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Ismét célkeresztben a sportközpont vezetője
Fegyelmi eljárást kezdemé-
nyezett a Szekszárdi Sport-
központ ügyvezető igazgató-
ja ellen, „aggódik” a zöld város 
projekt miatt, és nem írta ki 
az önkormányzati cégeket 
átvilágító iroda által kiállított 
számlát Ács Rezső. Malomso-
ki Krisztián azt mondta, a pol-
gármester minden kérdésére 
határidőn belül megfelelő vá-
laszt adott. Bomba Gábor sze-
rint pedig az egyetlen ember, 
aki akadályozza a város mű-
ködését és a projektek gyors 
ütemben való haladását, az a 
polgármester. 

Farkas Melinda

Fegyelmi eljárást kezdeménye-
zett Malomsoki Krisztián, a 
Szekszárdi Sportközpont ügyve-
zető igazgatójával szemben Ács 
Rezső, Szekszárd polgármestere 
– derül ki a Tolnatáj Televízió tu-
dósításából. A városvezető erről 
szokásos hétértékelő tájékoztató-
ján beszélt, ahova lapunkat ismét 
nem hívta meg. Ács szerint nem 
méltó egy önkormányzati cég 
vezetőjéhez az a viselkedés, hogy 
a polgármester levelére hetekig 
nem válaszol. Állítása szerint a 
szekszárdi strand idei látogatott-
sági adatait kérte ki Malomsoki 
Krisztiántól, ám ő csak ő két hét 
múlva válaszolt. Az ügyvezető 
igazgató leveléből az derült ki, 
hogy idén fele annyi vendég ér-
kezett a szekszárdi strandra, mint 
tavaly – mondta a polgármester. 
Ács Rezső szerint a sportköz-
pont vezetője arra sem válaszolt 
érdemben, hogy mi indokolta a 
nyári drasztikus jegyáremelést – 
tudósított a televízió.

Malomsoki Krisztián (képün-
kön) lapunknak úgy reagált: 
hivatalos értesítést nem kapott 
arról, hogy fegyelmi eljárás in-
dulna ellene, vagy ilyet kezde-
ményezett volna a polgármester. 
– Furcsállom a nyilatkozatát, 
hiszen mindkét esetben, amikor 
megkeresett, határidőn belül vá-
laszt kapott. Lehet, hogy a jegyá-
rakkal kapcsolatban nem olvasta 
el a levelet, abban ugyanis nem 

az állt, hogy a budapesti árakat 
vezették be Szekszárdon. Egy 
Excel táblázatot kapott a kör-
nyékbeli, valamint néhány is-
mert, távolabbi, köztük fővárosi 
fürdő árainak összehasonlításá-
val. Ezek, illetve a korábbi jegyá-
rak, bevételek és szolgáltatások, 
illetve a koronavírus-járvány 
okozta plusz feladatok és várha-
tó költségek figyelembevételével, 
a fürdővezetővel közösen alakí-
tottuk ki az idei jegyárakat, erről 
adtunk közös tájékoztatást írás-
ban a polgármester úrnak, majd 
később az illetékes bizottság előtt 
is beszámoltunk a tapasztalatok-
ról – közölte. Hozzátette: az idei 
évben az új rendszernek köszön-
hetően már nem volt mód a szol-
gáltatásokkal kapcsolatos vissza-
élésekre, ingyen belépőjegyet is 
csak pályázat útján osztottak ki. 

A strandbevétellel és látoga-
tószámmal kapcsolatban azt 
közölte, hogy a polgármester 
munkáltatóként nem érdeklő-
dött, pedig bármikor lehetőség 
lett volna arra, hogy „leüljünk 
és átbeszéljük a tapasztalatokat.”

– Szívesen meghallgattam vol-
na a benyomásait, azt, hogy ho-
gyan érezte magát idén vendég-
ként a strandon, mi a véleménye 
a Diákétkeztetési Kft. által biz-
tosított ételekről, tapasztalt-e 
javulást a szolgáltatások mi-
nőségében. Ilyesmire azonban 
nem került sor. Polgármester úr 

közérdekű adatkéréssel fordult 
hozzám, lehet azzal a szándék-
kal, hogy a kapott adatokat har-
madik személynek kiadja, azok 
ugyanis egyéb esetben üzleti 
titkot képeznek” – tette hozzá. 

Megjegyezte, azért is sajnálja, 
hogy a polgármester nem volt 
hajlandó egyeztetni vele – bár 
többször megjelent a helyi televí-
zióval forgatni a strand területén 
–, mert érdekelné, mit tett a vá-
ros vezetője a helyi strand nép-
szerűsítése érdekében. Hozzátet-
te azt is: több mint 30 százalékkal 
nőtt a látogatószám júliusról 
augusztusra, ami egyértelműen 
annak az eredménye, hogy a ne-
gatív kampány ellenére a július-
ban strandra kilátogatók pozitív 
tapasztalatokat szereztek.

Mint ismert, idén csak július 
1-jén tudott kinyitni a strand, 
és a járvány miatt a távolságtar-
tásra, a zsúfoltság elkerülésére is 
figyelni kellett.

A teol.hu cikke szerint Ács Re-
zső a zöld város projektről is be-
szélt. Azt mondta, komoly veszély, 
hogy vissza kell fizetni a támoga-
tásokat. Továbbra is az elkerülő út 
építése a cél, ám a felek eközben 
„elvitatkoznak egymással.” Ide-
jük azonban nincs, ugyanis 2022 
december végéig el kell számol-
ni az összeggel. Azt is felvetette, 
hogy az önkormányzatnál, ön-
kormányzati cégeknél átvilágítás 
zajlik, és az azzal megbízott cég 
kétmillió forintos számlát állított 
ki, száz munkaóráért. Ő azonban 
egyelőre nem írta alá számlát, 
inkább „visszadobta” azt a Gaz-
dasági és Városfejlesztési Bizott-
ságnak, nézzék át, megfelelő-e ez 
az összeg. 

Bomba Gábor, az Éljen Szek-
szárd (ÉSZ) frakcióvezetője Ács 
Rezső szavaira úgy reagált: az 
egyetlen ember, aki akadályozza 
a város működését és a projektek 
gyors ütemben való haladását, az 
a polgármester. Évek óta húzó-
dó ügyekről van szó, amikben az 
előző városvezetés hosszú időn 
át csak tervezgetett, most pedig 
a polgármester azzal próbálja 
húzni az időt, hogy semmit nem 
ír alá időben. Ezzel veszélyezteti 
a város fejlődését.
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Pihenőpark Újvárosban, játszótér Szőlőhegyen
Bútorokat rendeltek a könyv-
tárakba, pihenőparkot alakí-
tanak ki Újvárosban, kérik a 
pályázati keret újranyitását 
a Szőlőhegyre tervezett or-
vosi rendelő kapcsán – töb-
bek között ezekről döntött a 
Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság (GVB) hétfői ülésén.

Farkas Melinda

A Bomba Gábor (ÉSZ) vezette 
testület elfogadta a könyvtári 
szolgáltatók bútorszerelésére 
kiírt beszerzés eredményét, és 

megrendelte a bútorokat 7 mil-
lió forint értékben, amelyeket 
a THELEFA Faipari és Építő 
Kft. szállít. Szó volt az új orvo-
si rendelőről is: arról döntött a 
testület, hogy kérik a pályázati 
keret újranyitását a Pénzügymi-
nisztériumtól a rendelő megépí-
téséhez. Már el is készült a be-
ruházás előzetes költségvetése, 
a jelenlegi tervek szerint 184 
millió forintba kerülne az épít-
kezés. Az érintett háziorvosok a 
szőlőhegyi Csopak utcát válasz-
tották a lehetséges helyszínek 
közül, erről a végleges döntést 

a város közgyűlése hozza meg 
október 29-ei ülésén, ekkor már 
az új pályázat benyújtásáról is 
szavaznak.

Szó volt két elektromos autó 
beszerzéséről is, szintén pályá-
zati forrásból: rendelnek egy 
locsolókocsit és egy kisbuszt. 
Utóbbiból 7 személyeset szeret-
tek volna, de mivel ilyen jelenleg 
nincs készleten, ezért egy ugyan-
olyan típusú és méretű, de 5 
ülőhellyel ellátott járművet szál-
líttatnak. Megvalósul két kisebb 
beruházás is: Szőlőhegyen épül-
het egy kis játszótér, valamint 

biciklitároló és ivókút, illetve az 
újvárosi templom mellett egy kis 
pihenőparkot hoznak létre. 

A bizottság tárgyalta a Tolna 
Megyei Önkormányzat kérel-
mét is. A hivatal azt kérte, hogy 
az önkormányzat épületének fel-
újítása idejére a város biztosítson 
térítésmentes parkolóhasznála-
tot a dolgozóinak. A GVB végül 
azt a javaslatot fogadta el, hogy 
az egykori Gemenc Szálló mö-
götti parkolóban 50 százalékos 
bérletvásárlási kedvezményt 
biztosít a megyei önkormányzat 
munkavállalóinak.
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Baka iskola: nem kezdődhet el a felújítás?
A polgármester nem írta alá a kivitelezővel kötött szerződést | Bomba Gábor szerint elveszhet a forrás

Lapzártakor teljes volt a bi-
zonytalanság a Baka iskola 
felújítása körül, miután a 
polgármester közölte, nem 
írja alá a kivitelezővel a szer-
ződést, ugyanis a Pénzügy-
minisztérium elfogadta a 
halasztási kérelmet, így nem 
kell télen végezni a felújí-
tást. Bomba Gábor szerint 
azonban ez nem igaz, hiszen 
csak a véghatáridőt tolták ki, 
a kezdési időpontot nem. Az 
ÉSZ frakcióvezetője szerint a 
polgármesternek 60 napon 
belül alá kell írnia a szerző-
dést, különben a város el-
veszti a forrást. 

Farkas Melinda

A Gazdasági és Városfejlesztési 
Bizottság (GVB) hétfői ülésén 
elfogadták a Baka István Általá-
nos Iskola kivitelezésére vonat-
kozó vállalkozási szerződést. A 
tervek szerint az őszi szünetben 
kezdődött volna az intézmény 
felújítása, erről az iskola vezeté-
se már értesítette a szülőket is. 

Egy nappal később azonban a 
polgármester facebook-posztjá-
ban arról írt, hogy mégis el lehet 
halasztani az építkezést. Ács Re-
zső közösségi oldalán azt közöl-
te, sikerült elérnie, hogy a Pénz-
ügyminisztérium hozzájáruljon 

a határidő-hosszabbításhoz, így 
a felújítás befejezésének tervezett 
napja 2021. október 1-re módo-
sult. „Mindez azt eredményezi, 
hogy nem kell kapkodni, nem 
kell a tél közepén ablakot cserél-
ni, ezáltal a diákokat összezsú-
folni az intézmény falain belül” 
– jelentette ki. Az ÉSZ képviselő-
inek pedig azt üzente, hogy „eh-
hez a projekthez még nem tettek 
hozzá, ezért meggondolatlan 
döntésekkel ne akadályozzák, 
vagy veszélyeztessék!” 

Ehhez képest némi kutakodás 
után könnyen kideríthető, hogy 
az építkezés elhalasztását éppen 
az ÉSZ-es képviselőkből álló 
GVB kezdeményezte. Az au-
gusztus 3-i bizottsági ülésen Il-
lés Tamás (ÉSZ) elnökhelyettes 
javaslatát egyhangúlag fogadták 
el. Ebben azt indítványozták a 
közgyűlésnek, hogy nyújtsanak 

be módosítási kérelmet a támo-
gatási szerződésre vonatkozóan, 
amelyben kérjék, hogy a projekt 
befejezési határidejét 2021. ok-
tóber 1-re módosítsák. 

Bomba Gábor szerint azon-
ban ennél nagyobb a problé-
ma, ugyanis a kivitelezés kezdő 
időpontjára a város nem kapott 
halasztást, vagyis azt minden-
képpen el kezdeni, különben 
elveszik a forrás.

– A GVB hétfői ülésén – ami-
kor még azt reméltük, hogy 
a polgármester aláírja a kivi-
telezővel a szerződést – arról 
határoztunk, hogy október 15-
én  egyeztetünk a tankerület, 
az iskolavezetés, a hivatal és a 
kivitelező részvételével. Itt dön-
töttünk volna a tervek szerint 
október 16-án induló munka 
végleges ütemtervéről – jelen-
tette ki Bomba Gábor. Hosz-

szú hetek óta dolgoztunk azon, 
hogy megvalósíthazó legyen a 
felújítás. Így folytatta: – Miután 
azonban a polgármester a Face-
bookon bejelentette, hogy nem 
írja alá a szerződést, az egyezte-
tés is elmarad. A kivitelező  arról 
tájékoztatott, hogy a polgármes-
ter bejelentése nyomán le kellett 
mondania a hétvégére szervezett 
összes alvállalkozót, és így az őszi 
szünetben sem folyhat a munka. 

Az ÉSZ frakcióvezetője sze-
rint a szülők is tanácstalanok, 
mivel Ács Rezső arról semmit 
nem közölt, hogy mikor haj-
landó aláírni a szerződést, vagy 
egyáltalán, hajlandó-e még alá-
írni. Kijelentette: ha ezt nem te-
szi meg, elveszítjük a forrást, és 
nem kerülhet sor a Baka iskola 
felújítására. A polgármesternek 
60 nap áll rendelkezésére, hogy 
aláírja a dokumentumot. Ezzel 
a húzásával veszélybe került egy 
fontos projekt, vele együtt 500 
kisdiák, a szülők és a pedagó-
gusok maradtak bizonytalan-
ságban. Nem beszélve a kivite-
lezőről, az alvállalkozókról, a 
tankerület és a hivatal munka-
társairól, akik mind azért dol-
goztak, hogy jobb körülmények 
között lehessen oktatni Szek-
szárdon. A felelősség a polgár-
mesteré – szögezte le Bomba 
Gábor.
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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!

(05673)

MENÜ Október 19. Október 20. Október 21. Október 22. Október 23.

„A”
1350 Ft

Sertés 
gulyásleves Zöldbableves Csontleves Karalábéleves

Grízes tészta,
házi

baracklekvár

Rántott halfilé,
párolt rizs,

tartármártás 

Szárazbab-
főzelék,

sertéspörkölt

Mustáros
csirkecomb,
karottás rizs

„B”
1350 Ft

Sertés 
gulyásleves Zöldbableves Csontleves Karalábéleves

Rakott
karfiol

Torinói 
jércemell,
fűszeres
parázs-

burgonya

Lenmagvas
csirkecombfilé 

rántva,
francia saláta

Bolognai 
spagetti,

trappista sajt

Napi
ajánlat
1250 Ft

Jércemell 
rántva,

petrezselymes
burgonya,

savanyúság

Jércemell 
rántva,

petrezselymes
burgonya,

savanyúság

Jércemell 
rántva,

petrezselymes
burgonya,

savanyúság

Jércemell 
rántva,

petrezselymes
burgonya,

savanyúság

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Indiai lencse 
curry,

szezámos
csirkefalatok

Indiai lencse 
curry,

szezámos
csirkefalatok

Indiai lencse 
curry,

szezámos
csirkefalatok

Indiai lencse 
curry,

szezámos
csirkefalatok
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NŐI KARÓRÁK,NŐI KARÓRÁK,
és NŐI NEMESACÉLés NŐI NEMESACÉL
ÉKSZEREKÉKSZEREK

BARSIBARSI
ÉKSZERÜZLETÉKSZERÜZLET
Szekszárd –Szekszárd –
INTERSPARINTERSPAR

WWW.BARSIEKSZER.HUWWW.BARSIEKSZER.HU
(05675)

A szekszárdi TOLNATEJ Zrt. munkatársat keres
gépbeállító-karbantartói feladatok ellátására 

MŰSZERÉSZ munkakörbe.

• géplakatos vagy elektroműszerész, vagy
•  egyéb elektronikai, mechanikai vagy mechatronikai középfokú 

végzettség.

•  technikusi minősítés,
•  termelő üzemben szerzett gépbeállítói, karbantartói tapasztalat.

•  versenyképes jövedelem,
•  munka- és védőruha,
•  vidékiek munkába járásának költségtérítése, 
•  folyamatos szakmai fejlődés lehetősége,
•  hosszú távú, stabil munkalehetőség.

Jelentkezni lehet a munka@tolnatej.hu 
e-mail címen önéletrajz benyújtásával, 

vagy a +36–30/277–8933 telefonszámon.

ELVÁRÁSOK:

ELŐNYT JELENT:

AMIT KÍNÁLUNK:

(05685)
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Szekszárdi dílerek árulták a bikát
A szekszárdi nyomozók egy 
38 és egy 32 éves helyi férfit 
vettek őrizetbe bűnszövetség-
ben, kereskedéssel elkövetett, 
új pszichoaktív anyaggal visz-
szaélés megalapozott gyanúja 
miatt – tájékoztatta lapunkat 
a Tolna Megyei Rendőr-főka-
pitányság. Azt írták, a nyáron 
számos, rendőrség által kiadott 
közlemény szólt arról, hogy 
2020 tavasza óta a „Bika” néven 
ismertté vált, a korábbiaknál 
sokkal veszélyesebb dizájner 
drog jelent meg Magyaror-
szágon. Ez az új pszichoaktív 
anyag az eddig rendelkezésre 
álló adatok szerint Tolna me-

gyében már két fiatal halálát 
okozhatta.

A Szekszárdi Rendőrkapi-
tányság nyomozóinak és közte-
rületi állományának hatékony 
együttműködése eredménye-
ként október 9-én őrizetbe vet-
tek két helyi lakost, akik a gyanú 
szerint az elfogásukat megelőző 
időszakban több hónapon ke-
resztül árusítottak drogot a vá-
rosban. A terjesztők elfogását 
megelőzően a rendőrök számos 
fogyasztótól foglaltak le kábító-
szergyanús anyagot, melyek egy 
részéből a szakértők kimutatták 
a „Bika” elnevezésű pszichoaktív 
anyagot. 

A nyomozók az elfogott két 
férfit gyanúsítottként hall-
gatták ki, egyikük elismerte a 
bűncselekmény elkövetését. 
A lakhelyükön tartott kutatás 
során csaknem kétszáz adag 
dizájner drogot és a csomago-
lásukhoz szükséges eszközöket, 
valamint készpénzt foglaltak le 
a rendőrök, és a vagyonvisz-
szaszerzés érdekében is vettek 
zár alá értékeket a drogkeres-
kedőktől.

A szekszárdi nyomozók 
mindkét férfi előzetes letartóz-
tatására tettek előterjesztést a 
Szekszárdi Járási Ügyészségen. 
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Újraindul a Szőlő-Szem terepjárója
Egymillió forintra emelte a 
Szőlő-Szem Mozgalom Civil 
Bűnmegelőzési Egyesület ré-
szére nyújtandó támogatást 
a közgyűlés, így az egyesület 
újraindíthatja a nyáron leállí-
tott terepjáróját.

Steiner Viktor

Mint azt annak idején meg-
írtuk, komoly nehézségeket 
okozott a Szőlő-Szem Mozga-
lom Civil Bűnmegelőzési Egye-
sület működésében, hogy az 
önkormányzat a korábbi 500 
ezer forintos támogatás helyett 
mindössze százezer forintot 
biztosított nekik az idei évre. 

A csökkentett támogatás kö-
vetkezményeként az egyesület 
kénytelen volt leállítani a birtoká-
ban lévő terepjárót, mely a szur-
dikokat járta. Mint ismeretes, az 
idei költségvetést Ács Rezső pol-
gármester a tavaszi veszélyhelyzet 
idején egymaga fogadta el, ebben 
szerepelt a 100 ezer forintos ösz-
szeg. Ezt a büdzsét módosította 
most a közgyűlés, amelyben az 
Éljen Szekszárd (ÉSZ) képviselői 
alkotják a többséget.

Császár János elnök elmond-
ta, a meglévő pénzeszközeikkel 
júniusig tudták finanszírozni 
az autó működtetését, mely-

nek segítségével többek között 
megfigyeléseket végeznek. Öt 
éve még 2 millió, majd 1 millió, 
tavaly pedig félmillió forint ön-
kormányzati támogatást kaptak 
működésükhöz. Mint mondta, 
korábban a pályázati lehetősé-
gek révén is tudtak forrást biz-
tosítani a tevékenységükhöz, de 
az idén erősen kérdéses, hogy 
mennyi pénzhez jutnak a kiírá-
sokon. Ugyan a civilektől érkező 
adó 1%-ok és egyéb támogatá-
sok révén tavaly 700 ezer forint 
forráshoz jutottak, ez nem elég 
az egyesület működéséhez.

Az egyesület elnöke szerint 
ezért is nagy öröm számuk-
ra, hogy a közgyűlés a nemrég 
meghozott döntésével egymillió 
forintra emelte a Szőlő-Szemnek 
juttatandó idei támogatás össze-
gét. Ennek köszönhetően újra-

indíthatják a nyáron leállított 
terepjárót. Császár János hozzá-
tette, a kocsi átlagban naponta 
4–5 órán át járja a Szekszárdot 
övező dombvidéket, ahol több 
ezer tanya található. Kiemelte, 
azért is szerencsés, hogy ezen a 
módon is folytathatják a munkát, 
mert itt az őszi időszak, amikor 
korábban sötétedik és keveseb-
ben tartózkodnak a tanyákon, 
ami kedvez a bűnözőknek.

A mozgalmat egyébként a 
tanyabetörések számának nö-
vekedése hívta életre még 2009-
ben, amely aztán a néhai Balogh 
László vezetésével vált önálló, 
bejegyzett egyesületté 2013-ban. 
Az alulról építkező egyesület az 
elmúlt években jól működő fi-
gyelőhálózatot épített ki a tanya-
világban. A rendszer alapját az 
úgynevezett „szurdik-bizalmik” 

képezik. A tanyatulajdonosok 
őket értesítik, ha valami gyanúsat 
látnak, tapasztalnak, a szurdik-bi-
zalmik pedig a kapott információ 
alapján döntenek a továbbiakról, 
szükség esetén értesítik a rendőr-
séget, mellyel kiváló kapcsolatot 
ápol az egyesület. 

A megfigyelések mellett tevé-
kenységük fontos része a tanya-
világban élőkkel való kapcso-
lattartás, a szociális munkában 
való részvétel. Ennek részeként 
többek között abban is segéd-
keznek, hogy az itt élő idősek 
részére eljussanak a gyógysze-
rek, de a karácsonyi csomagok 
kiosztásában is nyújtottak már 
segítséget. Ezen túlmenően a 
szurdikok takarításából is kive-
szik részüket, és a nemrég meg-
alakult Szekszárdi Hulladékko-
mandóval is együttműködnek. 

Az egyesület közgyűlése hét 
tagú elnökséggel és 33 fős tag-
sággal működik, pártoló tag-
ságuk pedig ezer fősre tehető 
– tudatta Császár János. Hozzá-
fűzte, 2019-ben összesen 3104 
óra önkéntes munkát végeztek.  
Az egyesület munkáját az Or-
szágos Rendőr-főkapitányság is 
elismerte már, de korábban ki-
érdemelték a Szekszárd Javáért 
kitüntető elismerést is.

A tanyabetörések száma az 
egyesület létrejöttekor évi 300 
körül alakult, tavaly pedig már 
nem haladta meg a tízet.
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„Minden házasságkötésre készülök”
Hirling Ádám kitüntető címet 
vehetett át az augusztus végi 
ünnepi közgyűlésen Parrag 
Ferencné. A szekszárdi ön-
kormányzat anyakönyvi osz-
tályának vezetője több ezer 
párt adott össze, munkáját 
mindig a felelősséggel és lel-
kiismeretesen végzi.   

Balázs László

A kitüntetett 1981-ben Deb-
recenből került Szekszárdra, s 
mint mesélte, eleinte nagyon 
nehéz volt a beilleszkedés, mert 
sem a várost, sem az embereket 
nem ismerte. 

– A városházán először a 
szabálysértési ügyekkel foglal-
koztam, majd az ügyfélszolgá-
latra kerültem – mondta Parrag 
Ferencné. – A GYES-ről visz-
szatérve viszont már hatósági 
ügyintézőként az igazgatási 
osztályon dolgoztam. Évtize-
dekig foglalkoztam birtokvitás 
esetekkel, amíg volt kötelező 
sorkatonai szolgálat, honvédel-
mi ügyekkel, majd az anyaköny-
vi és állampolgársági ügyekkel, 
népesség-nyilvántartással, cím-
nyilvántartással, bírósági ül-
nökök választásával, országos 
népszámlálással. 

Az igazi szerelem azonban 
mindvégig az anyakönyvi mun-
ka és az állampolgársági ügyek 
maradtak.

– 1993 óta foglalkoztam az ál-
lampolgársági kérelmekkel, igen 
sok embert megismertem, sokak 
sorsával azonosultam – hangsú-
lyozta az anyakönyvvezető. – E 
munkám területén kiemelkedő 
esemény volt a 2011 szeptemberi 
rendezvény, ahol 250 fő tette le a 
római katolikus templomban az 
állampolgársági esküt. Lelkileg 
is mélyen megérintett azoknak 
a magyar embereknek a sorsa, 
akik a történelem viszontagságai 
miatt veszítették el  állampolgár-
ságukat, de mindig megőrizték 
magyar identitásukat. Akkor is 
elénekelték a magyar himnuszt, 
ha ezért büntették őket, és meg-
tanították gyermekeiket a magyar 
nyelvre. 

Az elmúlt 39 évben több ezer 
párt adott össze. 

– Boldogsággal tölt el, amikor 
egy általam esketett ifjú pár be-
sétál a hivatalba és megmutatja 
újszülött gyermekét, megosztja 
velem örömét, vagy az, amikor 
valaki 10–15 év után is emlék-
szik egy-egy mondatomra, amit 
az esküvőjén jó tanácsként, út-
ravalóul mondtam. Az idő múl-
ását abból érzékelem, amikor 
már a korábban általam esketett 
párok gyermekei jönnek házas-
ságot kötni – tette hozzá Parrag 
Ferencné. 

A köztisztviselői munkát 
mind a mai napig szolgálatnak 
tekinti, felelősséggel és lelki-
ismeretesen – ez a két legfőbb 
alapelv.  

– Embernek lenni mindig és 
mindenütt, szolgálni a jót, az 
embert önzetlenül. A köztiszt-
viselő, mint a „köz szolgája” a 
közérdeket kell, hogy szolgálja, 
a törvényesség betartásával – 
fogalmazott az anyakönyvve-
zető. – Mindezt magas szakmai 
felkészültséggel, pártatlanul kell 
intézni. Szem előtt tartva az 
igazságot, a méltányosságot, az 
emberséget, és főleg azt, hogy 
az állampolgárok megelégedve 
távozzanak a hivatalból, hogy 
ügyüket gyorsan, eredményesen 
el tudják intézni. Minden ügy 
mögött látni kell magát az em-
bert. Jómagam képzeletben min-
dig helyet cserélek az előttem ülő 
ügyféllel. Ezért nem lehet más-
ként dolgozni, mint felelősséggel 
és lelkiismeretesen – fejtette ki.

– Ennyi év után sem csiná-
lok rutinból esküvőt. A mai 
napig minden házasságkötésre 
készülök, hisz’ minden ember 
más és más. A köztisztviselők 
a „színtelenek és a szagtalanok 
táborába” tartoznak. Az állam-
polgároknak a közigazgatás-
ba vetett bizalma csak abban 
az esetben teremthető meg és 
tartható fenn hosszú távon, 
ha biztosított a közügyek in-
tézésének a páratlansága, ha 
ügyeik intézése során a hatósá-
gok előtt minden állampolgár 
egyenlőnek érezheti magát. 
Aki jó köztisztviselő akar len-
ni, annak szakmailag jól fel-
készültnek, szorgalmasnak, 
emberségesnek kell lennie. 
Azt sosem szabad elfelejteni, 
hogy az ügyfélért vagyunk és 
nem fordítva, nekünk az ügy-
felet kell szolgálni a tör-
vényes keretek kö-
zött – mondta a 
szakember.

Parrag Fe-
rencné kiemelte, 
fontos figyelni 
arra a belső 
hangra, amit 
lelkiismeret-
nek hívunk, 
ami időről 
időre figyel-
meztet ben-
nünket, ha 
valamit nem 
jól csináltunk. 
Nem jó érzés be-
vallani – néha még 
saját magunknak 
sem – ha vala-
mit elrontottunk 
vagy elmulasz-
tottunk. A lelki-
ismeretünk se-
gít, mert lehet 
újrakezdeni, 
lehet jobban 
csinálni, lehet 
felelősségtel-
jesebben dön-
teni.

Mint mond-
ta, életének két 
fontos vezér-
vonala van: az 

egyik a hűség, a másik a szeretet. 
Számára ez a két dolog a legfon-
tosabb, és ezt tulajdonképpen az 
élete is visszaigazolja. Azt vallja, 
az ember akkor tud építkezni, 
ha valamihez, vagy valakihez 
hű marad. A díjjal nem változott 
semmi, az csak további kitartó 
munkára kötelezi, a jövőben is 
az a „Parrag Kati” szeretne ma-
radni, akit a szekszárdi emberek 
megszerettek.
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Lelkileg is mélyen meg-
érintett azoknak a magyar 
embereknek a sorsa, akik a 
történelem viszontagságai 
miatt veszítették el  állam-
polgárságukat, de mindig 
megőrizték magyar iden-
titásukat. Akkor is eléne-
kelték a magyar himnuszt, 
ha ezért büntették őket, és 
megtanították gyermekei-
ket a magyar nyelvre. 
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Erica McCall továbbra is hűséges Szekszárdhoz
Erica McCall, az Atomerőmű 
KSC Szekszárd 24 éves ame-
rikai centere nem csupán 
kiváló játékos, de közönség-
kedvenc is, hiszen pozitív 
érzelmeket tud adni társai-
nak és a szurkolóknak. Ezért 
rezzent össze szinte minden 
szekszárdi kosárlabda-kedve-
lő, amikor néhány hete olyan 
hírek érkeztek a tengerentúl-
ról, hogy térdsérülést szenve-
dett a WNBA-ban. Sokan már 
arról beszéltek, nem fog jönni 
egyhamar. 

Bálint György

A valóságban – szerencsére – 
éppen az ellenkezője történt. 
Erica jött, edzett egyet-kettőt, és 
már ott is volt a hétközben le-
játszott a KSC Szekszárd–TFSE-
MTK mérkőzésen a csapatban. 
Bár a pandémia miatt csak félig 
megtölthető a szekszárdi csar-
nok, mégis szinte felrobbant,  
amikor Finta Viktor „szpíker” 
őt szólította a szokásos meccs 
előtti bemutatásnál. 

A vártnál szorosabb meccsen 
(egy végig izgalmas mérkőzésen 
csak az utolsó negyedben tudta 
bebiztosítani a szekszárdi csapat 
a 81–75-ös győzelmet a kiválóan 
védekező, és a három pontosokat 
már ipari méretekben termelő 
fővárosiak ellen) nagy szük-
ség volt Erica tőle megszokott 
energikus, a palánk alatti terü-
letet uraló, keményen védeke-
ző, ponterős (14 pontig jutott) 
játékára. Kívülről nézve nyoma 
sem volt annak a bizonyos tér-
dsérülésnek. A mérkőzés után 
beszélgettünk vele.

– Remek formában érkezett 
Magyarországra, egyenesen az 
amerikai bajnokságból, a WN-
BA-ból. Ráadásul nem kevés 
sikerélménnyel.

– Igen, Minnesota jó választás 
volt, nagyszerűen szerepeltünk, 
eljutottunk egészen a bajnokság 
elődöntőjéig. Remek edzővel 
dolgozhattam, akit tavaly az Év 
edzőjének választottak Ameriká-
ban. Végig, az utolsó meccsekig a 

pályán voltam, fontos szerep ju-
tott nekem. Amerikában egyéb-
ként a támadó játékban nem 
kapok annyira kiemelt feladatot, 
mint itt a magyar bajnokságban, 
jobban megoszlanak a terhek 
köztem és a játékostársak között. 
Ellenben a védekezésben komo-
lyak voltak az elvárások. Nagyon 
keménynek kellett lenni, s a le-
pattanózásban konkrétan száza-
lékosan megvolt az elvárás.

– Ebből tud profitálni nem any-
nyira fizikális, mint inkább já-
tékos európai kosárlabdában is?

– Más a két bajnokság, de ne-
kem tetszik, hozzám közel áll az 
európai stílus, ezért is vagyok itt 
már három éve. Zseljko Djokics 
képes mind fizikálisan, mind 
mentálisan kihozni belőlem a 
legjobbat.

– A KSC Szekszárdhoz, a klub 
vezetőihez, a szurkolókhoz való 
kötődése amerikai játékosként 
szinte egyedinek mondható. 
Biztosra veszem, hogy más ha-
zai, vagy közép-európai nagy 
klubok keresték már többször 
is – magasbb fizetést ígérve.

– Az én életfelfogásomban 
nem a pénz a legfontosabb. 
Nekem az is fontos, hogy mi 
történik az edzésen és a mér-
kőzésen kívüli időben, hogy ér-
zem magam egy városban, egy 
csapatnál. Olyan emberközeli, 
családias légkörrel máshol még 
nem találkoztam, mint itt, ahol 
a szurkolók így szeretnek, ahol 
ilyen jó a játékosok egymással  

való kapcsolata, és nekem ez 
sok ezer kilométerre a hazámtól 
nagyon fontos. Ezért is kezdem 
már a negyedik évemet ennél 
a klubnál, ahol idén nagyszerű 
játékosokat szerződtettek, és ez 
plusz motiváció ahhoz, hogy új-
fent remek, talán minden eddi-
ginél erősebb csapatunk legyen  
az új bajnokságban.

– Az, hogy cipőjén ott van a 
magyar nemzeti trikolór, az or-
szágunk iránti szimpátia jele.  
A kulisszák mögül kiszivárgott, 
hogy újabb demonstrációra ké-
szül e tekintetben.

– Így van, de ez legyen még 
titok, szeretnék vele ugyanúgy 
meglepetést okozni, mint a 
sportcipővel.

– Mit hoz a jövő Erica Mc-
Call-nál? Benne van-e a pakli-
ban, hogy végleg otthon marad, 
vagy eligazol egy olyan csa-
pathoz, amely Euroligát akar 
nyerni?

– Erre tényleg nem tudok 
válaszolni, mert nincs napiren-
den. Legyen elég azt válaszol-
nom, hogy elégedett vagyok 
az eddigi karrieremmel, mert 
mindkét kosárlabda-kultúrában 
jelen lehetek, ami nekem most 
jó, és minden bizonnyal a fejlő-
désemet is ez szolgálja.
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Szuperhatalom
„az Emberfiának van hatal-
ma bűnöket megbocsátani a 
földön” (Mt 9, 6)

Hol található és kié a legna-
gyobb hatalom ezen a földön? 
Elég sok ötlet felvetődik, ami-
kor erre a kérdésre keressük a 
választ: nukleáris robbanófej 
és birtokosa, fúziós erőmű és az 
azt építők, kvantumszámítógép 
és azokat megrendelők, szu-
perakkumulátorok és gyártói, 
információ és azok megszerző-
je, pénzpiaci befolyás és az azt 
kézbentartók ... stb.

A Biblia sokkal egyszerűbben 
válaszol a kérdésre. A Szentírás 
egyszerűen rámutat egy férfiú-
ra, aki nem irigykedik, nem 
kérkedik, nem fuvalkodik fel, 
nem viselkedik bántóan, nem 
keresi a maga hasznát, nem 
gerjed haragra, nem rója fel a 
rosszat, nem örül a hamisság-
nak, de együtt örül az igaz-
sággal, aki mindent elfedez, 
mindent hisz, mindent remél, 
mindent eltűr. Ő azt mondja: 
„Bízzál fiam, megbocsátottak 
bűneid” (Mt 9, 2b) Mintha 
azt mondaná ezzel: Légy jó 

reménységgel, mert én meg tu-
dom gyógyítani életed közepét, 
a szívedet. Minden céltévesz-
tésed, hiányod, minden sebet 
ejtő rossz szavad, gonosz tetted, 
minden istentelen gondolatod 
és szándékod ami elválaszt Te-
remtődtől, ami elválaszt igazi 
önmagadtól és szeretteidtől – 
azt én, el tudom törölni, mert 
„az Emberfiának van hatalma 
bűnöket megbocsátani a föl-
dön” (Mt 9, 6) ... Ezért ő, Jézus 
Krisztus, az igazi szuperhata-
lom és ő mindig ott van Lelké-
vel, ahol őt Úrnak vallva, hittel 
befogadják.

 Sefcsik Zoltán
 evangélikus lelkész

Véradás
Az Országos Vér- 
ellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi 
Vérellátó az aláb-
bi napokban, és 
időpontokban szeretettel várja 
véradóit:
•  2020. október 19., hétfő 

08:00 – 17:00 óráig,
•  2020. október 20., kedd 

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

lyes okmányait.

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna 
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas 
Alapszervezete értesíti tagjait, 
hogy 2020. október 26-án 06:30 
– 08:00 óráig füstölt áru, vegeta 
és tészta árusítást tart a Szekszár-
don a Hunyadi u. 4. szám alatt.

Kérjük nyugdíjas tagjainkat a 
szájmaszk viselésére.

Meghívó
„ÚJBOROK KEZELÉSE és JA-
VÍTÁSA” címmel tarja követ-
kező rendezvényét a szekszárdi 
„Dicenty Dezső” Kertbarát Kör 
2020. október 19-én (hétfőn) 
17:00 órakor a Babits Mihály 
Kulturális Központban (Szent 
I. tér 10.).

Szeretettel hívjuk és várjuk 
mindazon szőlő- és bortermelő-
ket, akiknek fontos a minőségi 
bor előállítása.
PROGRAM
•  17:00 Köszöntő és aktuá-

lis programok megbeszélése 
(Márton Napi Újbor Ünnep – 
Ferenc Vilmos elnök).

•  17:15 „Újborok kezelése és ja-
vítása” c. elméleti és gyakorlati 
előadás a 2020-as évjáratnak 
megfelelő legújabb techno-
lógiákról és ehhez szükséges 
segédanyagokról. Előadó: Mó-
dos Ernő nagymester (Alisca 
Borrend Szekszárd).
Ha neked is fontos, hogy minő-

ségi bort készíts, akkor itt a helyed.
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A diszkókorszaktól az egész estés játékfilmig
Kindl Gábor az egykori Gemenc Szállóban tartott bulikról, a televíziózásról,

Jiří Menzelről és arról, hogyan vezetett az út a filmkészítésig

Lemezlovasként neve szinte 
egybeforrt a diszkókorszak-
kal, generációk táncoltak ze-
néjére. A nemrég Szekszárd 
javáért díjjal elismert Kindl 
Gábor igazi szerelme később 
fokozatosan televíziózás, a 
filmezés lett. 

Steiner Viktor

– Az utóbbi időben főként film-
rendező tevékenységéről közis-
mert, de ezer szálon kötődik a 
média világához. Mindig tud-
ta, hogy mivel szeretne foglal-
kozni?

– Mindig humán beállítottsá-
gú voltam és már gyermekként 
is vonzott a szereplés lehető-
sége. Ennek ellenére az I. Béla 
Gimnázium elődjébe, a Rózsa 
Ferenc Műszaki Szakközépis-
kolába jelentkeztem, ahol fi-
nommechanikai műszerésznek 
tanultam. Bár az én választá-
som volt, sosem érdekelt ez a 
terület. Viszont mindenkép-
pen szakmát akartam szerezni, 
úgy gondoltam, hogy az iskola 
után tévészerelőként dolgozom 
majd. A szakma megszerzése 
után aztán a szekszárdi Gelká-
ban, az állami műszaki üzlet és 
szervizhálózat helyi üzletében 
kezdtem el dolgozni, ám főként 
az ügyfelekkel foglalkoztam. Ez 
csak rövid ideig tartott, tévésze-
relő sem lettem, az élet valami 
mást tartogatott számomra.

– Minek köszönhető, hogy 
irányt váltott az élete, mi volt 
önre ilyen nagy hatással? 

– A sors úgy hozta, hogy a 
művelődési ház munkatársai 
engem kérdeztek meg, volna-e 
kedvem diszkót tartani. Ekkor 
19 éves voltam, 1976-ot írtunk. 
A zenét mindig nagyon szeret-
tem, és bár középiskolában volt 
egy Clips névre keresztelt zene-
karunk is, a diszkóról csak any-
nyit tudtam, hogy  Amerikában 
nagyon népszerű. Mégis igent 
mondtam, és Csuka Ferenccel – 

aki DJ. Pike néven ismerős lehet 
– végül megcsináltuk. Ő zenélt, 
én pedig a mikrofonba beszél-
tem a közönséghez, ahogy az 
akkoriban szokás és egyben el-
várás is volt. Serényen jártam a 
könyvtárba, ahol német nyelvű 
magazinokat lapozva próbáltam 
minél többet megtudni a „disz-
kóról.”

– Ami olyan jól sikerült, hogy 
közismert lemezlovas, speaker 
lett…

– A szocialista párt ifjúsági 
szervezetétől, a KISZ-től kezdve 
számos helyről érkeztek a felké-
rések. A stílus is egyre ismertebb 
és kedveltebb lett Magyarorszá-
gon, így gyakran előfordult, 
hogy napi három diszkót tar-
tottam. Volt egy délutáni buli a 
diákoknak Szekszárdon, aztán 
Bátaszéken, vagy Tolnán egy 
másik, este pedig egy harma-
dik ismét Szekszárdon. Így már 
1983-ban szellemi szabadfoglal-
kozású lettem. Akkoriban még 
minden nap volt diszkó az egy-
kori Gemenc Szálló bárjában, 
ami olyan híres, elismert volt, 
hogy messzebbről is sok vendé-
get vonzott. Még abban az év-
tizedben jött a videódiszkó: két 
televíziókészülék és egy VHS 

videómagnó segítségével vide-
óklipeket játszottunk a közön-
ségnek, akik akkoriban másutt 
nemigen találkozhattak ezekkel.

– A videódiszkóból „nőtte ki 
magát” a mozgókép, a film 
iránti rajongása?

– Mire 1987-ben Szekszárdon 
elindult a városi televíziózás, a 
videódiszkónak hála már volt 
némi tapasztalatom. A Dránovits 
István irányítása alatt álló televí-
ziónál kiváló tévés szakmai stáb 
nevelődött ki, később többen is 
országosan elismert szakembe-
rek lettek. Köztük volt Mayer Zol-
tán, hétszeres Aranyszem-díjas 
operatőr. A közreműködésével 
Szekszárdon elkészített videóklip 
feltehetőleg a műfaj első hazai 
gyártású darabja volt. Ezt köve-
tően sorban forgattuk a klipeket a 
helyi zenekarok felkérésére. A té-
vézés, televíziós magazingyártás, 
a képernyős munka szép aprán-
ként egyre több időmet kötötte 
le, így a diszkó 1991-ben végül 
teljesen elmaradt.

– Ebben az évben saját televízi-
ós csatornát is indított, akkori-
ban egyedülálló módon.

– A POP TV öt évvel az 
első országos kereskedelmi 

csatornák indítása előtt kezd-
te meg adását. A kezdeti heti 
néhány óra adásidő és az elért 
nézőszám egyre bővült, volt, 
hogy egyszerre 27 különböző 
kábelrendszeren sugározták, 
így gyakorlatilag Tolna megye 
teljes területén elérhető volt. 
Jómagam a reggeli és az esti 
beszélgetős műsort vezettem, 
de olyan, később közismertté 
lett tévés személyiségek is ol-
vastak hírt a POP TV-n, mint 
Máté Krisztina. Bár a csatorna 
kedvelt, nézett volt, nem lehe-
tett megfelelően finanszírozni, 
így 1998-ban beszüntettük az 
adást.

– A televíziózásból mégsem áb-
rándult ki…

– A POP TV-nél összegyűlt 
tapasztalatokat a Bonyhád Tv 
főszerkesztőjeként kamatoz-
tathattam. A képernyőn egyre 
kevesebb időt töltöttem, idővel 
a szerkesztői munka, a kamerák 
mögött végzendő feladatok felé 
fordult az érdeklődésem. Az in-
ternet kezdeti terjedésével, még 
annak hazai hőskorszakában, 
2004-ben elindítottam a ma is 
elérhető PIXEL TV-t. A nézők 
itt már az első évben láthattak 
például online közvetítéseket a 
szüreti fesztiválról, miközben a 
YouTube videómegosztó oldal 
csak 2008-ban kezdte meg mű-
ködését. 

– Nem csak ebben volt az elsők 
között, vagy éppen a legelső…

– Szintén 2004-ben indítot-
tam útjára Digi24 néven az 
első versenyt, melynek lényege, 
hogy 24 óra leforgása alatt az 
akkor újnak számító digitális 
technika használatával készül-
jenek rövidfilmek. A világon 
az első ilyen verseny volt, így 
ezt a „műfajt” hivatalosan is 
a nevemhez kötik. A pályázat 
szakmai színvonaláról olyan el-
ismert rendezők gondoskodtak, 
mint Jancsó Miklós és Makk 
Károly. 
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A POP TV öt évvel az első 
országos kereskedelmi csa-
tornák indítása előtt kezdte 
meg adását. A kezdeti heti 
néhány óra adásidő és az el-
ért nézőszám egyre bővült, 
volt, hogy egyszerre 27 kü-
lönböző kábelrendszeren su-
gározták, így gyakorlatilag 
Tolna megye teljes területén 
elérhető volt.

– Nemzetközi filmes hírességet 
is „hozott” a városba.

– Szabó István filmrendező 
közreműködésével később a vi-
lágszerte elismert cseh rendező,  
Jiří Menzel is Szekszárdra érke-
zett, hogy az elsőként 2008-ban 
„Shoot For Earth” néven kör-
nyezetvédelmi témában meghir-
detett filmes pályázat zsűrijében 
helyet foglaljon. A több évben is 
meghirdetett pályázat, és a köz-
ben kialakult barátságnak kö-
szönhetően a fanyar humoráról 
is ismert Menzel többször is sze-
retettel tért vissza Szekszárdra, 
ahol utolsó látogatása alkalmá-
val borlovaggá is ütötték.

– Hogyan jutott el a játékfil-
mekig?

– Még a ’90-es években elin-
dított tudatos kapcsolatépítés-
nek hála egyre több szakma-
beli ismerősre tettem szert az 
USA-ban. 2007-ben lehetősé-
gem nyílt arra, hogy a Törékeny 
egyensúly című film Floridában 
és Brazíliában tartott forgatása-
in részt vegyek a játékfilmes 

munkában. A második rende-
ző-asszisztensként Amerikában 
töltött forgatás sok közvetlen 
gyakorlati tapasztalatot hozott 
számomra.

– Produceri tevékenységével 
először készült Szekszárdon 
játékfilm, ráadásul közösségi 
gyártásban. Miért éppen Háry 
János és az Obsitos?

– Már gyerekkoromban „be-
leszerettem” a nagyotmondó 
huszár karakterébe, a rajongá-
som pedig később sem múlt el. 

De legalább ilyen fontos volt, 
hogy Háry János, vagyis az ob-
sitos karakterét visszahozzam 
Szekszárdra. A Kodály Zoltán 
által az operában 1926-ban be-
mutatott Háry János című dal-
játék szövege ugyanis elvitte a 
történetet Szekszárdról, melyet 
a filmen keresztül szerettem 
volna megmutatni minél több 
embernek.

– Az egész estés játékfilm be-
fejezését követően több doku-
mentumfilmet is forgatott. Mi 
alapján választ témát?

– Az első ilyen a „Szekszárdi 
Retro” volt, amivel egy korszak-
nak és generációnak szerettem 
volna emléket állítani. Míg az 
Életem a tánc, szerelmem Bar-
tina elkészítését főként a nép-
tánc egyesületet életre hívó és 
sikerre vivő Szabadi Mihály és 
Matókné Kapás Julianna kitar-
tó, kemény karaktere motiválta. 
Éppen úgy, ahogy a női ko-
sárlabda NB I-ben játszó KSC 
Szekszárdról szóló „Kék Szív” 
című film megszületését ins-

pirálta az állhatatos, céltudatos 
Harsányi Mária egyénisége. A 
„Maroknyi székely” leforgatá-
sakor pedig a részben Tolnába 
telepített, ma is velünk élő ma-
gyar népcsoport, a bukovinai 
székelyek megpróbáltatásainak 
kevésbé ismert történetét igye-
keztem megismertetni. 

A témaválasztás során sokat 
nyom a latban a témához kap-
csolódó személyes érintettség, 
de a legfontosabb, hogy érde-
keljen a téma.

– Bizonyára már legalább fej-
ben összeállt a következő film 
forgatókönyve. Mire számít-
hatnak a nézők a közeljövőben?

–Jelenleg két dokumen-
tumfilmen is dolgozom. Az 
egyik ugyancsak a bukovinai 
székelyek Tolnába telepített kis 
csoportjának 1944-es tragikus 
megpróbáltatásait dolgozza fel. 
A másik a Romániában, a dik-
tatúra alatt dúvaddá minősített 
és csaknem kipusztított erdélyi 
kopó megmentésének történe-
tét mutatja majd be. 

Háry nyomában – filmtúra borkostolóval
Háry nyomában címmel film-
túraprogramokat szerveznek 
Szekszárdon. A körút érinti a 
forgatási helyszíneket, emel-
lett a legjobb szekszárdi bo-
rokat kóstolhatják az érdek-
lődők. Az első bemutatón a 
Magyar Utazási Irodák Szövet-
ségének tagjai vettek részt.

Balázs László

A csoport stílszerűen az Obsi-
tos című film zárójelenetében 
feltűnő borkútnál ért célba, ahol 
a Garay ÉlményPince jóvoltából 
kútból folyó vörösbor, Petrits 
Szilveszter által készített mézes-
kalács, és König Zsolt középkori 
játékai várták a vendégeket. 

– A 3–4 órás szekszárdi prog-
ram a közösségi gyártásban 
készült filmre épül – mondta 
Kindl Gábor, a film producere. 
– Ha valaki szeretné megismer-
ni a várost, ahol Háry János élt, 
annak kitűnő lehetőséget kínál 

a film történetéhez kapcsolódó 
látványosságok, ikonikus épüle-
tek és helyszínek megtekintése. 
A túra természetesen érinti a 
forgatási helyszíneket, emellett 
a legjobb szekszárdi borokat 
kóstolhatják az érdeklődők. 

A filmes szakember hozzá-
tette: a filmturizmus az egyik 
legjobb lehetőség egy térség tu-
risztikai életének fellendítésére. 
Itthon főként Budapesten és 
Etyeken találhatunk olyan he-
lyeket, ahol nemzetközi stábok 
forgatnak. Ezek a helyszínek 
azonban nagyon sok esetben 
csak úgynevezett dublőr szín-
helyként szerepelnek, vagyis 
egy másik várost helyettesíte-
nek, ahová a film cselekmé-
nye kapcsolódik. Kindl kitért 
rá, többek között ezért is lehet 
hatásos és sikeres a szekszárdi 
turisztikai attrakció, mert nem 
épített díszletek között, hanem 
egy valódi város területén, az ott 
található tereken, épületekben, 

egyéb nevezetességek közelében 
zajlott a cselekmény. 

– Kiváló az időzítés, hiszen a 
Nemzeti Filmintézet és Magyar 
Turisztikai Ügynökség a közel-
múltban kötött együttműködési 
megállapodást, melynek része a 
filmes turizmus fejlesztése – kö-
zölte Tukacs Zsuzsa, a Magyar 
Utazási Irodák Szövetségének 
titkára. – A koronavírus-jár-
vány miatt a külföldre irányuló 

utazások korlátozásával szá-
míthatunk a belföldi turizmus 
megerősödésére. Szekszárd re-
mek adottságokkal rendelkező 
kisváros, idegenforgalmi szem-
pontból azonban jelenleg keve-
sebb szó esik róla.  Ez a filmtúra 
remek lehetőség arra, hogy na-
gyobb érdeklődést váltson ki.

A helybeli Szabó Annamária 
huszonkét, Olaszországban el-
töltött év után dolgozik majd 
újra itthon.

– Úgy látom, a csoport tagjai-
nak nagyon tetszik a túra, mert 
nem egy klasszikus, városnézős 
programon vettek részt – hang-
súlyozta az idegenvezető. – Tel-
jesen más élmény, élvezetes, 
mert egy másik arcát mutatja 
meg a megyeszékhelynek. Az 
autentikus benyomásokat ked-
velő utazók belekóstolhatnak a 
város hétköznapi életébe.

Az Ekho Tours Utazási Iroda 
már meghirdette az első túrá-
kat, így a nagyközönség és a 
jelentkezők számára szervezett 
formában elérhetővé válnak a 
forgatási helyszínek.  
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Agóra mozi
2020. október 18. 
| 15:00 |  Yakari – a mozifilm
2020. október 18–20.
| 17:00 |  Ígérem, hogy visszatérek
| 19:30 |  Greenland – Az utolsó 

menedék
2020. október 21. 
| 17:00 |  Ígérem, hogy visszatérek
| 19:30 | Tenet
2020. október 22–25. 
| 15:00 |  Farkasbőrben
| 17:00 |  Greenland – Az utolsó 

menedék
| 19:30 |  Nyílt titkok
2020. október 16–17. 
| 15:00 |  Yakari – a mozifilm
| 17:00 |  Ígérem, hogy visszatérek
| 19:30 |  Greenland – Az utolsó 

menedék

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

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

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

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

•  doktori (PhD) képzésben vesz 
részt;

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

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

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

Részletes pályázati kiírás 
megtalálható:
•  Polgármesteri Hivatal Ügy-

félszolgálat Szekszárd, Béla 
király tér 8.

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

•  www.szekszard.hu

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

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

éves, érettségi előtt álló kö-
zépiskolások; vagy

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

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

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

védelmi feladatot ellátó szervek 

hivatásos és szerződéses állo-
mányú hallgatója;

•  doktori (PhD) képzésben vesz 
részt;

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

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

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

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

Részletes pályázati kiírás 
megtalálható:
•  Polgármesteri Hivatal Ügyfél-

szolgálat Szekszárd, Béla király 
tér 8.

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

•  www.szekszard.hu

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

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

Szekszárd Megyei Jogú Város Közgyűlésének Szociális, Egészségügyi, Környezeti és Fenntarthatósági Bizottsága

A kórház lakossági tájékoztatója
A Tolna Megyei Balassa János 
Kórház információs központot 
hozott létre.

A biztonságos kórházi műkö-
dés és a sikeres gyógykezelés ér-
dekében a fertőző osztályon ápolt 
betegekről történő informálódás 
és a velük való kapcsolattatás 
kizárólag az alábbi tudnivalók 
ismeretében és szabályok betar-
tásával lehetséges.

Munkanapokon (hétfőtől – 
péntekig) 08:00 – 15:00 óráig, a 
30/018–6115 mobilszámon vár-
juk a kórházunkban ápolt CO-
VID-pozitív betegek hozzátar-

tozóinak, gondozóinak hívását. 
Kollégánk rögzíti az érdeklődő 
elérhetőségét, a beteg adatait, 
valamint a rokonsági fokot. Ezt 
követően tájékoztatásra jogosult 
munkatársunk 24 órán belül visz-
sza fogja hívni önöket.

Érdeklődésüket e-mailben is 
fogadjuk, a szdjarvanykorhaz@
tmkorhaz.hu e-mail címen, az 
alábbi adatok megadásával: beteg 
neve, születési helye, ideje, any-
ja neve, lakcíme. Az érdeklődő 
telefonszáma, illetve az e-mail 
cím, amire a tájékoztatást kéri. A 
beteggel fennálló rokonsági fok, 

vagy intézményi érdeklődés ese-
tén az intézmény nevének, szék-
helyének megadása.

Kérjük, hogy a családból, illetve 
az intézményekből (szociális ott-
hon) naponta egy alkalommal egy 
személy érdeklődjön, illetve egy 
beteg esetében lehetőleg ugyanaz 
a családtag, megbízott személy 
tartsa a kapcsolatot kórházunkkal!

A betegek minél hatékonyabb 
ellátása, orvosaink, szakdolgozó-
ink járványhelyzetre kialakított 
munkafolyamatainak biztosítása 
érdekében kérjük szíves türelmü-
ket és együttműködésüket!
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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, ildikoszanto11@gmail.com • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.

• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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SZEKSZÁRDI

Elérhetőségek, fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
polgarmester@szekszard.hu

•  Dr. Gábor Ferenc jegyző
Polgármesteri Hivatal (Béla király 
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alapján: 
06–74/504–103.

•  Gyurkovics János  
alpolgármester (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754, e-mail: 
gyurkovics.janos0915@gmail.com

•  Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér
képviselő 1. vk.
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail: 
szekszard1.korzet@gmail.com

•  Csötönyi László képviselő 2. vk.
Tel.: 06–30/508–6548, 
e-mail: csotkelaci@gmail.com

•  Csillagné Szánthó Polixéna 
képviselő 4. vk.
Tel.: 06–30/418–1368,
e-mail: cspolix@freemail.hu

• Illés Tamás képviselő 5. vk.
Tel.: 06–30/937–2548, 
e-mail: illtama@gmail.com

• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail: 
murvaiarpad01@gmail.com

• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
Tel.: 06–30/933–5072,
e-mail: raczstudio@gmail.com

• Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888, 
e-mail: zsfaresz@gmail.com

• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail:  
robert.gulyas1965@gmail.com

• Máté Péter képviselő 10. vk.
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail:  
matepetersandor@gmail.com

• Kővári László képviselő
Tel.: 06–20/457–4202, 
e-mail: kovaril@tolna.net

•  Móra Viktória képviselő
Tel.: 06–70/602–6525, 
e-mail: moravicky76@gmail.com

• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–20/980–4967,
e-mail: gbomba70@gmail.com

• Zaják Rita képviselő
Tel.: 06–30/370–8930, 
e-mail: zajak.rita@gmail.com

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

szájat és orrot eltakaró maszkban szíveskedjenek felkeresni!

2020. október 19. (hétfő) 
14:00 óra
Sétálj, gyalogolj velünk!

Az alsóvárosi temetőben 
nyugvó jeles személyiségek 
sírjainak felkeresése.

Vezeti: Kaczián János ny. le-
véltári főtanácsos, helytörténész. 
Találkozó: 14:00 órakor az al-
sóvárosi temető főbejáratánál.

Helyszín: Szekszárd, Béri 
Balogh Ádám u. 

2020. október 24. (péntek) 
09:00 – 16:00 óráig
Múzeumi szünetelő – kirán-
dulás Gemencbe

Hátizsákos kirándulás kis-
vasúttal a Gemenci erdőbe, 
gyalogtúra a madármegfigye-
lőhöz. 

Találkozó: 09:00 órakor a 
buszpályaudvaron, a Kese-
lyűsbe induló autóbusz fel-
szállóhelyén.

Szűrés
A Széchenyi Egészségközpont 
Meri-Dim V1–0-ás számító-
gépes rendszerével teljes körű 
INGYENES egészségügyi álla-
potfelmérést végzünk!

Vizsgált területek: tüdő, vas-
tagbél, szívburok, anyagcsere, 
szívizom, vékonybél, lép, máj, 
gyomor, húgyhólyag, vese.

Időpont: 2020. október 22. 
(csütörtök) 09:00 – 13:00 óráig.

Helyszín: Mentálhigiénés 
Műhely konzultációs szoba (Ba-
bits Mihály Kulturális Központ).

VIZSGÁLATI EREDMÉ-
NYÉT A HELYSZÍNEN KIÉR-
TÉKELJÜK! 

Az állapotfelmérés referencia- 
ként szolgál, nem helyettesíti az 
orvosi vizsgálatot, kezelést és 
nem állít fel diagnózist!

ELŐZETES BEJELENTKE-
ZÉS SZÜKSÉGES: Kis István, 
Meri-Dim szakértő és okleveles 
vitamin tanácsadó.

Információ és bejelentke-
zés: +36–30/997–1735, +36–
70/335–3984.

Az állapotfelmérés időtarta-
ma alatt a járványügyi óvintéz-
kedések betartása kötelező!

Vásár
A Mentálhigiénés Műhely Ön-
kéntes Nyugdíjas Tagozata szer-
vezésében Halottak napjára 
október 26-án (hétfő) és 27-én 
(kedd) kedvezményes áron vi-

rág, gyertya, koszorú árusítást 
tart 08:00 – 15:00 óra között  
az Arany J. u. 12. szám alatti 
virágüzletben. 

Szeretettel várjuk minden 
kedves nyugdíjas és nagycsalá-
dos vásárlónkat.
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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.panteonkft .eu

(05666)

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 (05676)

(05664)

(05683)

TISZA CIPŐBOLT 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 13. 
Telefon: +36–74/510–134

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

Bankkártyás fizetési lehetőség!

Női alkalmi és utcai cipők

20% engedménnyel
október 19-21-ig!

Folyamatosan érkezik
az őszi és téli áru!

(05679)

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!

(05668)

A KT-Dinamic Nkft.
Rehabilitációs Foglalkoztató állást hirdet

megváltozott munkaképességű dolgozóknak
udvaros, szereldei, elektronikai bontó  

munkakör betöltésére.
Jelentkezés:Jelentkezés:

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

E-mail: ktdinamic@gmail.com
web: www.ktdinamic.5mp.eu (05667)

HOMOKTÖVISHOMOKTÖVIS
termékektermékek

NE LEGYENNE LEGYEN
A HOSSZÚ ÉLETA HOSSZÚ ÉLET

RITKARITKA
OKTÓBER 24-tőlOKTÓBER 24-től
szombatonkéntszombatonként
a szekszárdi piacona szekszárdi piacon
tel.: +36 30/986 9582tel.: +36 30/986 9582

 Kalocsa Tanya Kalocsa Tanya

HOMOKTÖVISHOMOKTÖVIS
termékektermékek

NE LEGYENNE LEGYEN
A HOSSZÚ ÉLETA HOSSZÚ ÉLET

RITKARITKA
OKTÓBER 24-tőlOKTÓBER 24-től
szombatonkéntszombatonként
a szekszárdi piacona szekszárdi piacon
tel.: +36 30/986 9582tel.: +36 30/986 9582

 Kalocsa Tanya Kalocsa Tanya
(05680)


