részt vevő  
fiatalok diákigazolvánnyal 500,- 
forintos belépővel látogathatják 
a strandot minden kedden és 
csütörtökön 20 órától. Ebben 
az esetben a csúszdákat 22 órá-
ig, míg a gyermek és úszóme-
dencék kivételével minden más 
medencét éjfélig használhatnak. 
A program alatt lehetőség van a 
LED-falon sportközvetítések né-
zésére is.  SZV

Tavasszal kezdenék a Baka iskola korszerűsítését
Hosszabbítási kérelmet ad 
be az önkormányzat a Baka 
iskola energetikai korszerű-
sítésére vonatkozóan, hogy a 
fűtési időszak után kezdhes-
sék meg a munkát. Ha nem 
kapják meg az engedélyt, a 
hideg időszakban kell elvé-
gezni a nyílászárócserével is 
járó korszerűsítést.

Steiner Viktor

A Baka István Általános Isko-
la energetikai korszerűsítésével 
kapcsolatos pályázat kiírásáról 
februárban született döntés, az 
ide vonatkozó közbeszerzést má-
jus elején írták ki. A beérkezett 
pályázatok elbírálása azonban 
csak június 17-én, a veszélyhely-
zet elmúltával, a közgyűlés újbóli 
összeülését követően kezdődött 
el – tájékoztatott Bomba Gábor. 
Az Éljen Szekszárd (ÉSZ) frakci-
óvezetője szerint a bírálat korábbi 
megindítását akadályozta, hogy 
hiányzott az ehhez szükséges tá-
mogatási fedezeti döntés, melyet 
a veszélyhelyzet ideje alatt eljáró 
Ács Rezső polgármester hozha-
tott volna meg.

Bomba Gábor elmondta, a ki-
vitelezésre két érvényes pályázat 
érkezett, a pályázati anyagot meg-
küldték a Nemzetgazdasági Mi-
nisztériumnak, mely legkorábban 

szeptemberben adhat megerősí-
tő választ arról, hogy meg lehet 
kötni a kivitelezéssel kapcsolatos 
szerződést. A kivitelezésre hat 
hónap áll rendelkezésre, vagyis 
a fűtéskorszerűsítéssel és nyílás-
záró cserével is járó munkát a 
jelenlegi feltételek alapján éppen 
a fűtési időszakban kellene elvé-
gezni. Ebben az esetben a diákok 
más iskolákban való elhelyezését 
is meg kellene oldani.

A frakcióvezető kiemelte, 
hogy éppen ezért a Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság (GVB) 
hétfői ülésén arról döntött, ja-
vasolja a közgyűlésnek, hogx 
hozzon döntést határidő-hosz-
szabbítási kérelem beadásáról. 
Ha a hosszabbításra nem kpanak 
engedélyt, el kell kezdeni a mun-
kát, különben elvész a támogatási 
összeg. Ha viszont igen a válasz, 
akkor 2021 tavaszán, a fűtési sze-

zont követően kezdenék el a kor-
szerűsítést. A tantermeket érintő, 
vagy az egyéb, tanítást esetlege-
sen akadályozó munkálatokat 
pedig igyekeznének úgy – példá-
ul a tavaszi szünetben – elvégez-
ni, hogy az ne jelentsen akadályt 
az oktatásban. Ebben az esetben 
a felújítás a diákok áthelyezése 
nélkül is megoldható lenne.

Bomba Gábor tudatta, a kor-
szerűsítés nagyrészt a Terület- 
és Településfejlesztési Operatív 
Program (TOP) forrásaiból va-
lósulhat meg. Hozzátette, mivel 
a TOP által biztosított keretösz-
szeg nem lett volna elegendő, 
ezért a mintegy 600 millió forint 
értékű beruházáshoz – mely a 
város költségvetését nem terhe-
li – egyéb forrásból biztosították 
a szükséges összeget. Az ener-
getikai korszerűsítés részeként 
többek között hőszigetelést és 

nyílászáró cserét végeznek, va-
lamint napelemeket telepítenek 
és hővisszanyerős szellőztetést 
létesítenek a Baka iskolában, 
ahol mintegy félezer diák tanul.

Ács Rezső (FIDESZ) polgár-
mester úgy reagált: az ÉSZ ré-
széről nem kapott jelzést arra vo-
natkozóan, hogy az energetikai 
korszerűsítéssel kapcsolatos pá-
lyázat továbbviteléhez támoga-
tási fedezeti döntés volna szük-
séges. A polgármester szerint 
az ÉSZ mindezzel a felelősséget 
kívánja rá áthárítani. A városve-
zető szerint a pályázatok beadá-
sának határideje egyébként is a 
pandémia utáni időszakra toló-
dott. Hozzátette, a felújításhoz 
szükséges hiányzó összeg nagy 
részét végül – közbenjárásával – 
Süli János, a Paksi Atomerőmű 
két új blokkjának tervezéséért, 
megépítéséért és üzembe he-
lyezéséért felelős tárca nélküli 
miniszter segítségével sikerült 
megszerezni tavaly októberben.

A Baka iskola energetikai fel-
újításának terve még az előző 
önkormányzati ciklusban me-
rült fel. A TOP-os forrás elnye-
rése uán már korábban is kiír-
ták a pályázatot a felújításra, ám 
a beérkezett pályázatok érvény-
telenek lettek, mivel mindegyik 
drágább volt, mint amekkora 
forrás rendelkezésre állt. 
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/314–580
web: www.diaketkeztetes.net

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

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

Az ételek elvitelre, vagy házhozszállítással
is kérhetők. A kiszállítás díja 1.350,- Ft

felett ingyenes, alatta +250,- Ft.
Az ételeket saját dobozainkban

tudjuk biztosítani, a csomagolás díja
50,- Ft/doboz.

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

(05477)

MENÜ Augusztus 10. Augusztus 11. Augusztus 12. Augusztus 13. Augusztus 14.

„A”
1350 Ft

Tárkonyos
csirkeraguleves

Zellerkrém-
leves

Grízgaluska-
leves

Bodzás szamóca-
krémleves Marhahúsleves

Mákos guba 
vaníliaöntettel

Lecsós
csirkecomb, 

párolt rizs

Milánói
sertésborda,

sajt

Roston
csirkemell, 

mexikói rizs

Főtt marhahús, 
gyümölcs-

mártás, 
pirított dara

„B”
1350 Ft

Tárkonyos 
csirkeraguleves

Zellerkrém-
leves

Grízgaluska-
leves

Bodzás szamóca-
krémleves Marhahúsleves

Gomba-
paprikás, 

vajas galuska

Parajos-csirkés 
lasagne

Sárgaborsó 
főzelék,

sült kolbász

Csülök Pékné 
módra, 

savanyúság

Pásztor-
tarhonya, 

savanyúság

Napi
ajánlat
1250 Ft

Trappista sajt 
rántva, aszalt 
paradicsomos 

jázmin rizs, 
tartármártás

Trappista sajt 
rántva, aszalt 
paradicsomos 

jázmin rizs, 
tartármártás

Trappista sajt 
rántva, aszalt 
paradicsomos 

jázmin rizs, 
tartármártás

Trappista sajt 
rántva, aszalt 
paradicsomos 

jázmin rizs, 
tartármártás

Trappista sajt 
rántva, aszalt 
paradicsomos 

jázmin rizs, 
tartármártás

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Céklával, 
füstölt sajttal 
sült jércemell,
párolt barna 

rizs

Céklával, 
füstölt sajttal 
sült jércemell,
párolt barna 

rizs

Céklával, 
füstölt sajttal 
sült jércemell,
párolt barna 

rizs

Céklával, 
füstölt sajttal 
sült jércemell,
párolt barna 

rizs

Céklával, 
füstölt sajttal 
sült jércemell,
párolt barna 

rizs

(05474)

(05475)

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
(05479)

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

(05478)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05483)
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Válaszút előtt az autóipari beszállítók
A BHG volt igazgatója szerint más termékek gyártását is mérlegelni kell a megmaradás érdekében

Jobbágy Gábor úgy látja, 
hasonló időket élünk, mint a 
rendszerváltozás idején, ami-
kor az iparszerkezet teljesen 
megváltozott, s a lenni vagy 
nem lenni volt a kérdés. A 
BHG volt igazgatója lapunk-
nak adott interjújában arról is 
beszélt, nem biztos, hogy az 
autóipari beszállítás lesz be-
látható időn belül a főprofil 
Szekszárd iparában.

Bálint György

– Mennyire érezte meg az au-
tóipar a koronavírus-járványt?

– Az új autók vásárlása drasz-
tikusan visszaesett a vírus kitö-
rése idején, ráadásul az iparág-
ban már az elmúlt két évben is 
komoly válságjelek ütötték fel a 
fejüket. Ha nem lesz a járvány-
nak második hulláma, akkor van 
remény a gyorsabb növekedésre, 
és nem kell annyi időt várnunk a 
fellendülésre, mint a 2008-as vál-
ság után. Ebben az esetben egy 
év elég lesz a helyzet rendezésé-
hez. Ha azonban a vírus ismét 
megjelenik, és megint megáll a 
termelés, az már nehezen kezel-
hető, súlyos következményekkel 
járhat az iparágban. Ebben az 
esetben jóval nehezebb hely-
zettel állhatunk szemben, mint 
2008-ban. Most is van olyan cég 
a városban, amely a korábbi ren-
delésállomány 50 százalékát el-
veszítette, és ez munkaidő csök-
kentést, bizonyos leépítéseket, 
illetve elbocsátásokat von maga 
után. Az autóipar struktúraváltá-
sa miatt egyébként mi már más-
fél évvel ezelőtt sejtettük, hogy 
– ha nem is egy válság – de egy 
stagnálás, majd visszaesés jön az 
iparágban. Az itteni autóipari 
cégek menedzsmentje már pró-
bált ennek elébe menni, és meg- 
győződésem, hogy ez is segített 
a nagyobb válság elkerülésében.

– Milyen lépéseket tett ko-
rábban a talpon maradásért 
a BHG-nál, amelyekre ma is 
örömmel gondol?

– Az új technikákra, techno-
lógiára való átállás ilyen volt, 
ezt egyébként több szekszárdi 
autóipari beszállító cég meg-
lépte. Ez tette lehetővé, hogy 
átálljunk valami másra, olykor 
más iparágat kiszolgáló alkat-
részek gyártására. Idehoztuk 
és bevontuk a fiatal, ambició-
zus mérnököket, és néhány 
cég nyitni tudott más iparágak 
felé, miután már nem függtünk 
annyira az autóipar piaci hek-
tikusságától, mint korábban. A 
több lábon állás öt évvel ezelőtt 
fontos kérdéssé vált. Az emlí-
tett fellendülés időszaka sok 
pénzt hozott, amiből többek 
között technológiai és infor-
matikai fejlesztéseket lehetett 
végrehajtani.

– Az átállás egy új termék gyár-
tására nem megy egyik napról 
a másikra. A gazdaságvédelmi 
akcióterv részeként bejelentett 
kormányzati bértámogatás se-
gített valamelyest?

– Mindenképpen. Az állami 
segítség nagyon jó, hogy van, ko-

rábban ilyen nem volt. A krízis 
megelőzése és kezelése szem-
pontjából az időfaktor nagyon 
fontos. De hangsúlyozni kell: 
ez egyszeri segítség az állam-
tól, amit meg kell köszönni, de 
erre nem lehet számítani rend-
szeresen a különböző krízis- 
helyzetekben. Meggyőződésem, 
hogy hasonló időket élünk, 
mint a rendszerváltozás idején, 
amikor az iparszerkezet telje-
sen megváltozott, s a lenni vagy 
nem lenni volt a kérdés. Nálunk 
a BHG-nél a telefoniától kellett 
végleg elbúcsúznunk, és átállni 
az akkor sokkal perspektivi-
kusnak tűnő, aranykorba lépő 
autóipar kiszolgálására. Több 
egykori vezetőtársammal azon 
a véleményen vagyunk, hogy 
harminc év elteltével hasonló 
válaszút elé kerültünk, s ha azt 
akarjuk, hogy működőképes 
ipar maradjon, de még inkább 
legyen Szekszárdon, akkor ala-
pos felmérések, elemzések után 
szerkezetváltozást hozó, merész 
döntések meghozatalára van 
szükség. Ha ezekre sor kerül, 

nem biztos, hogy az autóipari 
beszállítás lesz belátható időn 
belül a főprofil Szekszárd ipará-
ban. Az ezen alapuló bázison, az 
itt felgyülemlett tudásra építve 
lehetne tovább lépni. Óriási 
lehetőségek vannak az energia- 
iparban, a kibernetikában, az 
orvosi műszergyártásban. Az 
építőiparhoz is tudnánk kap-
csolódni, ide kellene csábítani a 
mérnököket!

– Érzek némi hiányérzetet a 
hangjában.

– A 2008-as válság lecsengése 
után formálissá vált a kapcso-
lat a városvezetéssel. Érdemes 
és időszerű is lenne egy fóru-
mot létrehozni, „Merre tovább 
szekszárdi ipar?” témakörben, 
amelynek végkifejleteként az 
ötleteket és a lehetőségeket kö-
zös nevezőre lehetne hozni. A 
tét nem kicsi: jelenleg  csak az 
autóipar beszállító cégei a vá-
rosban, illetve a környékén tíz-
ezer ember megélhetéséhez já-
rulnak hozzá. Nem biztos, hogy 
ez újabb évtizedeken át így lesz.

A tét nem kicsi: jelenleg 
csak az autóipar beszál-
lító cégei a városban, il-
letve a környékén tízezer 
ember megélhetéséhez 
járulnak hozzá.
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Augusztus 2-ai rejtvényünk megfejtése: Csortos Gyula, Egy szoknya, egy nadrág.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kozmáné Károly Marianna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 27-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.
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„…a mi Urunk megáldott 
minket… kiválasztott min-
ket… szeretetében előre elha-
tározta, hogy fiaivá fogad…” 
 (Efézus 1:3-5)

Természetesen ez a jó hír, 
örömhír csak azok számára le-
het valóság, boldog megtapasz-
talás, akiknek életében megva-
lósul a fenti idézetben említett 
örökbefogadás!

Jó hír, hogy mindenki ko-
molyan veheti Isten áldó, ki-
választó szeretetét. Csak raj-
tunk múlik, hogy elfogadjuk-e, 
építjük-e Megváltó Urunkkal a 
személyes közösséget, kapcsola-
tot. Jézus Krisztus követőiként 

boldog örömmel tapasztaljuk 
a Bibliában feljegyzett meny-
nyei üzenet átélt valóságát, 
miszerint: „Akik pedig befo-
gadták /Jézus Krisztust/, azok 
megnyerték a kiváltságot, hogy 
Isten gyermekeivé legyenek, 
mindazok, akik hisznek az ő 
nevében.” (János 1:12)

A boldogulás útjának titka 
Jézus Krisztus befogadása, 
mert csak ekképpen talál-
hatnak a Krisztusban hívők 
természetfeletti, mennyei 
támaszt, vigasztalást, gyó-
gyulást, áldást a mindenható 
mennyei Édesatya részéről. 
Nagy kár, hogy manapság so-
kan nem kérnek a mennyei 

örökbefogadásból, mivel ez azt 
is jelenti, hogy megtanuljuk 
Jézustól az önzetlen, szolgáló 
szeretetet, az ellenségeinket is 
önzetlenül kiszolgáló szeretet 
magatartását.

Jézus Krisztus ugyanis a sze-
retet Istenét így is bemutatta, 
amikor a keresztre szegező, 
őt kivégző gyilkosaiért is így 
imádkozott: „Atyám, bocsáss 
meg nekik, mert nem tudják, 
mit cselekszenek!” (Lukács 
23:34) Jézus egész élete a szol-
gáló szeretetről beszélt, és köve-
tőit is erre tanította. Az áldás, 
az örök Győzteshez tartozás ki-
váltsága együtt jár a krisztusi 
szolgáló szeretettel! 

Szomorú, hogy a közeli ro-
konságomhoz tartozó örökbe-
fogadott, 18. életévét betöltő 
fiatalember sem kért többet 
a szülői szeretet gondoskodó 
biztonságából. Ehelyett inkább 
külföldön próbált szerencsét, 
de sajnos, „a rövidebbet húz-
ta”! Így járhat mindenki, aki 
nem kér a Mindenható Isten 
befogadó szeretetéből!

De mindannyian választ-
hatjuk a hazug, embergyilkos 
ördögi uralom helyett Isten ál-
dását, az Ő befogadó szeretetét 
Jézus Krisztus által.

 Fodor Péter
 baptista lelkipásztor

Pályázati
hirdetmény

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) nyilvá-
nos pályázat keretében értéke-
sítésre meghirdeti a szekszárdi 
6008/13 hrsz.-ú, 5550 m2 alap-
területű, a 6008/19 hrsz.-ú, 7381 
m2, a 6008/51 hrsz.-ú 3000 m2 
alapterületű, továbbá a 6008/52 
hrsz.-ú, 4061 m2 alapterületű 
kivett építési terület megneve-
zésű, ipari parkban található 
közművesített önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat.

A részletes pályázati felhí-
vás, valamint az ingatlanok 
rövid bemutatását tartalma-
zó dokumentáció letölthető a 
www.szekszard.hu internetes 
oldalról. A pályázattal kapcso-
latosan felmerülő kérdésekre 
felvilágosítást a Polgármesteri 
Hivatal Városigazgatási és Ren-
dészeti Osztálya (74/504–159), 
illetve a Szekszárdi Ipari Park 
Kft. (74/510–422) ad telefonon. 
Továbbá személyes érdeklődés 
esetén ügyfélfogadási időben 
dr. Varga András osztályveze-
tő (Polgármesteri Hivatal 7100 
Szekszárd, Béla király tér 8. II. 
em. 201. iroda), valamint La-
dányi Roland ügyvezető igaz-
gatóhelyettes (7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 2.) kereshető.
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„Nagyon szeretek itt lenni és itt élni is”
Gereben Lívia  a csapatról, a városról, a KSC- szurkolókról, a betegséggel való küzdelemről és jövőbeli céljairól

Tavaly májusban villámcsa-
pásként érte a kosárlabda-
társadalmat a borzalmas hír: 
egy szokásos idényvégi or-
vosi vizsgálat során az egyik  
legrettegettebb betegséget, 
leukémiát diagnosztizálták 
az Atomerőmű KSC Szekszárd 
fiatal játékosánál, Gereben 
Líviánál. A válogatott tehet-
ségére élete legnagyobb 
küzdelme várt. Egy ország 
szorított neki és fogott össze 
érte. Most végre újra moso-
lyoghatunk, Gereben Lívia 
ugyanis tünetmentes. 

Bálint György

Újabb három évre aláírt a KSC-
hez, és már a válogatott edzőtá-
borában is eltöltöttt egy hetet. 
Interjú a magyar kosárlabdázás 
egyik legnagyobb tehetségével.

– Nagyon készülsz az őszi visz-
szatérésre. Hogyan próbálod 
visszaszerezni az erőnléted, le-
gendás állóképességed?

– Az elmúlt három-négy hó-
napban az izomzatom fokozatos 
újjáépítésén és az alap-állóképes-
ségem visszaállításán volt a hang-
súly. Sok séta, egyre több kerék-
pározás, lakásban is végezhető 
izomerő-fejlesztő gyakorlatok 
szerepeltek az edzésprogramban. 
Az orvosom minden olyan mun-
kát engedélyezett, ami jól esik. 
Egyébként már kosárlabda edzé-
seket is végeztem, ezek kontakt 
nélküli tréningek voltak termé-
szetesen, betartva a vírus idején 
érvényes szabályokat. Ahogy ez 
most legutóbb a válogatott edző-
táborában is történt.

– Hogyan reagált a növekvő 
terhelésre a szervezeted?

– A válogatotthoz való csat-
lakozásom előtt 1 hónappal ter-
heléses vizsgálaton vettem részt, 
illetve szívultrahang vizsgála-
tom is volt, szerencsére mind-
kettőnek jó lett az eredménye. 
Az edzéseim nagy részét is pul-
zuskontroll mellett végzem.

– Mit jelentett neked, hogy újra 
a válogatott társaiddal lehettél 
együtt?

– A válogatotthoz tartozni 
mindig is nagy megtiszteltetést 
jelent. Főleg nekem, egy ilyen 
fiatal játékosnak, mint én va-
gyok. Nagyon boldog voltam, 
hogy ezek után, ami velem tör-
tént, meghívást kaptam és dol-
gozhattam a lányokkal öt napot. 
Érzelmileg, de fizikálisan is, ta-
lán ez rá a legjobb szó, nagyon 
feltöltött állapotban érkeztem 
vissza Székesfehérvárról.

– Mindeközben meghosszabbí-
tották a szerződésedet a KSC 
Szekszárdnál. Kívülről nézve 
úgy tűnik, többet jelent szá-
modra ez a klub, ez a város, 
mint profi karriered első állo-
máshelyét.

– Ez így van. Nagyon örülök 
a szerződéshosszabbításnak, 
hogy a jövőben is számolnak 
velem. Felejthetetlen, hogy ez 
a klub adott nekem lehetősé-
get a bizonyításra még nagyon 
fiatalon, nem kész játékosként. 

Ez óriási dolog, másutt a fiata-
loknak ki kell várni a sorukat. 
Itt éppen az ellenkezője történt, 
tényleg építenek a magyar játé-
kosokra, erre nem csupán az én 
pályafutásom a példa. Egyéb-
ként nagyon szeretek Szekszár-
don lenni. A csapattársakkal és 
a női kosárlabdában idehaza 
talán párját ritkító, bennünket 
nagyon szerető, a vereségeket is 
elfogadó szurkolótáborunkkal 
való találkozás miatt is. Ösz-
szefoglalva: a stáb, a szurkolók 
egyszerűen fantasztikusak, el-
lentét helyett minden szinten 
az összetartozás érzése  hatja 
át a hétköznapokat és a meccs-

napokat is. Nagyon szeretek itt 
lenni és itt élni is – éppen ezért 
alig várom, hogy visszatérhes-
sek, és újra pályára léphessek 
mérkőzésen is a szekszárdi 
sportcsarnokban.

– A hamarosan kezdődő, kö-
zös felkészülés megkezdésekor 
te is ott leszel a többiek között. 
Ugyanúgy edzel majd, mint a 
többiek?

– Augusztusban minden-
képpen elkezdem a csapattal az 
alapozást, terveim szerint már 
kontaktban is fogok edzésmun-
kát végezni. Azt, hogy a felkészü-
lési mérkőzéseken rész veszek-e, 
még nem tudom megmondani, 
sőt azt sem, hogy a csapatba való 
visszaépülésem milyen ütemben 
zajlik majd, ezek mind olyan 
dolgok, amiket majd eldönt az 
idő és a körülmények. Én na-
gyon pozitív vagyok, de semmit 
nem szabad siettetni!

– Milyen lesz idei csapat?  So-
kak szerint még erősebb keret 
áll majd Djokics Zseljko veze-
tőedző rendelkezésére, mint ta-
valy. Jöhet akár az Euroliga is?

– Tényleg nagyon erős lesz 
a keretünk. Szerencsére min-
denkit ismerek az új játékosok 
közül, és bízom benne, hogy na-
gyon jó közösséget és csapatot 
fogunk alkotni. Egyelőre annak 
is örülnék, ha egyáltalán biztos-
sá válna a nemzetközi szereplés 
lehetősége. Szerintem elég erő-
sek vagyunk ahhoz, hogy elin-
duljunk az Euroligában, ezzel 
sokak álma válna valóra. Én 
egyébként akkor sem leszek le-
tört, ha majd csak pár év múlva 
érkezik el ez a lehetőség.

– Mesélj kicsit a távlati célja-
idról.

– Egy, az Euroligában a né-
gyes döntőig is eljutó csapatban 
játszani, ez klubszinten a csúcsot 
jelentené számomra. A másik 
álmom egy itthoni bajnoki cím, 
és ezt a mostani csapatommal, 
a Szekszárddal képzelem el.  

PRESSZÓ

Egy, az Euroligában a 
négyes döntőig is elju-
tó csapatban játszani, 
ez klubszinten a csúcsot 
jelentené számomra. A 
másik álmom egy itthoni 
bajnoki cím, és ezt a mos-
tani csapatommal, a Szek-
szárddal képzelem el.
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Fekete Gólyák: végre megint NB I/B

Új edző, új perspektíva a szekszárdi kézilabdacsapatnál

Bálint György

Újra az NB I/B-re készül a Szek-
szárdi Fekete Gólyák KC, amely 
a 2018/19-es bajnokság végén 
esett ki az NB II-be. A klub élt 
ugyanis a most nyáron a Magyar 
Kézilabda Szövetség által felkí-
nált lehetőséggel, köszönhetően 
gazdasági háttér a korábbiakhoz 
képest számottevő javulásának. 
Az idősek már nem, a saját ne-
velésű fiatalok még nem tudtak 
felnőni az osztály követelmé-
nyeihez a kritikus időszakban, 
így a kiesés utáni NB II-es sze-
replés éppen megfelelő volt ta-
valy nyáron a „gólyák” számára, 
akik egyébként a PEAC-cal és a 
Siófok U21-es utánpótláscsapa-
tával voltak versenyben a dobo-
gós helyezésekért.

Fél évvel ezelőtt még úgy 
tűnt, az NB I/B-be való visszaju-
tás még korai lenne financiális 
és szakmai szempontból is. Ám 
a Fekete Gólyák KC társadalmi 
elnöke, Bay Attila aktivitásának 
köszönhetően – élve a társasági 
adó kínálta lehetőségekkel, és 
új támogatókra lelve – a klub, a 
korábbinál sokkal jobb költség-
vetési helyzetbe került.

Ennek jól látható jelei már 
most tetten érhetőek a parketten. 
Elég, ha csak a sportcsarnokban 
járva, belepillantunk a Szekszár-
di Fekete Gólyák éppen aktuális 
edzésébe. Sok az új játékos, akik a 

játék szempontjából ideális kor-
ban vannak, ráadásul a Dorog-
ról érkezőknek már komolynak 
mondható NB I/B-s tapasztala-
tuk is van. A Tolnáról hazatérő 
két saját nevelésű játékos, Csaj-
kó Eliza és Lengyelfalusy Vivien 
(képünkön) NB II-ben nyújtott 
kiemelkedő teljesítménye pedig 
bizakodásra ad okot, hogy az NB 
I/B-ben is kitűnhetnek. Annál is 
inkább, mert még fejlődésben 
lévő tehetséges játékosokról van 
szó, akik az új edző, Borbándi 
István keze alatt még jobb játé-
kosok lehetnek.

Borbándi István egyébként 
egészen közelről érkezett: már 
tavaly itt volt a klubnál, a ser-
dülőcsapattal dolgozott. Tabaj-
di Ferenc korábbi vezetőedző a 
klubvezetés napi operatív ügye-
iben ráeső feladatok, illetve az 
utánpótlásképzésben önként 
vállalt szerepe miatt már régebb 
óta kereste a megfelelő embert 
a felnőttcsapathoz. Az egykori 
mohácsi játékostárs tavalyi ide-
hozatala és megbízása abszolút 
kézenfekvő megoldásnak tűnik. 
Borbándi edzői pályafutása je-
lentős részét az utánpótlás-ne-
velésben töltötte, ugyanakkor 
Mohácson, az NB I/B-ben fel-
nőttcsapatot is irányított. Az 
edző örül a feladatnak, kihí-
vásnak tartja, hogy a fiatalok 
további felhozatalával, illetve a 
Dorogról érkező tapasztalt játé-
kosok érkezésével olyan csapa-

tot építhet, amely újra stabilizál-
hatja a szekszárdi női kézilabdát 
az NB I/B-ben.

„Örömteli, hogy Bay Attila 
kitartó munkája jóvoltából ilyen 
bő keret áll rendelkezésünkre. 
Adott a lehetőség, hogy az osz-
tály követelményeinek eleget 
téve, gyors, kemény, jó értelem-
ben agresszív kézilabdacsapatot 
láthasson újra a szekszárdi kö-
zönség. Az majd kiderül, hogy 
ez a pályán mire lesz elég, hiszen 
a csapatok nagy részére a fenti 
erények jellemzőek, más tekin-
tetben pedig helyzeti előnyben 
vannak. Mi azon leszünk, hogy 
erényeink maximális kihasz-
nálásával ellensúlyozzuk el-
lenfeleink egyéni, vagy éppen 
csapatszinten megmutatkozó 
kvalitásait” – mondta az új edző.

A szurkolók nyilván a volt NB 
I/B-s Dorogról érkező játékosok-
ra lesznek igazán kíváncsiak az 
augusztusban már esedékes fel-
készülési mérkőzéseken. Szabó 
Janka stabil NB I/B-s játékos volt, 
aki a Szombathelyben, a Csurgó-
ban és a Dorogban bizonyított. 
Kaposvári Anita is megkapta a 
lehetőséget, rajtuk látszik, hogy 
magasabb szintet képviselnek.

A beálló poszton Tóth Barba-
ra elköltözésével űr keletkezett 
a Fekete Gólyák keretében, ám 
úgy tűnik jól igazoltak. „Na-
gyon meggyőző volt számunkra 
a dunaújvárosi Keringer Klau-
dia, ő lesz ezen a poszton az 
elsőszámú játékosunk. Persze 
szükség van még egy beállóra. 
Hamarosan kiderül, hogy há-
zon belül meg tudjuk-e oldani 
ezt a kérdést” – jegyezte meg 
Borbándi István.

A kapuban úgy tűnik minden 
rendben az FGKC-nél. „A Mo-
hácsról hazatérő, szintén szek-
szárdi nevelésű Nagy Tünde és 
Szalai Szonja az osztály szintjén 
is két kiváló kapus, és ott van 
mögöttük Nagy Alexandra, aki 
üstökösként robbant be, meg- 
győződésem, szép jövő előtt áll 
fiatal kapusunk. Igaz, klasszikus 
átlövőnk nincs a keretben, de 
mondhatom: a teljes NB I/B-s 
csoportunkban legfeljebb 3–4 
csapat keretében adott a klasz-
szikus átlövő. A sikerességünk 
záloga az lehet, hogy gyorsa-
ságban, agresszivitásban meny-
nyire tudunk az ellenfeleinkkel 
partiban lenni” – tette hozzá 
Borbándi.

A harmadik a magyar női vá-
logatottal kapcsolatos. Itt van 
ugyebár a mi ígéretes új gene-
rációnk, és persze a idősebbek 
közül is több nagyszerű, nem-
zetközi szinten is jól teljesítő 
játékosunk van. Ideje lenne már 
valami olyan eredménnyel meg-
örvendeztetni a magyar szurko-
lókat, amelyekre a nagy elődök 
többször is képesek voltak, gon-
dolok itt a korábbi Európa-baj-
nokságokon elért bronzérmekre. 
Az is fényesen igazolná a magyar 
női kosárlabda fejlődését – ami 
azért már most is érezhető –, ha 

képesek lennénk egy világbaj-
nokságra, hovatovább az olim-
piai játékokra is kijutni.

– Tavaly többször előfordult, 
hogy Djokics Zseljko vezető-
edző bizonyos, már megnyert-
nek tűnő meccseken levette 
valamennyi külföldi játékosát 
a pályáról, és csak a magyarok  
játszottak. Lehet ősszel is ilyen 
felállás? 

– Így első hallásra – a posz-
tokat, a szerkezetet nézve – ez 
nem lenne szerencsés felállás… 
De tényleg bármi megtörtén-

het, mert örülni kell annak, 
hogy ennyi bevethető magyar 
játékosa van a csapatnak. Meg-
történhet-e, hogy egyszer csak 
magyarok játszanak egy nem-
zetközi kupában is induló ma-
gyar csapatban? – szerintem 
ennek még nem jött el az ideje. 
Ne feledjük: a külföldiekkel – 
mint ahogy más országokban is 
– lett nagyon erős nemzetközi 
viszonylatban is a magyar baj-
nokság, ők – több szempontból 
sem – nem nélkülözhetők, ők a 
mérce, hozzájuk, melléjük kell 
felnőnünk, ez az igazság.

– Most, 2020 nyarán kimond-
ható, hogy legyőzted a beteg-
séget?

– Ez egyértelműen – sajnos 
– még nem jelenthető ki. Még 
nem győztem le, hiszen egy 
ilyen betegségnél 5 év tünet-
mentesség szükséges, hogy ezt 
kimondják az orvosok. Jelen-
leg kéthetente járok kontroll-
vizsgálatokra Budapestre. Az 
orvosom is támogatja az él-
sporthoz való visszatérésemet, 
ezért nem gondolom, hogy eb-
ben bármi megakadályozhatna 
engem.
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AGÓRA MOZIAGÓRA MOZI
2020. augusztus 9. (vasárnap)

| 15:00 |  Előre
| 17:00 | Pesti balhé
| 19:30 |  #kövessbe

2020. augusztus 10–12. 

(hétfő – szerda)

| 17:00 |  Pesti balhé
| 19:30 | #kövessbe

2020. augusztus 13–15.

 (csütörtök – szombat)

| 15:00 |  Állati jó kekszek
| 17:00 |  Pont az a dal
| 19:30 |  Staten Island királya

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.

FOTÓ: BMKK

2020. augusztus 14. 20:00
Művészetek Háza
Az Oláh Krisztián Quartet kon-
certje

Oláh Krisztián saját formá-
ciója idén februárban jelentette 
meg első, csak saját kompozí-
ciókat tartalmazó albumát, az 

„At the back of my mind”-ot. 
Krisztiánt 2018 decemberében 
első magyarként meghívták az 
amerikai Thelonius Monk Insti-
tute nemzetközi jazz versenyére, 
ahol a világ 14 legjobb jazz-zon-
goristája között versenyzett. 

A belépés díjtalan.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánljaA Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
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Toborzó iroda elérhetősége: 
 7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 29–31. 
06–74/510–158
tolna.toborzo@mil.hu

Szeptemberben folytatódik a 
speciális tartalékos katonák 
féléves képzési programja: 
most is több száz jelentkezőt 
várnak a megyeszékhelyek 
toborzóirodái és a kormány-
hivatalok. 

Szekszárdi Vasárnap

A munkanélküli segély 3 hó-
napra szól, az ezt követő jöve-
delempótló támogatásból pedig 
valóban nem lehet megélni, de 
kínálunk majd fizetett képzést, 
közmunkát, az állami cégek is 
növelhetnek létszámot bizo-
nyos munkákra, az életerős fi-
atalokat pedig szívesen látják 
a hadseregben is – jelentette 
ki Orbán Viktor a Kossuth rá-
diónak adott interjújában má-
jus elején. Nem sokkal később 
Benkő Tibor honvédelmi mi-
niszter bejelentette, hogy a Ma-
gyar Honvédség is részt kíván 
venni a kormány gazdaságvé-
delmi akciótervében, elsősor-
ban a munkahelyteremtésben, 
ezért az ország 25 helyszínén 
várják azokat az állampolgáro-
kat, akik elvesztették a munká-
jukat, és vállalják a 6 hónapos 
kiképzést. Az első képzések jú-
lius 1-jén indultak el.

A Magyar Honvédség la-
punkhoz eljuttatott tájékozta-
tója szerint a vírushelyzet miatt 
létrejött program júliusi indulá-
sakor mintegy 400-an döntöttek 
úgy, hogy szeretnék kipróbálni 
magukat katonaként. Olyan 
büntetlen előéletű, felnőtt korú, 
magyar állampolgárok jelent-
kezhetnek, akiknek belföldi 
lakcímük és legalább általános 
iskolai végzettségük van. A 
honvédség akár több ezer állás 
nélkül maradt embernek ad-
hat átmeneti vagy hosszú távú 
munkalehetőséget, a 6 hónapos 
képzés ugyanis újabb fél évvel 
meghosszabbítható, de lehető-
ség van áttérni más szolgálati 
formára is. 

A speciális tartalékosok 
szeptember 1-jén, majd ezt 
követően tervezetten október 
1-jén vonulnak be a lakóhe-
lyükhöz legközelebbi képzési 
helyre, ahonnan minden nap 
hazamehetnek. Bevonulásuk 
napján az újoncokkal szerző-
dést kötnek, majd megkapják a 
kiképzéshez szükséges ruháza-
tot. A  garantált havi jövedelem 
mellett napi egyszeri meleg étel 
és utazási támogatás is jár. 

A tájékoztató szerint a kikép-
zést nem úgy kell elképzelni, mint 
a hivatásos vagy a szerződéses 
katonák felkészítését – a progra-
mot ugyanis kifejezetten katonai 
előképzettséggel nem rendelkező 
civil embereknek dolgozták ki. 
Az elvárások ettől függetlenül 
magas szintűek: az erőnlét foko-
zatos növelése után 6 hetes lövé-
szeti képzés és 3 hónapos egyéni 
szakkiképzés következik. Ezalatt 
minden résztvevő egy általa vá-
lasztott területre specializálódik 
érdeklődési körének és végzettsé-
gének megfelelően. Aki a képzési 
idő alatt mégis visszakapja állását 
vagy új munkát szerez, bármilyen 
megkötés nélkül, azonnal vissza-
térhet a civil életbe. 

A közlemény szerint első spe-
ciális tartalékosok közül sokan 
már komolyan érdeklődnek a 
katonai hivatás iránt. Számukra 
igyekeznek a végzettségüknek 
megfelelő legénységi, altisz-
ti vagy tiszti beosztást találni, 
amennyiben megfelelnek a fizi-
kai és egészségügyi feltételeknek. 

A speciális szolgálatformához 
egészségügyi szűrés és erkölcsi 
bizonyítvány szükséges. A kato-
nai toborzók mindenben segítik 
a jelentkezőket: megszervezik az 
orvosi vizsgálatokat, ha kell, segí-
tenek az erkölcsi bizonyítványhoz 
szükséges formanyomtatvány 
igénylésében és kitöltésében is. A 
jelentkezési lapot a megyei tobor-
zó irodákban lehet kitölteni. 

Négyszázan mentek a vírus után katonánakentek a vírus után katonának
Ismét tartalékosokat toboroz a honvédség, ősszel indul az új képzés  toboroz a honvédség, ősszel indul az új képzés 
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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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 9. (vasárnap) – Emőd, Roland
Emőd: magyar eredetű; jelentése: anyácska.
Roland: német eredetű; jelentése: vakmerő hős.

Augusztus 10. (hétfő) – Klára, Letícia
Lőrinc: latin eredetű; jelentése: Laurentum vidékéről származó férfi; babér-
koszorúval díszített.

Augusztus 11. (kedd) – Zsuzsanna, Tiborc
Zsuzsanna: héber-görög-latin eredetű; jelentése: liliom.
Tiborc: latin eredetű; jelentése: Tibur városából való férfi.

Augusztus 12. (szerda) – Klára, Letícia
Klára: latin eredetű; jelentése: világos, fényes, ragyogó, híres, kitűnő, jeles.
Letícia: latin eredetű; jelentése: öröm, vidámság, szépség, kellem, báj.

Augusztus 13. (csütörtök) – Ipoly, Ince
Ipoly: görög eredetű; jelentése: a lovakat kifogó.
Ince: latin eredetű; jelentése: senkinek sem ártó.

Augusztus 14. (péntek) – Marcell, Maximilián
Marcell: latin eredetű; jelentése: Mars istenhez tartozó, neki szentelt.
Maximilián: latin eredetű; jelentése: nagy növésű, magas.

Augusztus 15. (szombat) – Mária
Mária: héber-görög-latin eredetű; jelentése: (ismeretlen).

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 9.
(vasárnap)

Augusztus 10.
(hétfő)

Augusztus 11.
(kedd)

Augusztus 12.
(szerda)

Augusztus 13.
(csütörtök)

Augusztus 14.
(péntek)

Augusztus 15.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 33o , min. 20o

közepesen felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 32o , min. 20o

zápor | elszórtan zivatarok
max. 31o , min. 20o

gyengén felhős
max. 30o , min. 19o

közepesen felhős
max. 30o , min. 18o

gyengén felhős
max. 31o , min. 19o

közepesen felhős | magas 
UV-B sugárzás
max. 30o , min. 19o
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Iparterületen (Tartsay V. u. 6., volt Patyolat udvar) 
150 nm2 alapterületű ingatlan (műhely, irodahely-
ség, szociális helységek, öltöző, zuhanyzó, raktárhely-
ség), 450 nm2 füves, lekerített zöld területtel ELADÓELADÓ. 
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(05476)

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!

(05480)

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  (05482)

Telefon: 74/540–198
Önnek egy lépést sem kell tennie!

MEGLÉVŐ KÚT
üzemeltetési és

fennmaradási engedélyének
TELJESKÖRŰ ÜGYINTÉZÉSE

rövid határidővel.

(05496)

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

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

(05484)

Mi a webjogsi?Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű 
szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz ve-
zető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a 
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legna-
gyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosít-
ja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!

Balog István oktató (05495)

(05493)


