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Ötgyermekes családapa
Dr. Göttlinger István 
1957-ben, Marcaliban 
született. Nős, felesége Er-
zsébet, gyermekei: Noémi, 
Lilla, István, Eliza Anna 
és Fanni. Szabadidejében 
legszívesebben baráti tár-
saságban borozgat vagy ol-
vas – főként a történelem, 
azon belül is a 2. világhá-
ború időszaka érdekli.

Szekszárd érdeke minden mást felülírt számára
Harminc éve állt munkába 
a szekszárdi városházán dr. 
Göttlinger István. Az aljegy-
ző az önkormányzatiság szü-
letésénél is „bábáskodott”, és 
jegyző híján több időszakban 
is ellátta annak feladatait. 
Mindig szakemberként, köz-
tisztviselőként tekintett ma-
gára, aki számára Szekszárd 
érdeke mindent felülírt.

Steiner Viktor

– Marcaliban született, hogyan 
került Szekszárdra?

– Édesapám hivatásos kato-
naként szolgált, gyakran he-
lyezték át egyik állomáshelyről 
a másikra. Szolgálati ideje utol-
só éveit Szekszárdon töltötte. A 
családunk erős Tolna megyei 
gyökerekkel rendelkezik: felme-
nőim Tamásiból származnak.

– Középiskolai tanulmányait a 
mai Csapó Dániel középiskola 
elődjében fejezte be, majd az 
ELTE Állam- és Jogtudományi 
Karán diplomázott. Mi vonzot-
ta a jogi pályára?

– Neveltetésemnél, men-
talitásomnál fogva is mindig 
szerettem a rendet és a fegyel-
met, értelmes korlátok között. 
A jogtudomány már fiatalon 
érdekelt, jogász akartam lenni. 
Szerencsére a családom sem 
erőltette, hogy a katonai hiva-
tást válasszam.

– Kereken 30 esztendeje dol-
gozik a polgármesteri hivatal-
nál. Miként került az önkor-
mányzati szférába, mi volt a 
feladata?

– A rendszerváltozás idején 
vállalati jogászként dolgoztam, 
a hivatalhoz a Szekszárdot pol-
gármesterként 16 éven át vezető 
Kocsis Imre Antal hívására ke-
rültem 1991 januárjában mint 
a polgármesteri iroda vezetője. 
A munka oroszlánrészét a tes-
tületi döntések és előterjeszté-
sek készítése, a testületi ülések 
levezénylése és dokumentálása, 
a határozatok véglegesítésének 
visszacsatolása tette ki. 

– Még gyerekcipőben járt a 
demokrácia és az önkormány-
zatiság nálunk, mi jelentette a 
legnagyobb kihívást?

– A tanácsrendszert az 1990. 
évi LXV. törvény váltotta le. Bár 
a szakma alapjait lerakta, az ál-
lamigazgatási jogról korábban 
szerzett ismeretek nagy részét 
gyakorlatilag a kukába lehetett 
dobni. A régi módon már nem 
lehetett szabályozni a „hétközna-
pi létezést”. Nem létezett a képvi-
selő-testület munkáját szabályzó 
szervezeti és működési szabály-
zat, helyi rendeletek sem voltak. 
Magát az önkormányzatiságot 
kellett kitalálni, bár könnyebb-
séget jelentett, hogy az önkor-
mányzatok viszonylag nagy önál-
lósággal és jó anyagi kondíciókkal 
rendelkeztek. Minderre szép idő-
szakként emlékszem vissza.

– E kezdeti időkben, a demok-
rácia tanuló korszakában vol-
tak mai szemmel nézve különös 
rendelkezések?

– Előfordultak csetlések, 
botlások. Főként az első ön-
kormányzati ciklus idején több 
olyan területet is szabályozni 
kívántak, melyekről azóta ki-
derült, hogy felesleges, vagy a 
privát szférát érinti.

A ’90-es években a képvise-
lő-testületek sokat küzdöttek 
a haszon- és hobbi állatok tar-
tásáról szóló rendelettel. Szek-
szárdon korábban sok család 
tartott baromfit, sertést, ám 
idővel új teleprészek alakultak 
ki. Ezek belenőttek a régi város-
részekbe, ahol voltak haszonál-
latok, amelyekkel járó zajok és 
szagok miatt sokszor alakultak 
ki vitás, feszült helyzetek, szom-
szédok közti konfliktusok.

– Volt rá megoldás?
– A testület rendelet útján há-

rom körzetre osztotta a várost, 
s azokban eltérően szabályozta 
a haszonállattartást. Ilyen vita 
több településen jelentkezett, 
végül az Alkotmánybíróság 
döntött. Ráadásul időközben 
sokan felhagytak az állattartás-
sal, így részben az élet oldotta 
meg a problémát. Egyébként 
maga az élet a legjobb szabály-
zó. Nemcsak az életet kell a jog-
hoz igazítani, ez fordítva is igaz.

– Sok ilyen ügy volt?
– Hasonló vadhajtás volt a 

veszélyes állatok tartásáról szó-
ló rendelet. A testület bizonyos 
kutyafajták, például a pitbullok 
tartásának, közösségbe való 

vitelének körülményeit is sza-
bályozni kívánta. Ám idővel 
kiderült, hogy a köznyelvben 
sokszor csak harci ebnek titulált 
kutyafajták, kutyák is az embe-
ri befolyás, neveltetés hatására 
válnak agresszívvé. Persze a 
mai napig adódnak problémák 
abból, hogy néhányan túl sok 
macskát, kutyát tartanak. De 
például a közterületen törté-
nő alkoholfogyasztás kérdé-
se (Szekszárdon tilos alkoholt 
fogyasztani közterületen – a 
szerk.) is megosztja az embe-
reket.

– A polgármesteri iroda vezető-
jeként majdnem 20 éven át dol-
gozott. Hogyan lett aljegyző?

– Az első szabad választás 
után csak mintegy 20 évvel 
hozták létre az önkormányzati 
aljegyzői pozíciót. Aljegyzőként 
2010 óta dolgozom, akkor még 
a képviselő-testület választot-
ta az aljegyzőt, szavazás útján. 
Büszke vagyok rá, hogy egyet-
len tartózkodás mellett a teljes 
testület, párthovatartozástól 
függetlenül bizalmat szavazott. 
Úgy érzem, ez komoly legitimi-
tást adott a munkához.

– Mostanság mik a konfliktusos 
ügyek?

– A szomszédi viszonyból 
származók, mint mindig. Sőt, 
a kijárási tilalom kihirdeté-
sével nőtt ezen ügyek száma. 
Olyanok maradtak otthon, akik 
máskor napközben iskolában 
voltak, munkahelyen dolgoztak.

 (folytatás a 3. oldalon)
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A megyei kulturális közélet jeles alakja távozott
A Szekszárdi Vasárnap és a szekszárdi Városi Televízió indítása is a nevéhez kötődött

Tanár, népművelő, költő, író, újság-
író, lapszerkesztő, televíziós stúdi-
óvezető. Számos területen letette 
névjegyét Kis Pál István, aki hetve-
névesen távozott a Tolna megyei 
kulturális közéletből, a földi világból. 

Elhunyt Kis Pál István, a Szek-
szárdi Vasárnap alapító főszerkesz-
tője. Bár ő ezt a titulust egy tavalyi 
interjújában pontosította. Nevéhez 
fűződött az újság indítása és mű-
ködtetése, de hivatalosan egyesületi 
elnökként jegyezte a lapot, melyet 
a Dátum, az első ellenzéki napilap 
megszűnése után hoztak létre az ott 
dolgozók. Így nyilatkozott erről: „A 
Dátumnál klassz kis csapat verődött 
össze. (V. Horváth Mara, Gacsályi 
Jóska, Tamási Jancsi, Takács Zsuzsi, 
Kapfinger Bandi, Bálint Gyuri és 
mások.) Mikor megszűnt, létrehoz-
tuk a Sajtó Szakmai Egyesületet, 
és ezt az egyesületet bízta meg a 
Szekszárdi Vasárnap elindításával a 
Médiafejlesztési Alapítvány, amelyet 
25 szekszárdi vállalkozó finanszíro-
zott. A próbaszám 1991. augusztus 
20-ára jött ki. Főszerkesztő nem 
volt. Az újságot én mint egyesületi 
elnök jegyeztem, felelős szerkesztő-
ként pedig Tamási János szerepelt az 
impresszumban főleg azért, mert na-
gyon jól tördelt. Melós időszak volt. 
A támogatások összegereblyézésétől 
a kézbesítésig mindent csináltam. 
Négyszáz előfizetőt szedtünk össze. 
Aztán átmentem a tévéhez, s a Szek-

szárdi Vasárnapot átvette Takács 
Zsuzsa. Utána vált ingyenes önkor-
mányzati lappá.”

Kis Pál István életében számos ilyen 
epizód volt. A Tolna megyei kulturá-
lis közélet sűrűjében mozgott. Ahogy 
mondani szokta: a fröccsvidékről, 
Csepelről érkezett a borvidékre, Szek-
szárdra. Igen jelentős bordaltermést 
hagyott maga után. Prózai munkás-
sága is gazdag: összesen 11 kötete 
jelent meg. Szerepeltek írásai folyó-
iratokban és antológiákban, maga is 
szerkesztette több alkalommal a me-
gyei tollforgatók Kézjegy antológiá-
ját. Színpadi műveket is írt. Többször 
bemutatták két misztériumjátékát, a 
Szent Mártonról és a kánai menyeg-
zőről szólót. Vele is készültek interjúk, 
rádiós, televíziós beszélgetések szép 
számmal.

Budapesten született 1951-ben. 
Elektroműszerész végzettséget, majd 
magyar-népművelés szakos diplomát 
szerzett. Szekszárdon 1984 óta élt. 

Népművelőként 25 évet dolgozott. Ő 
ideszámította az újságírói, lapszer-
kesztői, tévéstúdió-vezetői életszaka-
szát is, hisz akkor is az emberek lá-
tásmódjának, szemléletformálásának 
jobbításáért tevékenykedett. Igazgat-
ta a Babits Mihály Művelődési Há-
zat, szerkesztette a Dátum című első 
ellenzéki napilapot, alapító szerkesz-
tője volt a Szekszárdi Vasárnapnak, 
és első stúdióvezetője a szekszárdi 
Városi Televíziónak. Aztán váltott 
és tanítani kezdett. Magyartanár 
1998-tól 2011-es nyugdíjba vonulá-
sáig volt. Mindemellett portréfilme-
ket is forgatott Illyés Gyuláról, Lázár 
Ervinről, Baka Istvánról, Mészöly 
Miklósról, Csengey Dénesről, Ordas 
Ivánról és más, Tolna megyei írókról. 
Az utóbbi időben gyakori vendégei 
voltak a mentők, és többször beke-
rült a kórházba. De rendületlenül 
dolgozott még utolsó napjaiban is 
– Pomsár Tamással és Gacsályi Jó-
zseffel – egy nagy Mészöly-filmen, az 
író születésének századik évfordulója 
kapcsán. Hetvenévesen hagyta itt a 
földi világot. Munkásságát egyebek 
mellett megyei Príma-díjjal és Köz-
jóért-díjjal ismerték el. Fájlalta, hogy 
a Babits-díjat e gazdag életmű dacára 
sem kapta meg.

Gyászolja felesége, két gyereke, 
három unokája és sok barátja, akik 
tudják, hogy kit veszítettek.

 Wessely
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(folytatás a 2. oldalról)
– A pandémia a hivatalnak is 
kihívás volt?

A veszélyhelyzet alatt a testület 
és egyik bizottság sem ülésezik. A 
rendeleti kormányzás helyi szin-
ten úgy működik, hogy a dön-
téseket a hivatal készíti elő, míg 
a polgármester egy személyben 
dönt a különböző kérdésekben. 
Erre eddig nem volt példa. Eh-
hez igazodva ki kellett alakítani 
egy hivatali rendet, mely így is 
biztosítja a város működését.

– 30 év alatt három polgármester 
és megannyi jegyző alatt szolgált.

– Köztisztviselőként elsősorban 
a város és polgárai felé tartozom 
kötelezettséggel, a szememben a 
város érdeke mindent felülír. Ez 
néha konfliktushelyzeteket szült, 
de ezeket tudtam kezelni. Talán 
neveltetésemnek, édesapám hiva-
tásának is köze volt mindehhez. 
Egy hivatásos katona fiaként ezt 
láttam, így nőttem fel. Emellett 
olyan közigazgatási szakembe-
rekkel dolgozhattam együtt, akik 
hozzáállásukkal példát, mércét 
állítottak elém. Másrészt, ha egy 
köztisztviselő nem tud együttmű-
ködni a politikai vezetőkkel, akkor 
„nem a testületet oszlatják fel”. A 
köztisztviselő vagy elfogadja az ak-
tuális politikai irányvonalat, vagy 
elmegy. A köztisztviselőnek a szak-
mai szempontokat figyelembe 
véve kell igazodnia az adott hely-
zethez, felhívhatja a vezető figyel-
mét egy-egy ügyre, de nem dolga 
politikai döntések korrigálása.

– Képzettsége és tapasztalata 
alapján lehetett volna jegyző. 
Nem akart?

– Úgy alakult, hogy amikor 
életkorom még alkalmassá tett 
volna e tisztségre, mindig feltűnt 
egy olyan jegyző, akivel lehetett és 
tudtam együtt dolgozni. Akivel 
lehet együtt dolgozni, azzal szíve-
sen dolgozom együtt. Szerencsére 
ők is mindig elfogadtak olyannak, 
amilyen vagyok. Az is fontos volt, 
hogy míg az aljegyzőnek a jog-
szabály előírásai szerint a jegyző-
höz, a szakmához kell igazodnia, 
addig a jegyzőnek sok esetben 
inkább a politikai szférához. Én 
pedig mindig is szakemberként 
tekintettem magamra.

Hírek és helyi közszolgálat
Kedves Olvasóink!
A Szekszárdi Vasárnap múlt 
heti számában egy új szerző 
nevét is olvashatták, aki egyben 
a lap megbízott főszerkesztője: 
Babos Attila – e sorok írója.

Az illem azt követelte volna, 
hogy az általam felügyelt első 
lapszámban köszöntsem az ol-
vasókat. A múlt héten azonban 
a bemutatkozás elmulasztásánál 
is illetlenebb lettem volna, ha 
emiatt még kevesebb helyi köz-
életi cikket olvashattak volna.

Babos Attila vagyok, 43 éves, 
2004 óta dolgozom újságíró-
ként. Pécsi vagyok, a szakmát 
a Dunántúli Naplónál kezdtem.

A 2016 végén bekövetkező tu-
lajdonosváltás miatt 12,5 év után 
távoznom kellett az újságtól.

Két volt kollégámmal 2017 ta-
vaszán megalapítottuk a Szabad 
Pécset, egy független hírportált, 
ami azt jelenti, hogy a szerkesz-
tőség tagjain kívül más nem szól-
hat bele abba, hogy mi és hogyan 
jelenik meg az újságban. Ehhez 
mindenütt tartom magam.

A Szabad Pécs ma is műkö-
dik, újságírója és felelős szer-
kesztője vagyok.

Joggal merül fel a kérdés, 
hogy mit is keresek akkor a 
Szekszárdi Vasárnapnál.

Ez villant be nekem is, amikor 
megkerestek, hogy vállaljam el a 
lap szerkesztését. Nem elsőként, 
nem is másodikként gondoltak 
rám. Igen, helyiekkel is tárgyaltak.

Alaposan átgondoltam, elvál-
lalhatom-e ezt a feladatot. Mo-

rálisan, szakmailag, emberileg. 
Igent mondtam, és azon leszek, 
hogy önök is és én is jó döntés-
nek tartsam ezt később.

Elődöm, Farkas Melinda a 
múlt év végén, családi okok 
miatt döntött úgy, hogy nem 
szerkeszti tovább a Szekszárdi 
Vasárnapot. Kár, mert tisztes-
séges, jó újságot készített.

Én is erre készülök. Nem politi-
kai megbízott és nem politikai ki-
nevezett vagyok. Határozott idő-
re, fél évre vállaltam a feladatot, 
és feltételem volt, hogy nyilvános 
önkormányzati pályázatot írja-
nak ki a főszerkesztői posztra. Ez 
meg fog történni, ami előrelépés. 
És fontos, mert egy önkormány-
zati lap helyi közszolgálat, ennek 
megfelelően kell dolgozni. A hí-
rek mindenütt hírek, ugyanazok 
a szabályok vonatkoznak rájuk. A 
cél tehát: híreket írni, pártatlanul. 
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ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05972)

TÁMASZ ALAPÍTVÁNY
DÉL-DUNÁNTÚLI

REGIONÁLIS
DISZPÉCSERSZOLGÁLAT

72/233–169
Hajléktalan embereket segítő szolgálat

(utcai segítségnyújtás, elhelyezés,
adományközvetítés, információ stb.)

Hívható: 0–24 óráig • 20/975–2385
diszpecser@tamaszalapitvany.hu(0

59
68

)

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

(05975)

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
(05974)

(05977)

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 14:00 óráig 
e-mailben : rendeles@diaketkeztetes.net

telefonon: 06–20/210–8961

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.

Tel.: 74/414–212 • web: www.diaketkeztetes.net

Az ételek elvitelre vagy házhozszállítás-
sal kérhetők. Az ételeket saját doboza-
inkban tudjuk biztosítani, a csomago-
lás díja 50,- Ft/doboz. A kiszállítás díja 
1.450,- Ft felett ingyenes, alatta +250,- Ft.

MENÜ Február 1. Február 2. Február 3. Február 4. Február 5. Február 6.

„A”
1.350,- Ft

Húsgombócleves Fahéjas szilvaleves Sütőtökkrémleves Tojásleves Tavaszi zöldségleves Magyaros
burgonyaleves 400,-

Sárgabarackos
gombóc, porcukor

Sárgaborsó főzelék,
sült kolbász

Halfilé magvas
bundában, párolt rizs,

tartármártás

Ketchupos csirkecomb,
petrezselymes

burgonya
Reform töltött

káposzta Rántott jércemell, 
rizi-bizi, 

káposztasláta
1.250,-

„B”
1.350,- Ft

Húsgombócleves Fahéjas szilvaleves Sütőtökkrémleves Tojásleves Tavaszi zöldségleves

Rakott burgonya,
savanyúság

Zöldséges marharagu,
burgonya nudli

Parajos-csirkés
farfalle, sajt

Füstölt sajttal töltött
sertésborda, rizi-bizi

Szezámmagos csirke-
combfilé, majonézes

kukoricasaláta

Csirkepörkölt, vajas 
galuska, káposztasaláta 1.250,-

Heti 
ajánlat

1.250,- Ft

Sertésborda rántva,
hasábburgonya,
káposztasaláta

Sertésborda rántva,
hasábburgonya,
káposztasaláta

Sertésborda rántva,
hasábburgonya,
káposztasaláta

Sertésborda rántva,
hasábburgonya,
káposztasaláta

Sertésborda rántva,
hasábburgonya,
káposztasaláta

Vasi pecsenye, petre-
zselymes burgonya, 

káposztasláta
1.250,-

Fitnesz
ajánlat

1.450,- Ft

Csirkemell brokkolival
csőben sütve, 
párolt bulgur 

Csirkemell brokkolival
csőben sütve, 
párolt bulgur 

Csirkemell brokkolival
csőben sütve, 
párolt bulgur 

Csirkemell brokkolival
csőben sütve, 
párolt bulgur 

Csirkemell brokkolival
csőben sütve, 
párolt bulgur 

Zserbós palacsinta 750,-

Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

(05979) FIGYELEM!
A Közalakalmazotti He
belépési lehetőséget
hirdet a Sötétvölgyi

horgásztóra!

INFORMÁCIÓK:
www.kozalkalmozottihe.hu

(aktuális/tagfelvétel)

JELENTKEZÉS:
7100 Szekszárd,

Munkácsy M. u. 19.
(05983)

kereskeres
csoportvezető nevelőicsoportvezető nevelői

munkakörbe
felsőfokú végzettséggel (pedagógus, szociális munkás)

rendelkező munkavállalót, azonnali kezdéssel.

Jelentkezni lehet fényképes önéletrajzzal a 
bezereda@gmail.combezereda@gmail.com e-mail címen. 

(05981)
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Idén 25 éves a Prettl Hungária Kábelgyártó Kft.

Különleges év a 2021-es a szek-
szárdi Prettl Hungária Kábel-
gyártó Kft. számára: idén lesz a 
cég alapításának 25. évfordu-
lója. A jubileumi év kezdetén 
a cég vezetője, dr. Nyerki Emil 
válaszol.

– Hogyan jellemezné röviden a 
2020-as esztendőt?

– Covid. Káosz. Siker.

– És bővebben? Akár ebben a 
sorrendben, akár más logika 
szerint?

– Ahogy az egész világot, ben-
nünket is váratlanul ért a ví-
rushelyzet. Március közepén a 
lezárások miatt kisgyermekes kol-
légáinkat és 60 év feletti dolgozóin-
kat veszítettük el, áprilisban pedig 
a megrendeléseink harmadát. Rá-
adásul senki nem tudta, mi törté-
nik az év hátralévő részében. Sem 
a vírusfenyegetés, sem a hirtelen 
összeomló autóipar nem számít a 
„hagyományos üzleti események” 
körébe.

– Milyen volt ezt megélni a cégen 
belül?

– Kaotikus helyzet volt… egy-
szerre küzdöttük a vírussal, a ve-
vőkkel, a beszállítókkal, miközben 
minden eszközzel igyekeztünk 
megakadályozni a fertőzés cégen 
belüli elterjedését, és a lehető leg-
kisebb veszteséggel fenntartani a 
gyár napi működését. Mindezt 
úgy, hogy a rendkívüli helyzetre 
a közel ötszáz kolléga hatszázféle-
képpen reagált. A teljes pániktól 
a tökéletes érdektelenségig terjedt 
a skála. Aztán az autóipar őszre 
visszaállt az első hullám előtti 
mennyiségekre, mi is az eredeti 
szintre tudtuk emelni a meg-
nyirbált juttatási csomagokat, és 
a nagyarányú rendelésvisszaesés 

miatt távozott kollégák egy része 
is visszatérhetett.

– 2020 tehát kaotikus év volt ösz-
szességében és sok szempontból. 
Milyen volt pénzügyileg?

– Ha csak a számokat néz-
zük, jó évet zártunk. A régi-
ós átlagnál kevesebb covid-
betegünk volt, kollégáink fegyel-
mezetten követték az előírásokat. 
Éves bevételünk, eredményünk 
megfelelt az elvárásoknak. Látva 
néhány versenytársunkat, nincs 
miért panaszkodni. Amiért nem 
felhőtlen az öröm, hogy mindezt 
csak jelentős extra ráfordítással 
lehetett elérni. Időben, pénzben, 
ősz hajszálban.

Annyi előnye volt a vírusos év-
nek, hogy néhány hét alatt kide-
rült, mely tevékenység fontos az 
operatív működés szempontjából, 
és mely feladatokat végeztük meg-
szokásból, beidegződésből.  Fo-
galmazzunk úgy, a covid minden-
kit rákényszerített a hatékonyabb 
működésre. További pozitívum, 
hogy a nemzetközi cégeknél szo-
kásos „ipari turizmus” elmaradt, 
csak az jött Szekszárdra, akinek 
valóban fontos dolga volt nálunk.

– Sokat beszéltünk 2020-ról, 
ami sok mindent meghatározott 
és újraértelmezett. Mit várnak 
2021-től?

– Fontos év lesz. Rendelés-ál-
lományunk biztos és bőséges, a 
problémát jelenleg a gyártáshoz 
szükséges alkatrészek, alapanya-
gok beszerzése jelenti. Nagyot 
fordult a világ néhány hónap alatt, 
nyáron még minden beszállító 
szinte könyörgött azért, hogy ren-
deljenek a partnerek minél több 
alkatrészt, mára azonban a teljes 
iparág a beszállítói kapacitások 
szűkösségétől szenved – ez egy 

megoldandó feladat a beszállítók-
nak is, és nekünk is. 
 
– Jubileumi év 2021 a Prettl-nek, 
már önmagában emiatt van okuk 
az örömre. Hogyan ünnepelnek?

– Valóban van okunk az öröm-
re és az ünneplésre is, mivel az 
idén ünnepeljük cégünk huszon-
ötödik születésnapját. Reméljük, 
hogy az ősszel már élőben, maszk 
és fertőtlenítőszer nélkül, óriási 
tortával tudjuk emlékezetessé ten-
ni az évfordulót. A rendezvényso-
rozattal szeretnénk megköszönni 
a tulajdonos család töretlen támo-
gatását, kollégáink, partnereink 
együttműködését. Negyedszáza-
dos, nagyrészt nyereséges mű-
ködés a hektikus autóipari kör-
nyezetben megérdemel annyit, 
hogy alkalmanként megálljunk a 
mókuskerékben, visszatekintsünk 
sikereinkre, tanuljunk hibáink-
ból. Beszélgessünk barátainkkal, 
adjunk esélyt azoknak, akik az 
elmúlt 25 évben valamiért „letil-
tottak” bennünket. 

Igyekszünk az eddiginél látvá-
nyosabban megjelenni a városi 
kommunikációs csatornákon, be-
mutatni eredményeinket, a közös-
ségért végzett tevékenységet. Ké-

szülünk egy nagy dobásra is, mely 
méltó köszönet lesz a tulajdonos 
családnak a több évtizedes támo-
gatásért, és a jövőbeli fejlesztési ter-
vekért. Ehhez szükséges Szekszárd 
város közgyűlésének támogatása is, 
de remélhetőleg az egyetemes cél, 
a hosszú távú foglalkoztatás érde-
kében megtaláljuk a közös hangot.

– A negyedszázados jubileum 
vizuálisan is megjelenik az idén 
a cég által használt felületeken. 
A 25 évet ünneplő arculati elem 
hasonlít a 20 évről megemlékező, 
öt évvel ezelőtt használt „matri-
cához”. 

– Így igaz. Az évszámot cserél-
tük le, és az öt évvel ezelőtt hasz-
nált Hagyomány–Tanulás–Fejlő-
dés szlogen helyett választottuk a 
Hagyomány–Tanulás–Jövő hár-
mast. Egy negyedszázados szerve-
zet építhet közösen átélt múltjára, 
hagyományaira. Amennyiben ez 
a folyamatos tanulás igényével és 
lehetőségével párosul, biztatóan 
lehet a jövőt tervezni, legyen az 
akármilyen hektikus és kiszá-
míthatatlan. Aki csak a múltjába 
mereng, menthetetlenül lemarad. 
A versenyszférában a múlt nem 
érdem, hanem a jövő egyik pillére.

(05980)
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M9: Új nyomvonalról beszélnek, ami elkerülné Szekszárdot
Áttervezte a kormány a keleti 
és a nyugati régiót összekap-
csoló M9-es sztrádát. Az új terv 
egyik vesztese Szekszárd és 
térsége lehet, ha ugyanis való-
ban az új nyomvonalon építik 
meg a sztrádát, az autópálya  
messze elkerüli Szekszárdot.

Szekszárdi Vasárnap

Hosszú ideje ígért és sok megyé-
ben várt nagy közúti fejlesztés a 
fél országot kelet-nyugati irány-
ban átszelő, nem Budapest-köz-
pontú M9-es autópálya. Az új 
sztrádát Szekszárdon és térsé-
gében is nagyon várták, a tolnai 
megyeszékhelyen a Szent László 
hídon vezették volna át a Duna 
felett a pályát. Az eredeti tervek-
ben szereplő nyomvonal szerint. 
Csakhogy a Népszava értesülése 
szerint az M9-es mégsem itt, ha-
nem Szekszárdtól jócskán délre 
haladna, egy Mohács térségében 
megépítendő hídon lehetne a 
sztrádán autózni.

A napilap január 23-i szá-
mában megjelent cikk szerint 
ugyanis az M9-es eredeti nyom-
vonalát megváltoztatták, ráadá-
sul a sztráda nyomvonalának át-
tervezése suba alatt történt.

A hír alapja, hogy változik 
a nyomvonal, nem lehet teljes 
meglepetés, hiszen arról már 
egy éve lehetett hallani, hogy 

a 2019-ben leváltott pécsi pol-
gármester, Páva Zsolt egy, a ba-
ranyai megyeszékhely felé tartó 
M9-est javasolt. Ez az elképzelés 
– úgy tűnik – kiállhatja az idők 
próbáját, mert bár a kormány-
pártok elvesztették pécsi hatal-
mukat, a baranyait nem.

Mi állhat a háttérben? És egy-
általán: kimondták már ebben a 
projektben a végső szót? Hiszen, 
ha a politikai térképre nézünk, 
és azt rávetítjük a „régi” nyom-
vonalra, azt láthatjuk, hogy nem 
csupán az ellenzéki többségű 
Szekszárd veszítene a bolton. 
Dombóvár és Bonyhád egyaránt 
masszívan kormánypárti város, 
nem is beszélve a Somogy, illet-
ve Tolna Megyei Önkormányzat 
összetételéről.

Nem csökkenti a bizonytalan-
ságot, hogy a NIF Zrt. honlapján 
sem lehet fellelni semmi, e szaka-
szokat érintő információt, csak 

a nyugati pályaszakasz (Vas-
vár–Zalaegerszeg) egy részének 
előkészítéséről adnak hírt. Az ál-
lami fejlesztő cég lapunknak azt 
írta: az Innovációs és Technoló-
giai Minisztérium megbízásából 
elkészült egy koncepció (térségi 
közlekedésfejlesztési terv), amely 
egy lehetséges, 2x2 sávos közúti 
közlekedési folyosó, a Nyugat – 
Dél – Kelet országrészt is felölelő 
közúti „gyűrű” távlati hálózatát 
alkotó elemeinek vizsgálatáról 
szól. A szakmapolitikai döntés 
folyamatban van.

Dombóvár: szintén érdekelt
Pintér Szilárdot is kerestük, 

de nem sikerült elérnünk, így 
egyelőre nem tudjuk, milyen 
álláspontot képvisel az M9-ügy-
ben szintén érintett Dombóvár 
polgármestereként. A témát 
folytatni fogjuk, akkor ismét ke-
ressük őt is. Úgy tudjuk ugyan-

is, hogy a következő napokban 
is tárgyalnak még az érdekeltek, 
és a térség településeinek több 
vezetője is azt reméli, hogy még 
nem végleges a legfrissebb ver-
zió, és még van remény a régi 
tervhez való visszatérésre. 

Bonyhád: még változhat
Filóné Ferencz Ibolya polgár-

mester, aki egyúttal tagja a Tol-
na Megyei Önkormányzatnak 
is, elmondta: addig nem szeret-
ne nyilatkozni az ügyről, míg 
véglegesnek nem lesz tekinthe-
tő a nyomvonal. A polgármes-
terként második ciklusát töltő 
vezető hozzátette: az elmúlt 
évekből több változtatásra is 
emlékszik, és bízik benne, nem 
kerüli el Bonyhád térségét az út.

Szekszárd: kopogtatás helyett
Ács Rezső, Szekszárd polgár-

mestere nem kívánta kommen-
tálni a megjelenteket. Kérte, 
az országgyűlési képviselőknél 
kopogtassunk, nekik talán több 
információjuk van a témában.

A hozzánk eljutott informá-
ció szerint az eredeti nyomvonal 
megépítésében érdekelt dél-du-
nántúli országgyűlési képvi-
selők február elején terveznek 
tanácskozni a témában. A tér-
séget közvetlenül és közvetve is 
érintő esemény fejleményeiről 
tájékoztatjuk olvasóinkat.
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Energetikai Technikum és KollégiumEnergetikai Technikum és Kollégium
9. ÉVFOLYAMON választható ágazatok és szakmák a 2021/22-es tanévben:9. ÉVFOLYAMON választható ágazatok és szakmák a 2021/22-es tanévben:

További információkért kövessenek minket az alábbi oldalakon: 
 www.eszi.hu
 facebook.com/eszi.hu

 instagram.com/eszigram
 YouTube.com/c/eszipaks1

(05991)

Elektronika és elektrotechnika
011011  Elektronikai technikus
012012 Erősáramú elektrotechnikus 

Gépészet

021021 Gépésztechnikus

022022 Gépgyártás-technológiai technikus 

Specializált gép- és járműgyártás

031031 Mechatronikai technikus

Környezetvédelem és vízügy
032032 Környezetvédelmi technikus
Informatika és távközlés
041041  Szoftverfejlesztő és -tesztelő 
042042  Informatikai rendszer- és alkalmazás- 

üzemeltető technikus
Gazdálkodás és menedzsment
051 051 Pénzügyi-számviteli ügyintéző
052052 Vállalkozási ügyviteli ügyintéző  

Amit még nyújtani tudunk:

7100 Szekszárd, Palánk 19., Pf.: 61.
Tel.: 74/311–277 • Fax: 74/311–675 • e-mail: info@csaposuli.hu

www.csaposuli.hu

Képzési ajánlataink a 2021/22-es tanévre

(05989)

• Kollégiumi elhelyezés 2–3 ágyas szobákban.
• Kedvezményesen szerezhetsz jogosítványt.
• Támogatunk szakmai céljaid elérésében.
• Versenyzési lehetőségeket biztosítunk.
• Külföldi gyakorlaton vehetsz részt.
•  Elismert szakmai partnereknél

teljesíthetsz gyakorlatot.

Déli ASzC
Csapó Dániel Mezőgazdasági

Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

OM azonosító: 036410

A felvételi eljárás során a felvételi rang-
sort a 7. osztály év végi és a 8. osztály félévi 
tanulmányi eredmény alapján alakítjuk ki. 
Központi felvételit NEM kell írniuk a jelentke-

zőknek, nincs fizikai felmérés!

TECHNIKUM (5 év)
•  Mezőgazdasági technikus   Tagozatkód: 1201

(állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)
•  Húsipari technikus    Tagozatkód: 1202
•  Közszolgálati technikus   Tagozatkód: 1203

(közigazgatási ügyintéző és rendészeti technikus szakirány)
SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év)
•  Gazda (állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)  Tagozatkód: 1204
• Hentes és húskészítmény készítő   Tagozatkód: 1205
• Pék   Tagozatkód: 1206
• Pék-cukrász   Tagozatkód: 1207
FELNŐTTKÉPZÉSEK
•  Mezőgazdasági technikus

(állattenyésztő és növénytermesztő szakirány)és növénytermesztő szakirány)
• Aranykalászos gazda
• Mezőgazdasági vontató vezető

A TOLNAI SZENT ISTVÁN KATOLIKUS
GIMNÁZIUM (volt SZTÁRAI MIHÁLY GIMNÁZIUM)
képzési formái a 2021/2022-es tanévben:

6 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY 
0101 EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL v. NÉMET)

• A diákok heti 5 órában tanulják az angol vagy a német nyelvet. A matematika tantárgy
oktatása is magasabb óraszámban történik.

• Az általános iskolai tanulmányi eredmények és a felvételi vizsga pontszámai alapján
 rangsoroljuk a diákokat.

 4 ÉVFOLYAMOS KÉPZÉS: 1 OSZTÁLY
0102  EMELT ÓRASZÁMÚ IDEGEN NYELV (ANGOL v. NÉMET)

• A diákok heti 5 órában tanulják az angol vagy német nyelvet, második idegen nyelvként
választható az angol, német, olasz vagy orosz nyelv.

• Az általános iskolai tanulmányi eredmények és az írásbeli felvételi vizsga pontszámai
alapján rangsoroljuk a diákokat.

Honlapunkon és Facebook oldalunkon elérhető a részletes 
felvételi tájékoztató, valamint rövid videók az iskola életéből.

Érdeklődni lehet személyesen, telefonon vagy e-mailben;
nézze meg honlapunkat!

Tolnai Szent István Katolikus Gimnázium 
7130 Tolna, Bajcsy-Zsilinszky u. 73. • Telefon: +36–74/440–571

E-mail: gimi@tolnaigimi.hu • Honlap: http://www.tolnaigimi.hu
Igazgató: Novothné Bán Erzsébet

(05992)

Iskolánkban nem csupán 
a továbbtanuláshoz szükséges 
teljesítménynek tulajdonítunk 
nagy szerepet, hanem legalább 

ennyire fontosnak tartjuk 
az egymásra figyelést, az érzelmi 

intelligenciát, a közösség élményét.

Déli ASzC
Apponyi Sándor

Mezőgazdasági Technikum,
Szakképző Iskola és Kollégium

Lengyelen

TECHNIKUM (5 év, a képzés végén érettségi + technikusi bizonyítvány)
»»  Kertésztechnikus   Tagozatkód: 0201Tagozatkód: 0201
»» Mezőgazdasági gépésztechnikus Tagozatkód: 0202Tagozatkód: 0202

SZAKKÉPZŐ ISKOLA (3 év)
»» Kertész    Tagozatkód: 0203Tagozatkód: 0203
»» Mezőgazdasági gépész  Tagozatkód: 0204Tagozatkód: 0204
»» Kistermelői élelmiszerelőállító Tagozatkód: 0205Tagozatkód: 0205

A képzésekkel, beiratkozással kapcsolatban bővebb felvilágosítást ad: 
Gergicsné Nagy Eszter és Várhegyi Erzsébet.

Telefon: 20/349–0582, 20/310–8507, 74/582–513/112 mellék
e-mail: iskolatitkar.apponyi@deliaszc.hu

»»  Mezőgazdasági vontató
(T kategória)

A szakmával rendelkezőknek 2 éves
ÉRETTSÉGIÉRETTSÉGIre felkészítő képzést indítunk.

A következő tanfolyamok indítását tervezzük támogatással:A következő tanfolyamok indítását tervezzük támogatással:

Tanfolyami képzéssel kapcsolatban további információt ad:
Bujdosó-Pandur Zsuzsanna | tel.: 30/530–4431, 74/582–513/111 mellék

e-mail: oktatas.apponyi@deliaszc.hu (05990)

HONLAP:
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MŰSZAKI VEZETŐ

A Szekszárdi Nyomda Kft.

pozícióba munkatársat keres.
Feladatok:

•  A nyomda karbantartó csapatának irányítása, feladat kiosztás,
műszak beosztása.

•  Gépek karbantartásával kapcsolatos feladatok koordinálása.
•  A gépek állagmegóvására tett javaslatok a vezetőség felé, beruházá-

sokban való aktív részvétel.
•  Szükséges alkatrészek, műszaki anyagok beszerzése.
•  Szervízcégekkel, partnerekkel való kapcsolattartás.
•  Épületfenntartással kapcsolatos feladatok.
•  Energiabeszerzés, szükséges statisztikák elvégzése.

Elvárások:
•  Felsőfokú műszaki végzettség vagy technikusi végzettség műszaki 

területen.
•  Számítógép felhasználó szintű ismerete.

Előnyt jelent hasonló pozícióban töltött szakmai tapasztalat, 
német vagy angol nyelvtudás.

Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a
vadaszkata@szekszardinyomda.hu

e-mail címen lehet.
(05984) (05985)
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Csapatszellemmel és elkötelezettséggel
megbízható munkaadóvá válni

A SOLVARO Kft. a 
Német-Magyar Ipa-
ri és Kereskedelmi 

Kamarától a megbízható 
munkaadó kinevezést kapta. 
A díj igazolja a vállalat folya-
matos támogatását dolgozói 
irányába.

A BIZTONSÁG ÉS
A KIEMELT
TELJESÍTMÉNY
MINŐSÍTÉSE
A SOLVARO-nál büszkék arra, 
hogy olyan nagy cégeknek gyár-
tanak fém termékeket, mint a 
Fendt, JCB vagy az MAN. Épp-
úgy büszkék arra, hogy egymást 
követően már másodszor lettek 
kitüntetve a modern, haladó és 
családias munkakörülmények 
miatt. A vállalat a feladatait na-
gyon megbízhatóan, csapat-
szellemben, nyitottan az újdon-
ságok irányába, és különleges 
odaadással végzi. Aki megbíz-
ható, elkötelezett, az illik a SOL-
VARO csapatába, lehet fémipari 
szakember, ill. gépkezelő, veze-
tő, vagy akár tanuló.

A DOLGOZÓKON 
MÚLIK
A KÜLÖNBSÉG!
„Gépparkunk a legújabb tech-
nikával rendelkezik, a lézerek-
től a robotokig”, mondja Kö-
vecses Dániel. aki a SOLVARO 
Kft. gyárvezetője Szekszárdon, 
„mégis a dolgozók azok, akik a 
tudásukkal a legjobbat hozzák 
ki a gépekből”. A jó alkalmazot-
taknak szívesen ad a cég többet. 
Ez lehet továbbképzés vállalása, 
vagy átlagon felüli munkatelje-
sítmény, aki elkötelezett, azt ju-
talmazzák.

A SOLVARO elnyerte a „megbízható munkaadó díjat”

Aki megbízható és elkötelezett, illik a SOLVARO-hoz

Amennyiben felkeltettük érdeklődését, információt 
kaphat a www.solvaro.hu weboldalon, vagy jelent-
kezzen a human@solvaro.com e-mail címen, illetve 
telefonon a +36–74/504–007 számon.

(05986)

A SOLVARO sokoldalú feladatot kínál fémipari szakembereknek
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Tavaly április elején még csak 
az építési dokumentumokon 
volt föllelhető az új szekszár-
di jégcsarnok. Nem sokkal ké-
sőbb kezdődtek meg az első 
kapavágások a városi sport-
centrum területének erre ki-
jelölt helyén.

Bálint György

Arra valószínűleg kevesen fo-
gadtak, még a korcsolyázást és a 
jégkorongot kedvelő legoptimis-
tább szekszárdiak közül is, hogy 
gyakorlatilag rekordidő, csupán 
nyolc hónap alatt, 2020. decem-
ber elejére felépül a félmilliárdos 
sportlétesítmény – pedig így lett. 
Szekszárd vadonatúj jégcsarno-
kát a város tulajdonában lévő, ki-
fejezetten erre a célra átengedett 
területre építették fel. A beruhá-
zás fő finanszírozója a szekszár-
di székhelyű Elektrolit Kft. volt. 
Kiemelt szerep jutott azonban 
a megvalósítás anyagi támoga-
tásában azoknak, az Elektrolit 
által felkért vállalkozásoknak is, 
amelyek társasági adófelajánlá-
sukkal karolták fel a korcsolya- 
és jégkorong-utánpótlásnevelést 
segítő fejlesztést.

A tao-felajánlás a beruházás 
összköltségének hetven százalékát 
fedezte, a fennmaradó harminc 
százalékot, cirka kétszázmillió fo-
rintot a főkivitelező, az Elektrolit 
Kft. ügyvezetője, Sebestyén Gyula 
igencsak nagyvonalúan megelőle-
gezte. Tette ezt a jégkorongsport 
elkötelezettjeként. Az így pótolt 
részt tervezetten a csarnok üze-
melése során keletkezett bevéte-
lekből kapja majd vissza.

A főkivitelező-üzemeltető 
abban bízik, hogy a működés 
várható évi költségei előbb meg-
közelítik, majd el is érik a remélt 
bevételt. Úgy számol, hogy a 
jégcsarnok nemcsak a helyi, de 
a térségi igényeket is ki fogja 
majd szolgálni.

Tao-pénzek és sportági elkö-
telezettség 

Abban, hogy az építkezés 
valóban gyorsan zajlott, sze-
repe lehet annak is, hogy a 
főkivitelező Elektrolit Kft. ko-
moly referenciákkal, kapcso-
lati tőkével és jelentős bizalmi 
tőkével rendelkező szekszárdi 
vállalkozás, amelyet ismertek 
az építőipar területén működő 
más cégek is.

Az Elektrolit ennek megfele-
lően a legjobb helyi kisvállal-
kozásokat vonta be a munkála-
tokba.

Mostanra, sőt már az újév 
első napjaira megtörtént a mű-
szaki átadás is, így kizárólag a 
pandémia miatt nem lehet a lé-
tesítményt használni.

A majdani üzemeltető Szek-
szárdi Jégmadarak jégkorong-
utánpótlás-nevelő egyesület 
már szervezi az ünnepélyes 
megnyitót, amelyen a tervek 
szerint illusztris hazai klubcsa-
pat, vagy éppen válogatott gár-
da is részt venne, de erre sajnos 
a vírushelyzet lényeges enyhülé-
séig biztosan várni kell.

Mi is épült meg pontosan?
Egy szabványos, nemzetközi 

mérkőzések megrendezésére is 
alkalmas, 26 méter széles és 60 
méter hosszú pályával rendelkező 
jégcsarnokkal gazdagodott a me-
gyeszékhely, amely a jégkészítési 
technológiában, az elektroniká-
ban is hozza a kor színvonalát.

A jég természetesen nem érin-
tetlen, mivel a próbaüzemhez 
szükség volt az igénybevételre 
és a terhelésre, így sportolókra 
is. A próbaüzem kötelessége 
egyben lehetőség is volt a helyi 
jégmadarak utánpótlás csapata-
inak, amelyek éltek is a felkínált 
pályahasználattal, és a próba-

üzem idejére szervezték edző-
táborukat.

A hozzáértők arról számoltak 
be, hogy a jég minősége kiváló, 
ami így bizonyosan óriási elő-
relépést jelent majd az elmúlt 
évtizedek sátras, változó jégmi-
nőségű mobilpályája után.  

Egyébként külön nézőtér, lelátó 
nem épült, de a jégkoronghoz iga-
zodó körkörös kialakítás lehetővé 
teszi kétszázötven-háromszáz 
néző elszeparált elhelyezését is, 
ami momentán megfelel a helyi 
igényeknek, de ebben a témában 
a Magyar Jégkorong Szövetség 
mondja majd ki a végső szót.

Ami a kiszolgáló infrastruk-
túrát illeti, 10 különböző mére-
tű, zömében tágas, sportágspe-
cifikus öltözővel rendelkezik 
a csarnok, a falra festett színes 
csíkok segítik az eligazodást a 
létesítményben. Úgy épült meg 
a jeges sportok szekszárdi léte-
sítménye, hogy a területén ta-
lálható egykori, a fallabda sport 
űzésére szolgáló termek is meg-
maradtak, mi több, megújultak 
és lehetőséget kínálnak más 
sportcélú hasznosításra.

Azt már most írhatjuk az 
eddigiek ismeretében, hogy a 
Szekszárdi Jégcsarnok dél-du-
nántúli viszonylatban az egyik, 
ha nem a legkorszerűbb, más 
városok által irigyelt sportléte-
sítmény lesz.

Megnyitásra vár a szekszárdi,Megnyitásra vár a szekszárdi,
modern jégcsarnokmodern jégcsarnok
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Január 24-ei rejtvényünk megfejtése: Tímár Péter, Egészséges erotika.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Udvardy Zsuzsanna. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 
E heti rejtvényünk megfejtését február 4-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM

Növekedés az egységben
Jézus mondja: „Én őbennük és 
te énbennem, hogy tökéletesen 
eggyé legyenek, hogy felismerje 
a világ, hogy te küldtél el engem, 
és úgy szeretted őket, ahogyan 
engem szerettél.”  (János 17,23)

Kritikus kérdés napjainkban az egy-
ség. De jézusi értelemben ez nem 
csak egy téma, hanem egy feladat. 
Növekedni kell az egységben, a tö-
kéletes egységre kell törekedni. Gon-
doljunk bele, milyen állapotban van 
ma az egység közösségeinkben, kap-
csolatainkban? Hol működik ez jól? 
Mennyire van egység a családokban, 
házastársak között, szülők és gyerme-
kek között? Hogy áll az egység ügye 
a nemzetek között, még ha szövetsé-
gesek is? Mennyire vagyunk egyek a 
nemzeten belül? Van egységünk, sze-
retetkapcsolatunk a munkahelyeken, 

munkatársak közt? Vagy az iskolák-
ban az osztálytársak között? 

Az Ige alapján egy ősi eredetű 
problémával állunk szemben. Eltö-
rött az egység Istennel. Erről szól az 
első emberi történet a Bibliában. Az 
ember nem tudott egységben, egyet-
értésben lenni alkotójával. Azzal az 
elhivatással, amit kapott Istentől. 
Nem tudott engedelmeskedni. Meg-
tört az egység Isten és ember közt, 
és ennek hatása minden emberi 
kapcsolatunkra kisugárzik a fent 
említettek közül. A Biblia és az em-
beri lét nagy kérdése, hogy ki fogja a 
széttört egységet helyrehozni. Ki fog 
a bizalmatlanság, hitetlenség, enge-
detlenség zsákutcáiból kivezetni? 

Sajnos, olyan nagyságú problé-
mával szembesülünk, amit a leg-
nagyobb emberi ész, erő sem képes 
megoldani. Istennek kellett közbe-
lépni és megoldást küldenie. Nem 

véletlen, hogy Jézus a halála előesté-
jén az egységért imádkozik. A fenti 
jézusi mondatok az utolsó vacsorán 
hangoznak el, ahol Jézus nagy kül-
detésének beteljesedéséért imádko-
zik. Hogy egyek legyünk, tökélete-
sen. A kérdés tétje, hogy elhiggye a 
világ, hogy Jézus mennyei küldött, 
az Atya küldötte, megoldása. 

A kereszténység botránya, hogy-
ha mi keresztények nem vagyunk 
egyek, nem vagyunk egységben, 
nem hiteles a szeretetközösségünk. 
Valósítsuk ezt meg kapcsolataink-
ban, családjainkban, közösségünk-
ben, nemzetünkben, a világon. 
Krisztus egységre hív. De egységünk 
a világban akkor tud gyógyulni, ha 
először az Istennel való kötelékünk 
és szövetségünk újul meg! Ragasz-
kodjunk Jézus Krisztusban az egy 
hithez az egy Urunkhoz – és éljük 
át, hogy megújul az egységünk a 
világban!  dr. Khaled A. László 

 metodista lelkész

Álláshirdetés

A Szekszárdi Közművelődési 
Szolgáltató Nonprofit Kft. pá-
lyázatot hirdet informatikus, 
üzemeltető munkatárs álláshely 
betöltésére. 

Jelentkezési határidő: 2021. 
január 31.
Főbb feladatok:
•  Linux szerverek üzemeltetése 

(Debian, Ubuntu).
•  Hálózati infrastruktúra üze-

meltetése (Mikrotik, Ubiquiti 
UniFi).

•  Felhasználók teljes körű támo-
gatása (Windows telepítés és 
konfigurálás, nyomtató beállí-
tás, szoftverspecifikus támoga-
tás, számítógép összeszerelése, 
valamint üzembe helyezése, 
valamint egyéb support felada-
tok ellátása).

Fényképes önéletrajzot, motivá-
ciós levelet – bérmegjelöléssel 
együtt – a taborfi.gabor@szek-
szardagora.hu címre várjuk.

Bővebb információ Táborfi 
Gábor üzemeltetési osztályve-
zetőtől kérhető a 06–20/428–
6355-ös telefonszámon.

Figyelem! A tájékoztatás nem 
teljes körű! A meghirdetett ál-
láshellyel kapcsolatos részletek 
a https://www.szekszardagora.
hu/hir/allashirdetes linken te-
kinthetők meg!

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. 
§ (1) bekezdése alapján pályá-
zatot hirdet a Polgármesteri 
Hivatal Szervezési Igazgatósá-
gán kommunikációs referens 
munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Polgármesteri Hivatal/Felhívá-
sok, aktualitások menüpontban 
tekinthető meg.
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Az áruházakban és az interneten veszik a szekszárdi bort
A vendéglátó- és szállás-
helyek bezárása részben új 
értékesítési csatornák ki-
alakítására kényszerítette 
a szekszárdi borászatokat, 
melyek bevételeinek jelen-
tős aránya a gasztro típusú 
vendéglátásból származott a 
koronavírus-járvány kirobba-
nása előtt.

Steiner Viktor

A több mint 120 hektár saját terü-
leten gazdálkodó Mészáros Pince 
borainak 70–75 százalékát kiske-
reskedelmi úton, míg a fennma-
radó 25–30 százalékát gasztro 
jellegű értékesítés útján, vagyis a 
vendéglátásban értékesítette 2020 
előtt – mondta el lapunknak Mé-
száros Péter borász. Hozzátette, 
mivel a pandémia miatt a ven-
déglátóhelyek és szállodák tavaly 
márciusban, illetve novemberben 
bezártak, új lehetőségeket keres-
tek az értékesítésre.

Tíz százalékot veszítettek
A forgalomcsökkenés kom-

penzálása érdekében a pincé-
szet növelte jelenlétét az online 
térben. Saját webshopjuk fej-
lesztése mellett ezt több online 
hirdetés megjelentetésével tet-
ték meg. Ennek, és a kiskeres-
kedelmi forgalom enyhe növe-
kedésének köszönhető, hogy az 
eladások volumene éves szinten 
végül „mindössze” 10 százalék-
kal csökkent – tájékoztatott Mé-
száros Péter.

A Szekszárdon szállodát is 
működtető családi pincészet 
borásza hozzátette, a két ve-
szélyhelyzet közötti időszakban 
jelentősen nőtt a turizmus, a 
Hotel Merops Mészáros egész 
nyáron telt házzal működött. 
Mészárosék arra számítanak, ha 
véget ér a veszélyhelyzet, ismét 
fellendül a belföldi turizmus, és 
azzal együtt ismét nő a borérté-
kesítés volumene is.

Megszűnt egy csatorna
A borvidéken közepes mére-

tű borászatnak számító Vesz-
tergombi Pince nagyobbrészt 

a vendéglátóhelyeken keresztül 
értékesíti borait – avatott be üz-
letpolitikájukba Vesztergombi 
Csaba. A 30 hektáron gazdál-
kodó pincészet borásza hoz-
záfűzte, a járvány miatti első 
veszélyhelyzet előtt boraik 60 
százalékát adták el így. A ven-
déglátó- és szálláshelyek bezárá-
sával azonban ez az értékesítési 
csatorna egyik napról a másikra 
gyakorlatilag megszűnt.

Az áruházak melléjük álltak
A megváltozott helyzethez 

való alkalmazkodás kulcsát 
a pincészet a nagyáruházban 
történő értékesítés növelésé-
ben látta. Vesztergombi Csaba 
kiemelte, az áruházak részéről 
segítő szándék mutatkozott. Az 
áruházak némelyike az eredeti-
leg tervezett mennyiségen felül 
vásárolt. A borász szerint ez az 
áruházak hosszú távon történő 
gondolkodásának bizonyítéka. 
Ha ugyanis másként tesznek, 
akkor sok pincészet, tehát az 
áruházak sok kereskedelmi 
partnere jutott volna a tönk 
szélére vagy ment volna tönkre.

A fogyasztók most jól jártak
A borok, főként a fehérbo-

rok, illetve a rozék ára 10–30 
százalékkal csökkenhetett a na-
gyáruházakban. Az árcsökkenés 
egyes vörösborok tekintetében 
50 százalék is lehet. Ez a fo-
gyasztók szemszögéből előnyös, 
a borászatok számára azonban a 
profit csökkenésével járt.

Internetes boltok
A Vesztergombi Pince is töre-

kedett az online értékesítés nö-
velésére. Egy saját profi honlap 
elkészítése azonban hosszú ide-
ig tart, és lassan térül meg sze-
rinte. Ennek ellenére a pincészet 
is elkészíttette saját webshopját.

A borász szerint az online 
történő eladások növelésének 
hatékonyabb módja egy, már 
létező és borokat forgalmazó 
nagyobb webáruházzal való 
együttműködés. Ráadásul a ke-
reskedők is növelték időközben 
a jelenlétüket az online térben, 

a közelmúltban 3–4 új komoly 
webshop is nyílt.

A pincénél többet adtak el
Vesztergombi Csaba hangsú-

lyozta, a helyben történő értéke-
sítést azonban nagymértékben 
sikerült növelniük. A borász el-
mondta, az első veszélyhelyzeti 
időszak végén, tavaly júniusban 
a pincészetnél elkeserítő volt a 
visszaesés mértéke az értékesí-

tés területén. Ám az értékesítés 
érdekében történt változtatá-
sok, a kiváló decemberi eladá-
sok, és a veszélyhelyzetben az 
állam részéről nyújtott támoga-
tás együttes hatása miatt a múlt 
évben összesen „csupán” 5–10 
százalékkal csökkentek bevéte-
leik. Ez pedig az elmúlt időszak 
tekintetében jó eredmény – ér-
tékelt Vesztergombi Csaba.

A kóstolók fontosak
A mintegy 4 hektáron gazdál-

kodó Bősz Adrián 2019-ben bo-
rainak 50 százalékát multikban, 
nagyáruházakban értékesítette 
– mondta a borász a Szekszárdi 
Vasárnapnak.

A fennmaradó részből együt-
tesen 40 százalékot tett ki a 
gasztro típusú, valamint a ki-
sebb üzletekben történt értéke-
sítés, míg a borok 10 százalékát 
helyben adta el – fűzte hozzá.

A recept máshol is a webshop
A pincészet azzal, hogy csat-

lakozott egy már működő we-
báruházhoz, jelentős mértékben 

tudta a korábban az értékesítés-
ben elenyésző részt képviselő 
online forgalmát gyarapítani. 
Ezen túlmenően a nagyáruhá-
zakban és a helyben történt el-
adások is nőttek.

Így 2020-ban az eladások 65 
százalékát a multikon, 20 szá-
zalékát a kisebb üzleteken és az 
online webáruházakon keresz-
tül valósította meg a pincészet. 
A borkóstolók nagy része tavaly 

ugyan elmaradt, ám az egyéb 
helyi értékesítés növelésével a 
helyi eladások aránya 10 szá-
zalék maradt. A fennmaradó 5 
százalékot a gasztro jellegű el-
adások képviselték.

Akciók és sok munka
Mindent egybevetve a borá-

szat tavalyi értékesítései kb. 11 
százalékkal csökkentek, ami 
nem rossz egy ilyen év után, 
de ezért sokat kellett dolgozni. 
A kép azért is csalóka, mert a 
profit nagyobb arányban csök-
kent. Az eladásokat ugyanis 
csak sok akció árán lehetett 
növelni, vagyis az eladott borok 
átlagára csökkent.

Mi jöhet ezután?
Nagy kérdés, hogy később az 

árak visszaállnak-e a korábbi 
szintre. Ha nem, az hosszú távon 
további problémákat generálhat 
az ágazatban a borászok szerint.

Változás azonban szerintük 
akkor lesz, ha már a lakosság 
nagy részét beoltották a koro-
navírus elleni védőoltással.
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Turizmusfejlesztés: bringás-kajakos projektek a Sió partján
Ha minden a tervek szerint 
halad, év végére, jövő év 
elejére megvalósulhat az, a 
turizmus fejlesztését célzó 
elképzelés, mely további le-
hetőséget teremt majd az 
aktív kikapcsolódást ked-
velő szekszárdiak számára 
is. Hamarosan a kivitelezés 
fázisához érnek azok, a Sió 
partjára készült, a Tolna Me-
gyei Önkormányzat Hivatala 
által koordinált pályázatok, 
amelyek megvalósításához 
mintegy egymilliárd forintot 
nyert el a régió.

Vöröss Endre

A fejlesztések a Sió-csatorna 
által kínált turisztikai vonzerő 
kiaknázását célozzák, ugyanak-
kor kapcsolódnak a lapunkban 
bemutatott belvárosi bringahá-
lózat bővítéséhez is. Az északi 
nyomvonal keleti ága kivezet 
majd a palánki hídig, ponto-
sabban a Sió-töltésig. A Tolna 
Megyei Önkormányzat által 
megpályázott és elnyert támo-
gatás fejében a bringás infra-
struktúrát ettől a ponttól indul-
va alakítják ki a Sió jobb oldali, 
déli partján. A Szekszárdi Kajak 
Kenu SE vízi telepével átellen-
ben már épül az új turisztikai 
központ épülete – készültségi 
foka 25–30 százalékos.

A projekt keretében létesülő 
komplex turisztikai szolgálta-
tó központ egyszerre szolgálja 
majd ki a kerékpárral és a vízi 
úton érkezők igényeit. Az új 
épület lesz az ökoturisztikai 
hálózat központi része irodá-
val, büfével, ugyanakkor az 
itt megpihenő vendégeknek 
lesz lehetőségük pihenésre, 
tisztálkodásra, átöltözésre, a 
bringák tárolására, sőt, akár 
szerelésére is. A közlekedési 
eszközök bérlésére itt is, ahogy 
a hálózat többi megállóhelyén 
is, kártyarendszer segítségével 
lesz mód.

A kerékpárral érkezők tehát 
itt hagyhatják a bringát, és foly-
tathatják útjukat kenuval, vagy 
fordítva.

A töltéskoronán haladó, 
mintegy három és fél kilométer 
hosszú, kifejezetten a kerékpá-
rosok számára építendő sza-
kasz aszfaltburkolatot kap. Ez 
a rész épül meg leghamarabb, a 
közbeszerzés ugyanis lezárult, 
tavasszal kezdődhet a munka. 
A három méter széles, 20 km/
óra feletti sebességet biztosító 
új felület nyugati vége a Völgy-
ségi-patak Sió-torkolatáig tart.

Ide kerékpáros hidat tervez-
nek, mely összeköttetést bizto-
sít az ugyancsak a megye által 
kidolgozott, nyertes pályázat 
eredményeként átadni tervezett 
hálózati részhez. A leendő híd 
harci oldalára tervezett szakasz 
közbeszerzése még folyamatban 
van, a munka várhatóan nyár 
végén, ősz elején indulhat. Ez 
egy négy és fél kilométer hosz-
szú bringás felület, mely Harc 
község központjáig vezetve, 
részben belterületi fejlesztéssel, 
részét fogja képezni a Sió mel-

lett kijelölt 65. számú országos 
kerékpárútnak. Ami a hidat ille-
ti, ez a hálózat azon része, mely 
várhatóan a legkésőbb valósul-
hat meg, hiszen ennek kapcsán 
a közbeszerzés még nem indult 
el. Átadására valószínűleg 2022 
első negyedévében kerül sor.

Harc területén a kerékpáros 
útvonal csatlakozik a Harc – Si-
montornya mellékúthoz, mely 
alacsony forgalma miatt képes 
kerékpáros turisták útvonala-
ként szolgálni.

Szintén kerékpárút épül Si-
montornya belterületén több 
szakaszon is, ahol a forgalmi 
adatok ezt szükségessé teszik. 
Simontornyánál a kerékpáros 
útvonal csatlakozik a Simontor-
nya – Ozora összekötő úthoz.

Így összességében Sióagárdtól 
Ozoráig mintegy 62 kilométeres 
összefüggő kerékpáros útvonal 
jön létre, mely számos turiszti-
kai attrakciót érint közvetlenül: 
Sióagárd-Leányvár (pincefalu), 

Kölesd (Kismegyeháza, azaz 
a régi vármegyeháza), Borjád 
(Söréttorony, Petőfi Emlékmé-
hes), Felsőrácegrespuszta (Illyés 
Gyula szülőhelye és Lázár Ervin 
általános iskolája), Simontornya 
(vár), Ozora (vár). Ehhez a há-
lózathoz csatlakoznak tehát Sió-
agárdnál a tolnai megyeszékhely 
és környékének újonnan létesü-
lő szakaszai, melyek által elérhe-
tővé válik Szekszárd valamennyi 
nevezetessége.

A fenti elképzeléseket az Eu-
rópai Unió közel 90 százalékban 
finanszírozza, a fennmaradó 
rész magyar költségvetési for-
rásból származik.

A kerékpározás népszerűsí-
tésén túlmenően a fejlesztések-
kel lehetővé válik a különböző 
járásmódok (vízi és kerékpáros, 
de akár a természetjárók és lova-
sok is ide tartozhatnak) egymást 
váltó igénybevétele, az aktív 
kikapcsolódásra vágyók kor-
szerű és igényes kiszolgálása, 
vendégül látása. A kerékpáros 
turizmus infrastrukturális kö-
rülményeit segítő pályázat ösz-
szhangban van a Tolna Megyei 
Önkormányzat vízi turisztikai 
pályázatával, így teremti meg a 
különböző turisztikai termékek 
közös infrastruktúra-fejleszté-
sét. Az összehangolt fejleszté-
sek eredményeként létrejövő 
szakadásmentes hálózat pedig 
egyszerre teremt lehetőséget a 
hivatásforgalmi, illetve a szaba-
didős kerékpárhasználatra.
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Hogyan is áll a Zöld város pályázat?
Zöld város kialakítására nyert 
jelentős összegű pályázati 
támogatást a tolnai megye-
székhely még 2017-ben. Az 
EU-s (TOP-os) pályázat szer-
ződött támogatásának össze-
ge 1 milliárd 277 millió forint.

Szekszárdi Vasárnap

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere a közösségi oldalán a 
napokban beszámolt a Zöld vá-
ros pályázat fejleményeiről. Mint 
írta, a Szekszárd belvárosának 
megújítását, rekonstrukcióját 
célzó projekt tervezés-előkészí-
tési fázisa sikeresen lezárult. A 
két részre bontott ajánlattételi 
felhívásra 9-9 ajánlat érkezett. 
Jelenleg ezek bírálata zajlik.

Ács Rezső úgy fogalmazott, 
hogy talán még menthető a pro-
jekt, mert szerinte a várost egy-
fős többséggel vezető koalíció 
„egy év ötletelgetés után szinte 
az eredeti tartalommal” írta ki 
a Zöld város projekt tervezésére 
vonatkozó beszerzést. Felvetette, 
hogy a jelenlegi többségi város-
vezetés által megálmodott „kar-
bonmentes” ház és a Kölcsey 
lakótelepre kitalált többszintes 
parkolóház végül nem valósult 
meg. Szerinte csak ötletelgetés 
zajlott, és egy év csúszás.

Mint cikkünk elején említet-
tük, a Zöld város pályázat pro-
jekt 2017-ben indult.

Értékőrzés, fenntarthatóság
Mi is a tervezett fejlesztés célja? 

A városközpont – azon belül el-
sősorban az akcióterületek – har-
monikus rendszerbe szervezett 
megújítása, a meglévő értékek 
és kedvező adottságok értékő-
rző továbbfejlesztése, bővítése 
olyan infrastruktúra- elemekkel, 
melyek javítják a városközpont 
környezeti állapotát, elősegítik a 
fenntartható fejlődést.

A belváros minőségi és funk-
cióbővítő fejlesztése, amely a 
sokszínűséget fokozza, a terület 
használati intenzitását növe-
li, és generálja a magánszek-
tor fejlesztéseit is, ugyanakkor 
környezettudatos, család- és 

klímabarát, vonzó a szabadidő 
hasznos eltöltése tekintetében, 
kielégíti a környezeti fenntart-
hatóság követelményeit, gazda-
gítja a városi zöld környezetet.

Zöldfelületek, zenei központ
Gulyás Róbert, a Szociális, 

Egészségügyi, Környezeti és 
Fenntarthatósági (SZEKÖF) 
Bizottság ÉSZ-es alelnöke úgy 
fogalmazott, hogy a projekt két 
év megtorpanás után kapott is-
mét lendületet. Szerették volna 
a zöld felületek nagyságát 40 
százalékkal növelni, és a lakos-
ság véleményét minél jobban 
megismerni. Sokan említették, 
hogy a Liszt tér váljon egyfajta 
szabadtéri zenei központtá egy 
kis zenepavilonnal, nézőtér ki-
alakításával. Beépítették a kon-
cepcióba, hogy mivel Szekszárd 
évek óta sikerrel rendezi meg 
a Háry János Mesefesztivált, a 
mesemotívumok jelenjenek meg 
látványelemként az Agórán.

Pezsgő, élettel teli terek
„Ezek lehetnek mesefigurák 

és/vagy akár egy vár, mely oda-
vonzza az embereket, élettel tölti 
meg a teret.” Ezt már Gyarmati 
László tette hozzá, aki a Zöldtárs 
Környezetvédelmi Közhasznú 
Alapítványban szerzett évtize-
des tapasztalatával segíti a SZE-
KÖF munkáját külsős tagként. 
A civil szervezet szakembere a 
fentiekhez hozzátette: a 160 la-
kásos és a Babits közti területet 
a Prometheus park mellett zöld 
övezetté kell alakítani, ahová a 

közelben élő idősek, gyerekek 
leülhetnek, ahol játszhatnak. 
Magával a parkkal kapcsolat-
ban megjegyezte, hogy szakmai 
vita volt/van arról, hozzányúl-
hatnak-e a korábban tájépítész 
tervezte zöld területhez. Most 
úgy tűnik, a nemleges választ 
képviselők szava dönt. A másik 
nagy terület, melyen változtat-
ni szeretnének, a Luther tér, a 
maga leaszfaltozott felületével, 
funkciónélküliségével.

A projekt tehát jelenleg a 
tervezők kiválasztásánál tart. 
Amint ez megvan, várhatóan 
felgyorsulnak az események. A 
cél, hogy 2021-ben megkezdőd-
hessen a kivitelezés.

Célterületek
1. rész: Liszt Ferenc tér – 
Luther tér közti térsor, ki-
egészülve a Prométheusz 
parkkal, valamint az ún. 160 
lakásos épület és a Babits Mi-
hály Kulturális Központ kö-
zötti térrel: 21.804 m2 zöld-
felület (Prométheusz park 
nélkül: 18.198 m2); 24.058 m2 
burkolt felület (Prométheusz 
park nélkül: 22.585 m2); 
422 m2 szökőkúti vízfelület 
(Prométheusz park nélkül: 26 
m2); 118 m2 játszótéri felület.
2. rész: A Wosinsky és a 
Kölcsey lakótelep épületek 
közötti területei: 25.976 m2 

zöld felület, 10.238 m2 bur-
kolt felület.

FOTÓ: JANTNER

Megújult
az iskola

Mintegy 800 millió forintból 
újult meg a Szent József Iskola-
központ. A szekszárdi katolikus 
iskola felújítását – melyre hosszú 
évek óta készült a fenntartó Pécsi 
Egyházmegye – 2019 októberé-
ben kezdték el, a műszaki átadás-
ra és átvételre tavaly év végén ke-
rült sor – tájékoztatta lapunkat a 
fejlesztésről Fodor Mihályné. Az 
intézményvezető tudatta, az is-
kola mintegy 800 millió forintból 
újult meg. Hozzátette, a felújításra 
csaknem 360 millió forintot nyert 
a fenntartó egy sikeres európai 
uniós (EFOP-os) pályázat útján.

Mint azt Fodor Mihályné ér-
deklődésünkre elmondta, a teljes 
rekonstrukció részeként megújult 
a tornaterem és az összes osztály-
terem is, többek közt a padozatot 
is újjáépítették mindenütt. Emel-
lett teljesen megújult az épület 
víz- és villamos hálózata, illetve 
a vizesblokkok is. Kiemelte azt is, 
hogy az udvaron melegítőkony-
hát, valamint étkezőt létesítettek, 
ami nagy öröm számukra, mert 
eddig ilyennel nem rendelkeztek. 
Az intézményvezető úgy fogal-
mazott, hogy kialakítottak egy 
csodálatos modern sportudvart 
is, ahol a kisebbeket többek kö-
zött mászóvár, a nagyobbakat 
kültéri edzőgépek várják. Emel-
lett immár a kosárlabdázásra és 
a focizásra is adott a lehetőség, 
de pihenőpadokat is kihelyeztek, 
és kerékpártárolót is létesítettek. 
Az intézményben január 7-én 
bejárást tartottak, a diákok pedig 
másnap vehették birtokba a meg-
újult épületet.  S. V.
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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 alap-
ján: 06–74/504–103.

•  Gyurkovics János alpolg. (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

Egy új KSC Szekszárdot láttunk Győrben
Az erősebb csapatok elleni 
relatív gyengélkedés a baj-
nokságban, közte az Uni Győr 
elleni kettős vereség, és a 
csapatot ért sokféle nehéz-
ség aggasztotta a szekszárdi 
szurkolókat. A női kosárlabda 
Európa-kupa csoportkörében 
azonban remélhetően már 
egy új, megerősödött Szek-
szárdot látunk.

Bálint György  
 
A KSC nyári megerősítése után 
kimondva-kimondatlanul is elvá-
rás, hogy a Szekszárd minimum 
megőrizze nem hivatalos titulu-
sát, ami szerint a tolnai megye-
székhelyen játszik „Magyarország 
második számú női kosárlabda-
csapata”. Erre 2017–2019 közötti 
eredményeivel és korszerű kosár-
labdájával abszolút rászolgált a 
Djokics Zseljko által szisztemati-
kusan és nagy-nagy türelemmel, 
empátiával épített csapat.

Nem könnyű ezen a szinten 
megmaradni, főleg hosszabb 
távon, hisz a Győrnek, és immár 
hagyományosan a Diósgyőrnek 
is megvan a szakmai és anyagi 
lehetősége, hogy a szekszárdiak 
babérjaira törjön, s benne van a 
pakliban, hogy csak erősödnek, 
javulnak a playoffra. 

És van még legalább két olyan 
másik csapat, amelyek papíron 
ugyan gyengébbek mind játé-
kerőben, mind rotációban vagy 
taktikai variációs lehetőségben, 
de veszélyt jelenthetnek a Sop-
ron–Győr–Szekszárd–Diós-
győr-kvartett bármely tagjára. 
Főleg, ha utóbbiak bármelyiké-
nél valami oknál fogva (kulcsjá-
tékosok sérülése, erőltetett me-
netrend, formahanyatlás, stb.) 
nem jön ki a lépés.

A KSC Szekszárd csapata 
olyan teljesítménnyel rukkolt ki 
idei nemzetközi szereplésének 
kezdetén, amely a magas mércét 
felállító klubvezetést, és a mecs-

cseket csak a tévékből, illetve in-
ternetről követő szkeptikusokat 
is meggyőzte. Talán azért, mert 
az elmúlt két hónapban lehe-
tett igazán csapatépítő mun-
kát végezni, amikor mindenki 
rendelkezésre állt, amikor az 
edzettségi állapotban sem volt 
eltérő a különbség, amikor erre 
a játékosanyagra épített véde-
kezési és támadási szisztémát 
gyakorolhattak be.

A szakvezető tehát nemhiába 
kért némi türelmet akkor, ami-
kor még nem jöttek az eredmé-
nyek. Az eredmények azonban 
mára megjöttek, a lehető leg-
jobbkor. És most éles helyzetek 
is voltak.

Mint arról egy hete írtunk, 
véget ért az Európa-kupa cso-
portköre, amely részeként a tö-
rök Belona Kayserit 17 ponttal 
győzte le a Szekszárd, 88–71-re.

A meccs tökéletes referenciája 
volt a csapat játékbeli fejlődésének, 
annak a szintlépésnek, ami az el-
múlt hetekben megtörtént. Ennek 
tükrében értékelhető az EK másik 
külföldi csoportbeli, a játékerőben 
a csoport többi csapatánál gyen-
gébb ukrán BC Prometej könnyed 
legyőzése (106–80) is.

A csoportelsőségről és a to-
vábbjutásról is döntő meccset 
a KSC az ellen a Győr ellen ját-
szotta, amelytől, mint írtuk is, a 
bajnokságban kétszer kikapott.

Iványi Dalma jó érzékkel ösz-
szerakott, extra légiósokkal is 
rendelkező csapatának extrá-
ra volt szüksége, ahhoz, hogy 
életben maradjanak nemzetkö-
zi reményei. De ez a KSC már 
nem az volt, amellyel koráb-
ban összeakadt. A Szekszárd 
játékosai „haraptak” a védeke-
zésben, remek besegítésekkel 
hatástalanították a palánk alatt 
a Győr amerikai kulcsemberét, 
Mompremier-t, ahogyan tették 
a törökök „tornyával”, Brown-
nal. Az egyik legjobb hír, hogy 
a csapatvédekezés is működött 
ezen a szinten. Visszakanya-
rodva a 75–67-re megnyert 
Győr elleni meccsre: feltűnő 
volt, hogy már nyoma sem volt 
a Rába-partiak korábbiakban 
jellemző fizikális és agresszivi-
tásbeli fölényének.

A Győr az ukránok ellen győ-
zött ugyan, de kiesett az Európa 
Kupából.

Nem is csoda, hogy az Euró-
pa Kupa csoportkörében szak-
kommentátorként szereplő női 
szövetségi kapitány, Székely 
Norbert azt mondta: „Ha va-
laki idehaza megállíthatja, de 
legalábbis megnehezítheti a 
magyar rekordbajnok, akár a 
legrangosabb európai kupaso-
rozat, az Euroliga megnyerésé-
re is esélyes Sopron dolgát, az a 
Szekszárd lehet.”
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csavarok, anyák, alátétek, 
szegek, szegecsek, tiplik,

dübelek, épület- és
bútorvasalatok,

zárak, lakatok, kilincsek, 
bútorfogantyúk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • tel.: 74/512–454
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • tel.: 74/540–780 (05973)

Műanyag
ajtó-ablak

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari 

függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

 (05976)

FFOGORVOSI MAGÁNRENDELÉSOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

Dr. Schárer LászlóDr. Schárer László
Fogpótlás!Fogpótlás!

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

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

59
88

)

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!

(05971)

GEMENC KOMPRESSZOR KFT.
gemenc.kompresszor@gmail.com

 06–30/330–5232

• légkompresszorok
• hidraulika olaj értékesítés

• hidraulika kiegészítők
•  hidraulika

tömlők

www.gemenc-kompresszor.hu 

7100 Szekszárd,7100 Szekszárd,
Mátyás király u. 74.Mátyás király u. 74.

(05987)

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

(05970)

(05967)

(05982)


