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Alexandra Manea:Alexandra Manea:
Vissza a természethez!Vissza a természethez!

→→ Interjú a  Interjú a 12–13. oldalon12–13. oldalon

Takarékon működnekTakarékon működnek
a karitatíva karitatív
szervezetekszervezetek
→ → 10. oldal10. oldal

InterjúInterjú
CsötönyiCsötönyi
LászlóvalLászlóval
→→ 6–7. oldal 6–7. oldal

Baka iskola:Baka iskola:
mindenki Ács Rezsőmindenki Ács Rezső
aláírására váraláírására vár
→→ 2. oldal 2. oldal
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Baka iskola: mindenki a polgármester aláírására vár
A Baka István Általános Iskola 
felújítása, egy ügyvédi meg-
bízás és a zöld város projekt 
is központi téma volt a múlt 
héten.

Farkas Melinda

Ács Rezső múlt hét szerdán je-
lentette be Facebook oldalán, 
hogy egyelőre nem írja alá a 
Baka iskola kivitelezői szerző-
dését. Az iskola sorsa a pénteki 
hétértékelő sajtótájékoztatón is 
téma volt. 

Nem tudni, mikor indul-
hat a felújítás
– Nem vagyok nyugodt, hi-
szen hatszáz gyerekről, ezzel 
együtt hatszáz családról van 
szó – jelentette ki a Baka isko-
la felújítása kapcsán Szekszárd 
polgármestere. Ács Rezső a 
teol.hu tudósítása szerint – a 
városvezető lapunkat ismét 
nem hívta meg a tájékoztatóra 
– arról beszélt, hogy a felújítás 
ideje alatt több osztályt kelle-
ne egy terembe összezsúfolni, 
nem mellesleg az épületnek egy 
bejárata van, ezen közlekedné-
nek a munkások is. A Tolnatáj 
TV szerint Ács Rezső azt is 
mondta: a zsúfoltság miatt jár-
ványügyi gócpont alakulhat ki 
az iskolában. Ezért úgy döntött, 
szakhatósági véleményt kér. 
Ennek alapján szerinte el lehet-
ne csúsztatni a korszerűsítést a 
jövő évre úgy, hogy a munka 
dandárját a nyári szünetben vé-
gezze el a kivitelező, a befejezés 
határideje pedig 2021 októbere 
lenne. Ács Rezső hangsúlyozta, 
a beruházásra szánt pénz nem 
vész el. Mint ismert, a tervek 
szerint az őszi szünetben kez-
dődött volna a felújítás, mert 
szorít a határidő.

Bomba Gábor, az ÉSZ frakci-
óvezetője szerint viszont pont 
ezzel a polgármesteri döntéssel 
került veszélybe a projekt vég-
rehajthatósága. – A Baka iskola 
szakhatósági engedélyezésével 
kapcsolatos egyeztetések már 
két hete elkezdődtek, a kivite-
lező és az iskola bemutatta az 

ütemtervet, amit az őszi szüne-
ti kezdésre alapoztak. A tervek 
szerint az iskola egyes részei 
leválaszthatók úgy, hogy a 
munkások nem érintkeznének 
sem a diákokkal, sem a peda-
gógusokkal, így járványügyi 
szempontból is megvalósítha-
tó a felújítás. Az ütemterv vég-
legesítésére múlt csütörtökön 
került volna sor, ám az egyez-
tetést le kellett mondani, mert 
a polgármester nem írta alá a 
kivitelezővel kötött szerződést, 
és anélkül nem lehet ütemter-
vet készíteni, hogy nem tudjuk, 
mikor kezdődhet az építkezés. 
Több hetes előkészítő munka 
eredményét kellett most kidob-
ni – jelentette ki Bomba Gábor.

– Mi is örülnénk annak, ha 
márciusban kezdődhetne az 
építkezés, csakhogy a polgár-
mester erre eddig nem kért 
engedélyt a minisztériumtól, 
csupán a véghatáridő módo-
sítására. Ezzel nem sokra me-
gyünk, mert a kezdés és kivite-
lezés határideje nem változott 
– tette hozzá a frakcióvezető. 
A jelenleg érvényes szabályok 
szerint a polgármesternek ok-
tóber 15-től számítva hatvan 
napon belül alá kell írnia a 
szerződést a kivitelezővel, ha 
nem kap engedélyt a halasz-
tásra, akkor télen kell elkez-
deni az építkezést. Ennél sok-
kal jobb lett volna, ha az őszi 
szünetben az osztályok egy 

részében megcsinálják a fűtést 
– közölte. 

Zöld város: kiírták a köz-
beszerzést

A polgármester sajtótájé-
koztatóján beszélt a zöld város 
projektről is. Attól tart, az ÉSZ 
addig húzza az időt, hogy az 1,2 
milliárd forinttól elesik a város. 
Szerinte az ÉSZ újabb lakossági 
fórumot szeretne a parkolóház 
építéséről, ám ezt a mai napig 
nem szervezte meg. Az idő 
fogy, a városvezető szerint a 
huszonötödik órában vagyunk, 
hiszen a projektet a jövő év au-
gusztusának végéig be kellene 
fejezni. 

Bomba Gábor szerint a zöld 
város projekt megfelelően ha-
lad. Mint mondta, az eredeti 
tervben száz felszíni parkoló 
létesítése szerepelt, ami nagy 
zöldterületeket vett volna el. 
Ehelyett javasolták a parkolóház 
építését, de nem ragaszkodnak 
hozzá, támogatnák a fűtőműnél 
a már meglévő parkolóhelyek 
felújítását is. Hozzátette: az ÉSZ 
nem szervez lakossági fórumot 
a témában, ez az önkormány-
zat feladat- és hatásköre. Arról 
is beszélt, hogy a projekt két 
zöldfelületekkel kapcsolatos 
programeleme kapcsán már ki-
írták a közbeszerzést, jelenleg a 
tervező kiválasztása zajlik, úgy-
hogy „polgármester úrnak nem 
kell aggódnia”.

Ács Rezső vétózna
A héten egy másik szerző-

désről is vita folyt, mellyel 
kapcsolatban a polgármester 
újabb vétót jelentett be. Ács Re-
zső Facebook oldalán közzétett 
egy dokumentumot, amelyhez 
azt írta: „ledöbbenve olvastam 
az ÉSZ által megbízott Bodnár 
Ügyvédi Iroda jogi auditálásá-
val kapcsolatos ügyvédi mun-
kák teljesítési igazolását”. Az 
iroda az önkormányzati cégek 
jogi átvilágítására szerződött, 
a polgármester szerint viszont 
az uszoda ügyében tett feljelen-
tésre nem terjedt ki a megbízás. 
„Bomba Gábor mégis megcsi-
náltatta és valószínűleg felje-
lentőként leadta a rendőrségen. 
Most akkor közpénzen (Havi 
1.905.000,- Ft-ról beszélünk!) 
privát anyagokat gyárt a pécsi 
ügyvéd az ÉSZ-nek?!” – írta a 
Facebookon, hozzátéve, hogy 
ugye senki nem fog meglepőd-
ni, ha ezt a teljesítési igazolást 
sem írja alá.

Bomba Gábor szerint ebben 
az ügyben is feleslegesen ger-
jeszti az indulatokat a polgár-
mester. A Bodnár Ügyvédi Iro-
dával kötött szerződés szerint, 
amelyet a polgármester írt alá, 
valamennyi önkormányzati 
szerződés az átvilágítás tárgya, 
márpedig az uszoda kivitelezé-
sével kapcsolatos megállapo-
dás önkormányzati szerződés. 
– Ha a cég szabálytalanságot 
talál valamelyik dokumentum 
kapcsán, akkor nyilvánvalóan 
az is a feladata, hogy az ezzel 
kapcsolatos jogi munkálatokat 
elvégezze, adott esetben részt 
vegyen a feljelentés anyagá-
nak jogi előkészítésben – zárta 
szavait az ÉSZ frakcióvezetője. 
Bomba Gábor hozzátette: a vá-
ros működését jelentősen hát-
ráltatja, hogy a polgármester 
nem ír alá semmilyen szerző-
dést vagy dokumentumot hatá-
ridőre. Szerinte a problémát az 
is okozza, hogy Ács Rezső egy 
megbeszélésen sem vesz részt, 
így vélhetően ismeretei is hi-
ányosak az egyes projekteket 
illetően.
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Veszélybe került az útfejlesztés is?
Bomba Gábor szerint egyelőre az uszoda ügyében sem tett lépéseket a polgármester

Hiába hozott határozatot a 
közgyűlés már augusztus 
elején arról, hogy az önkor-
mányzat kösse meg a támo-
gatási szerződést az útfejlesz-
tési projekt kapcsán, ez eddig 
nem történt meg, így a Baka 
iskola korszerűsítése után a 4 
milliárd forintos útfejlesztési 
beruházás is veszélybe került 
– jelentette ki Bomba Gábor.  

Farkas Melinda

– Többször beszéltem már ar-
ról, hogy a polgármester rendre 
nem írja alá határidőre azokat 
a szerződéseket, határozatokat, 
amelyekre a közgyűlés kötele-
zi. A GVB bekérte a határidőre 
nem teljesített határozatok listá-
ját, ebből derült ki, hogy a közel 
4 milliárdos útfejlesztés is elma-
radhat, mert a polgármester nem 
hajtotta végre a közgyűlés 2020. 
augusztus 6-i döntését, és a mai 
napig nem írta alá a támogatási 
szerződést. Erről azonban azóta 
is mélyen hallgat – írta közössé-
gi oldalán Bomba Gábor. Az ÉSZ 
frakcióvezetője közölte: szerző-
dés hiányában még a tervezés 
sem kezdődött el. Ha kifutnak a 
határidőből, és nem valósulhat 

meg a fejlesztés, az szerinte a pol-
gármester felelőssége, de közben 
egész Szekszárd vesztesége lesz. 
Leszögezte: a beruházás amúgy 
is több hónapos csúszásban van 
a pandémia alatti idővesztés mi-
att, mert a polgármester az egy-
személyes irányítása idején sem 
tett semmit az ügyben. Ezt tetézi, 
hogy több mint 2 hónapja nem 
írta alá a támogatási szerződést.

Bomba Gábor felsorolta 
azokat az útszakaszokat, ame-
lyeknek most veszélybe kerül-
het a felújítása: ilyen a Szek-
szárd-Decs-Várdomb összekötő 
út, amelyen 1268 méternyi utat 
érintene a felújítás, valamint lé-
tesítenének 2 buszmegálló öblöt. 
Ugyanezen a szakaszon közel 

két kilométeren kerékpárút is 
épülne. Fejlesztenék a keselyűsi 
hajóállomáshoz vezető út közel 
7 kilométernyi szakaszát, ezen 
4 buszmegálló öblöt hoznának 
létre, és közel 7 kilométenyi sza-
kaszon építenének kerékpárutat. 

Új körforgalom épülne a Szek-
szárd-Decs-Várdomb összekö-
tő út 2+585km szelvényben, az 
56-os számú főúton a Tesco és 
a Park Center bejáratánál, vala-
mint megnyitnák a főút és a Má-
tyás király utca csomópontjának 
negyedik ágát a Sport utca felé.

Lapunk természetesen meg-
kereste a polgármestert az 
útfejlesztési projekt kapcsán 
arról érdeklődve, mi az oka 
annak, hogy eddig nem írta 
alá a támogatási szerződést, és 
valóban veszélybe került-e a 
fejlesztés,  de lapzártánkig nem 
válaszolt. Érdeklődtünk a Baka 
iskola kivitelezői szerződésével 
kapcsolatban is, de Ács Rezső 
erre a kérdésünkre sem küldött 
választ.

Szekszárdon online ünnepeltek
Idén csak az ünnepélyes zász-
lófelvonást és a Magyar Becsü-
letrend átadását tartják meg 
az 1956-os forradalomhoz és 
szabadságharchoz kapcsoló-
dó fővárosi programok közül a 
koronavírus-járvány miatt. A 
kormányzati direktíva arra kéri 
az állami szerveket és az önkor-
mányzatokat, hogy a progra-
mok szervezésekor ezt tartsák 
irányadónak, és kerüljék a sok 
embert mozgató rendezvényeket. 
Ennek megfelelően Szekszárdon 
sem lesz ünnepi megemlékezés. 
A hősök előtt tisztelegve a Tolna 
Megyei SZC Ady Endre techni-
kum és Kollégium diákjai lapzár-
tánk után adtak műsort a Babits 

Mihály Kulturális Központban, 
az eseményről a Tolnatáj Tele-
vízió felvételt készít, amelyet a 
megemlékezés tervezett idő-
pontjában október 23-án, 11:30 
órakor levetítenek. A visszaem-
lékezést a kulturális központ kö-
zösségi oldalain is közzé teszik. 

Ugyanakkor a megye további 
kilenc városában szabadtéren 
tartanak ünnepi műsort: Báta-
széken, Bonyhádon, Dombóvá-
ron, Dunaföldváron, Nagymá-
nyokon, Pakson, Simontornyán, 
Tamásiban és Tolnán is meg-
tartják az október 23-i ünnep-
séget. Gyönkön csak hétvégén 
döntenek arról, hogy lesz-e 
műsor és koszorúzás.  SZV

SZEKSZÁRDI
VAGYONKEZELŐ 
KFT.

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

Pályázható lakások:
7100 Szekszárd, Pollack u. 10. 

1 db 85 m2 alapterületű komfortos szociális bérlakás
7100 Szekszárd, Pollack ltp. 10. fsz. 1.

1 db 37 m2 alapterületű komfortos költséglapú bérlakás
7100 Szekszárd, Pollack ltp. 10. fsz 5.

1 db 38 m2 alapterületű komfortos költséglapú bérlakás
7100 Szekszárd, Tartsay ltp. 28. fsz.

1 db 59 m2 alapterületű komfortos költségalapú bérlakás
Előtakarékosságot vállaló fiatal párok számára

7100 Szekszárd, Honvéd u. 17/A. „Fecskeházban”
2 db 40 m2 alapterületű bérlakás

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

2 db 23 m2 szociális garzonlakás

Pályázat benyújtásának határideje:
2020. november 09. (hétfő) 12:00 óra

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

Uszoda: nincs előrelépés
Bomba Gábor lapunknak 
az uszodáról is beszélt. Mint 
mondta, egyelőre úgy tűnik, 
csak látszat volt az együttmű-
ködési szándék, a polgármester 
ugyanis a mai napig nem kért 
határidő-módosítást, márpe-
dig a jelenleg érvényes szerző-
dés szerint december 31-ig be 

kellene fejezni az építkezést. 
Hozzátette: Ács Rezső nem 
kérvényezett pluszforrást sem, 
pedig korábban egyetértés volt 
abban, hogy az évekkel ezelőtt 
jóváhagyott összegből már nem 
lehet befejezni az építkezést, és 
nem hívott össze az egyeztetést 
sem a kivitelező, a lebonyolító és 
a város képviselői között. 
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TERMELŐ ÜZEMÉBE

MUNKAVÁLLALÓKAT

A Szekszárdi Nyomda Kft. keres

két műszakos munkarendbe.
Feladat:  – gépek kézi kiszolgálása,

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

Jelentkezés önéletrajzzal az
allas@szekszardinyomda.hu 

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

melléken lehet.
(05709)

(05687)

VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ

A Szekszárdi Nyomda Kft.

munkatársat keres.
Feladatok:

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

szakszerű javítása
•  Elektromos hibafeltárás- hibaelhárítás

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

Jelentkezni:
schweitzer@szekszardinyomda.hu vagy a

titkarsag@szekszardinyomda.hu
e-mail címeken.

(05710)
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A hataloméhséget nem tudtam tétlenül szemlélni
A politika karaktergyilkos 
jellegéről, az „ideális” kultu-
rális központ feladatairól és 
szerepéről, valamint a civil 
keret felosztásáról is beszélt 
lapunknak adott interjújában 
Csötönyi László, a szekszárdi 
közgyűlés Kultúra, Civil szer-
vezetek, Városmarketing Bi-
zottságának (KCV) elnöke.

Balázs László

– Egy éve lett önkormányza-
ti képviselő, ez idő alatt sok 
támadást kapott. Nem bánta 
meg, hogy elindult a választá-
sokon? Hogy tudja összeegyez-
tetni a munkájával?

– „Minden ködbe veszett. A 
múltat eltörölték, az eltörlés mű-
veletét elfelejtették, a hazugság 
valósággá lett.” Ezt írja Orwell 
az 1984-ben, és én ezért vágtam 
bele ebbe az egészbe – mondta 
Csötönyi László. – Az embersé-
gességet, az empátiát, a lojalitást 
és a közösségért tenni akarást 
felváltotta egy olyan szintű ha-
taloméhség, amit nem tudtam 
tétlenül szemlélni. Tehát nem 
bántam meg, ugyanakkor elké-
pesztő tanulópénz volt számom-
ra az eltelt év. Komoly, szakmai 
és emberi érvekkel alátámasztott 
támadásokban azonban soha-
sem volt részem, ezért is tartom 
gyenge és szánalmas próbálko-
zásoknak az ellenem indított 
boszorkánypereket. Az önkor-
mányzati képviselőnek általá-
ban van munkája, amely mellett 
teszi a dolgát az egyéb vállalása-
iban. Mióta az eszemet tudom, 
párhuzamosan dolgozom több 
helyen, ezért számomra ez sem 
okoz problémát.

– A közgyűlési többség felmen-
tette Zsikó Zoltánt, a Babits 
Mihály Kulturális Központ 
ügyvezető igazgatóját. Mi az, 
ami leginkább változtatásra 
szorul az intézményben?

– Zsikó Zoltánt ahhoz a ka-
kashoz tudom hasonlítani, aki 
az udvaron illegeti magát, han-
gosan kukorékol, hogy minden-
ki hallja, és az ékes tollaival jelzi 

a többi baromfi számára, hogy 
övé a majorság. Ez 2020-ban, 
egy önkormányzati cég életének 
az irányításához nagyon kevés. 
Más sem halmozhat fel több tíz 
millió forintos tartozást. Nem 
engedheti meg magának, hogy 
évekig nem fizeti a fűtésszám-
lát. Nem teheti meg, hogy az 
alapítói vagyona elpárologjon. 
Egy önkormányzati céget nem 
lehet kontroll nélkül vezetni. A 
következetes gazdálkodás alap-
feltétel, a tulajdonos jogosan 
várja el az együttműködést, és 
megalapozottan kér tájékoz-
tatást az intézményét érintő 
fontos kérdésekről. Alapvetően 
ebben várok változást. Mellette 
pedig szeretném újra olyannak 
látni a Babitsot, amilyen soká-
ig volt. Megbízható, elhivatott, 

kreatív, ügyes, életvidám em-
bereket szeretnék ott látni, akik 
a kultúra minden szegmensét 
megmutatják nekünk kizáróla-
gosítás nélkül úgy, hogy mind-
annyiunk élete tartalmasabbá 
váljon általa.

– 2021-ben milyen városi prog-
ramokra számíthatnak az ér-
deklődők?

– Félreértés ne essék! Nem 
az én feladatom megmondani, 
hogy milyen programok legye-
nek. Ez társadalmi, fenntartói, 
szakmai egyeztetés eredménye. 
Az utóbbi években ez sem mű-
ködött igazán jól. Az év végére 
kell kikristályosodnia annak 
a programtervnek, amelyiket 
az önkormányzati bizottságok 
elfogadnak, és amelyiket a köz-
gyűlés is támogat.

– Milyen kompromisszumokra, 
muníciókra, partneri kapcso-
latokra, fúziókra lenne szükség 
az ideális fenntarthatóság ér-
dekében?

– Egy ideális világban nem 
kellene attól tartani, hogy a meg-
felelő politikai elkötelezettség a 
garancia arra, hogy egy megye 
legnagyobb kulturális intézmé-
nye megfelelően működjön. A 
kultúra alapvető emberi igény 
és jog. Fontos tudni, meddig ér 
a takaró, ugyanakkor céltalanul 
bolyongani nem érdemes. Ter-
vezni kell, jól használni a kap-
csolati tőkét, lobbizni a jó és az 
értékes érdekében, biztosítani 
egy olyan palettát, amelyikről 
sokan tudnak választani. A he-
lyi kulturális közegben mozgó-
kat támogatni kell, a velük való 
kooperáció hangsúlyosabbá té-
tele maibbá, európaibbá tenné 
az intézményt.

– Paradigmaváltásra van szük-
ség ahhoz, hogy a szervezet 
képes legyen megfelelni a leg-
újabb kihívásoknak?

– Szerintem nem olyan vé-
szes a helyzet. Amint már em-
lítettem, fontos a következetes 
gazdálkodás megteremtése, az 
önkormányzattal való együtt-
működés, egy jó csapat meg-
építése, a helyi értékek meg-
erősítése. Ugyanakkor fontos 
az új utak és lehetőségek meg-
találása is, a nyitás, és persze a 
felzárkózás az emberek valódi 
igényeihez. Nem tartom élet-
szerűnek és egészségesnek, ha 

Személy szerint olyan 
embert szeretnék a szek-
szárdi önkormányzat kul-
turális intézménye élén 
látni, akibe szorult egy 
csipetnyi empátia és hu-
mor, egészséges önisme-
rettel rendelkezik, lojális, 
következetes, őszinte és 
képes motiválni. Nemcsak 
szájhős, hanem dolgozni 
is tud. 
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a kultúra bizonyos szegmense-
it túlfavorizáljuk. Az ilyen jel-
legű megkülönböztetésekből 
volt már baja a világnak.

– Hogyan finanszírozható a 
kulturális központ működése 
a közeljövőben?

– Ugyanúgy, ahogyan a 
múltban. Nem a finanszírozás-
sal volt baj, hanem a felelőtlen 
gazdálkodással.

– A közönség kiszolgálásának, 
a nyitottságnak és a transzpa-
renciának kell érvényesülnie a 
mindennapi működésben. Mit 
jelent ez a gyakorlatban?

– Emberi nyelven megfo-
galmazva ez annyit jelent, 
hogy érdemes bemennünk a 

Babitsba, mert olyan szolgál-
tatást kapunk, amelyik jó és 
értékes számunkra. Van lehe-
tőségünk választani, széles a 
kínálat, komfortosan érezzük 
magunkat, és visszavágyunk 
az intézménybe, türelmetlenül 
várjuk a következő programot, 
amelyiken részt vehetünk. Ez 
ilyen egyszerű.

– Jelenleg Mácsik Henrietta 
személyében megbízott ügy-
vezető irányít. 2021-től új 
igazgató vezeti majd a Ba-
bitsot, milyen típusú vezetőt 
keresnek?

– Személy szerint olyan em-
bert szeretnék a szekszárdi 
önkormányzat kulturális intéz-
ménye élén látni, akibe szorult 

egy csipetnyi empátia és hu-
mor, egészséges önismerettel 
rendelkezik, lojális, következe-
tes, őszinte és képes motivál-
ni. Nemcsak szájhős, hanem 
dolgozni is tud. Nem hiszi azt, 
hogy csak ő tud megoldani egy 
feladatot, hanem bízik a mun-
katársai képességeiben, és biz-
tos a saját döntéseiben. Értékeli 
a kollégái sikereit, haladásra, 
kíváncsiságra, nyitottságra ösz-
tönöz. Akit én keresek, ismeri 
és tiszteli a közeget és a közös-
séget, amiben, amiért él és dol-
goznia kell.

– A Kultúra, Civil szerveze-
tek, Városmarketing Bizottság 
meghatározta a civil keretet. 
A 7,5 millió forint elég lesz a 

szervezetek céljainak megva-
lósításához?

– Nem biztos, hogy elég lesz 
a céljaik megvalósításához, 
ugyanakkor pótolhatatlan se-
gítség a mindennapi életükhöz 
és tevékenységükhöz. Évek óta 
probléma az is, hogy nem jutnak 
kellő mértékű támogatásokhoz 
a civil szervezeteink. Tavaly 6 
millió forintra pályázhattak, eb-
ben az évben pedig úgy döntött 
a Humán Bizottság utódja, az 
általam vezetett Kultúra, Civil 
szervezetek, Városmarketing Bi-
zottság, hogy 7,5 millióra emeli 
a keretet. Emellett szintén fele-
meltük a szekszárdi kiemelkedő 
művészeti együttesek támoga-
tását, amelyik 5,7 millióról 7,5 
millió forintra nőtt.

Megvásárolná az önkor-
mányzat a Herman Ottó ut-
cában álló tanyát, mely ko-
rábban Babits Mihály anyai 
felmenői, a Kelemen család 
tulajdonában állt. Az épü-
let nem tévesztendő össze 
a Palánki-hegyen található, 
emléktáblával is megjelölt 
Babits-tanyával.

Steiner Viktor

A közel 1000 négyzetméter 
területű ingatlanon található, 
Czéh tanyaként is ismert jelleg-
zetes épületet a közelmúltban 
egy internetes oldalon eladásra 
kínálták 15 millió forintért. A 
hirdetés mellett az alábbi szöveg 
szerepelt: „a meglévő ház elbon-
tása után társasház, garázsok és/
vagy mélygarázs kialakítására 
alkalmas terület.” 

Csötönyi László, a Kultúra, 
Civil szervezetek, Városmarke-
ting Bizottság (KCV), egyben a 
Szekszárdi Települési Értéktár 
Bizottság elnöke elmondta, mi-
után tudomásukra jutott, hogy 
a tulajdonos eladná az ingat-
lant, a KCV nemrég napirendi 
pontjai közé felvéve tárgyalt 
az épület esetleges sorsáról. 
Kiemelte, a legtöbb szekszárdi 
számára ismerős épület a Ke-
lemen család anyai felmenői 
révén szorosan köthető Babits 
Mihályhoz. Mint mondta, jó 

volna megmenteni az egyéb-
ként leromlott állagú tanyát, 
hogy az épület ne semmisüljön 
meg, hanem tovább gyarapít-
hassa a költő Szekszárddal kap-
csolatos „emlékeit,” erősítse a 
várossal kapcsolatos kötődését. 
A bizottság végül arról döntött, 
felkéri a polgármesteri hivatalt, 
hogy keresse fel a tulajdonoso-
kat és tájékoztassa őket a vételi 
szándékról. Emellett felhívták 
a hivatalt, hogy értesítse az 
egyeztetés eredményéről a bi-
zottságot.

A tanya az épített környe-
zet kategóriában bekerült a 
Szekszárdi Települési Érték-

tárba 2015-ben. Az 1850 körül 
létrehozott épület impozáns 
fafaragásait erdélyi mesterek 
készítették a 20. század első év-
tizedeiben. Az épületet a Kele-
men családtól vásárolták meg 
a jelenlegi többségi tulajdonos 
felmenői.

Az ingatlan lehetséges hasz-
nosításával kapcsolatosan Ódor 
János, a Babits Mihály Emlék-
házat is kezelő Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum igazgatója 
lapunknak azt mondta, ameny-
nyiben az önkormányzat meg-
vásárolná az egyébként fontos, 
Babits családjához kötődő épü-
letet, a döntéshozóknak fel kell 

mérni, mennyibe kerül a tanya 
a felújítása, illetve később mi-
lyen célra szeretné használni 
és átalakítani. Ugyanis a vétel-
áron felül ezeknek is jelentős a 
költsége. Mint mondta, ezt szé-
lesebb körű szakmai egyeztetés 
útján érdemes körbejárni, mert 
a felújításnál figyelembe kell 
venni, milyen szerepe lesz majd 
az épületnek. Megoldandó fela-
dat az is, hogy ki működtetné az 
intézményt és milyen forrásból. 
Hozzátette, önkormányzati tu-
lajdonba akkor érdemes venni 
egy helyi kulturális értéket kép-
viselő épületet, ha megfelelő 
funkció társul hozzá.

Babits családhoz köthető ingatlannalBabits családhoz köthető ingatlannal
gyarapodhat a városgyarapodhat a város
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SZEKSZÁRD
Keselyűsi út 120. 

Tel.: 74/510–713, 70/419–0881
szekszard@szigeteloaruhaz.com

(05703)

FFOGORVOSI MAGÁNRENDELÉSOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS

Dr. Schárer LászlóDr. Schárer László
Fogszabályozás!Fogszabályozás!

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

57
01

)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05692)

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
(05693)

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

(05694)

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)

Nyílt nap – felvételi tájékoztató:
 2020. november 14. (szombat) 08:00–11:00 óráig

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

Nyílt nap – felvételi tájékoztató:
2020. november 14. (szombat) 08:00–11:00 óráig

A felvételről szóló döntést a középiskolai felvételi vizsga 
eredményei és az általános iskolai tanulmányi eredmények 

alapján hozzuk meg.Iskolánk ősztől ingyenes felvételi előké-
szítő foglalkozásokat tart 6. és 8. évfolyamos diákoknak.
Jelentkezni lehet telefonon a 06-74/440–571-es számon

vagy e-mailben a gimi@tolnaigimi.hu címen.

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

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

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

(05699)

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:

(05702)
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Járványüzemmódban a karitatív szervezetek is
A koronavírus-járvány a segí-
tő szervezeteket is számos in-
tézkedésre kényszerítette, így 
ideiglenesen felfüggesztették 
az adományok fogadását. Ez 
azonban nem jelenti azt, hogy 
a karitatív tevékenység szüne-
telne, a segítő programok ka-
rácsony közeledtével tovább 
folytatódnak.

Balázs László

Ma Magyarországon körülbe-
lül 3 millió „szegény” van. Az ő 
segítésükben, felkarolásukban 
komoly szerepe van a segélyszer-
vezeteknek, szeretetszolgálatok-
nak. A járvány terjedése azzal 
szembesítette a segítő szerveze-
teket, hogy a szerény körülmé-
nyek között élők az elsők között 
szenvedik el nagy számban a 
pandémia társadalmi, gazdasági 
hatásait. A koronavírus-járvány 
alatt az adományozás is körül-
ményesebbé vált, a személyes 
érintkezések korlátozása miatt 
sokan szembesültek azzal, hogy 
adományaikat nem tudják sem 
elvinni, sem átadni. 

– A Magyar Máltai Szere-
tetszolgálat országos és régiós 
szempontrendszer alapján jut-

tatja célba adományait. A világ-
járvány első hulláma alatt sem 
állt le szervezetünk a rászorulók 
megsegítésével. Áprilisban a te-
lepülési önkormányzatok köz-
reműködésével kaptak krízis- 
csomagokat az érintettek – 
mondta Hesz Zoltánné, a Ma-
gyar Máltai Szeretetszolgálat 
Szekszárdi Csoportjának cso-
portvezetője. – A nyári idő-
szakban három osztást tar-
tottunk, egyet kifejezetten a 
nagycsaládosoknak. Kicsit már 
előre gondolkodva, augusztus-
ban őszi és téli ruhát is adtunk 
a rászorulóknak. Szeptember 
végén jeleztük a központunk-
nak, hogy egyre jobban terjed 
a vírus, veszélyesnek ítéljük a 
csoportos osztást. A regionális 
vezetés jóváhagyta, elfogadta 
a döntésünket. Ennek megfe-
lelően nemcsak a személyes 
kontaktfelvétellel járó osztást, 
hanem az adományok átvételét 
is felfüggesztettük. 

Hesz Zoltánné hozzátette: 
vannak készleteik, de mivel a jár-
vány tetőzésének időpontja bi-
zonytalan, egyelőre nem tudják, 
hogyan készüljenek. Karácsony 
előtt például tartós élelmiszere-
ket osztanának a rászorulóknak. 

Megpróbálnak előre gondol-
kodni, ami azt jelenti, hogy fia-
talabb támogatókat vonnak be 
a munkába, mert sok tagjuk a 
veszélyeztetett, 65 év feletti kor-
osztályhoz tartozik. A máltaiak 
jelenleg az elektronikus kap-
csolattartást részesítik előnyben 
(maltai.szekszard@gmail.com). 
Fontos, hogy a támogatás célba 
juttatása ne járjon indokolatlan 
kockázattal, a rászoruló emberek 
csak azokkal a segítőkkel talál-
kozzanak, akikkel egyébként is 
kapcsolatban állnak. 

– Nehéz időszak ez mindenki 
számára, hiszen a szociális érint-
kezések számát minimalizálni 

kell. Nehezített az adomány- 
osztás is, fokozottan figyelni 
kell, hogy a hátrányos helyzetű-
ek milyen módon kapják meg a 
csomagokat. Egy nagy áruház-
láncból minden nap elhozzuk 
az élelmiszer-felesleget – el nem 
adott élelmiszer –, amit még az-
nap ki kell osztanunk – nyilat-
kozta Németh-Kovács Emese, 
a Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesületének iroda-
vezetője. – Irodánkban külön-
böző biztonsági intézkedéseket 
vezettünk be, testhőmérsékletet 
mérünk, a kézfertőtlenítő és 
szájmaszk használata kötelező, 
a megelőzéshez kapcsolódóan 
kockázati kérdőívet kell kitölteni. 

Németh-Kovács Emese ki-
emelte, a karácsony szerve-
zetüknél kiemelt időszaknak 
számít, ennek megfelelően 
szervezik adománygyűjtési 
akcióikat. A cégekhez, vállal-
kozásokhoz már kiküldték az 
adománykérő leveleket, de a 
települési önkormányzatoktól 
is számítanak támogatásra. A 
készpénzben befizetett adomá-
nyok a koronavírus miatt kiala-
kult helyzetben célba érnek, de 
fogadnak tartós élelmiszercso-
magokat is. 

Fehér Bot: elmaradt a személyes találkozás
Kedves sorstársak!
Október 15. 1969 óta az ENSZ 
határozata alapján a Fehér Bot 
Nemzetközi Napja. Ilyentájt eddig 
mindig együtt emlékeztünk Tolna 
megye közel 1900 vak és gyengén-
látó sorstársával. Ezúttal azonban 
sem Szekszárdon, sem a megye 
településein nem találkozunk 
személyesen a kialakult vírus-
helyzet miatt, de változatlan sze-
retettel köszöntöm mindnyájukat.

Hány közös alkalmon lehet-
tünk együtt!

Több száz érzékenyítő órával 
bejártuk a megyét, jelen voltunk 
a közösségi ünnepeken, együtt 
nyaraltunk és táboroztunk. 
Hatszáz főt meghaladó volt a 
„Láthatatlan kiállítás” nézettsé-

ge, klubdélutánjainkon hasznos 
előadások, konferenciák, kultu-
rális programok, szép karácso-
nyok, óév búcsúztatók tették 
színessé életünket. Pályázati esz-
közöket oszthattunk ki tagtársa-
ink örömére, beszélő laptopokat, 
okosórákat, telefonokat, vérnyo-
másmérőket, mérlegeket, nagyí-
tókat, amelyek napi tevékeny-
ségeinket segítik. Az eszközök 
mellett azonban legfontosabbak 
érett emberi kapcsolataink. Em-
lékek, amelyek összekötnek.

Minden évben felidézzük a jel-
képessé vált fehér bot történetét. 
Az 1920-as évek végén Guilly d’ 
Herbemont grófnő a közlekedő 
vakok állandó veszélyeztetettsé-
gét felismerve egy eszköz, a fehér 

bot használatának elterjesztését 
tartotta szükségesnek, amit 
mindenki könnyedén felismer, s 
tudja, hogy azzal egy vak ember 
közlekedik. Az eszköz lassan el-
terjedt az egész világon.

A Fehér Bot Nemzetközi nap-
ján adja át a Vakok és Gyengén-
látók Tolna Megyei Egyesülete 
a dr. Thész László Emlékérmet, 
amelyet az egykori szemész 
főorvos áldott emlékű munkás-
sága előtti tisztelgésből alapított 
azok számára, akik kiemelkedő 
segítséget nyújtanak a közösség 
felkarolásában. Egy későbbi idő-
pontban minden bizonnyal erre 
is sor kerülhet.

Kedves sorstársak! Hiszem, 
hogy a fehér bot napja arról is 

szól, hogy az együtt átélt, közös-
sé váló élmények belső örömfor-
rássá váljanak, hiszen azért tevé-
kenykedünk az egyesületben, 
hogy egymást jobban megismer-
jük, személyes felelősségünk is 
erős legyen a másikért, együttes 
gondolkodással a vakok és a lá-
tássérültek integrációja az egész 
társadalomban megvalósuljon.

Ezúton szeretném megkö-
szönni mindazoknak, akik segí-
tik munkánkat: a támogatóknak, 
együttműködő partnereinknek, 
önkéntes segítőinknek és média 
képviselőinek!

Mély bizalommal várom a 
következő személyes találkozás 
örömét!

Minden sorstársamnak jó 
egészséget, bizakodást és kitar-
tást kíván.
 Kovács Lászlóné, elnök
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EVANGÉLIUM

„A megpróbáltatás munkálja 
ki az állhatatosságot, az állha-
tatosság a kipróbáltságot, a 
kipróbáltság a reménységet; a 
reménység pedig nem szégyenít 
meg, mert szívünkbe áradt az Is-
ten szeretete a nekünk adatott 
Szentlélek által.”  (Róma 5,3–5)

Miért vannak a próbák? Miért 
van a szenvedés? Miért van a 
puszta helyzet, vagy talán sokan 
ma úgy kérdeznék, miért van a 
járványhelyzet? Nehéz erre tű-
pontos válaszokat adni, de az 
Igénk ma a Jézusban Istennel 
megbékélt ember állapotáról és 
egy lelki folyamatról beszél egy-
szerre.

Mi ez a lelki folyamat és lel-
ki egymásból következés? Lelki 

lépcsők a lelki fejlődésben, ahol 
talán nem lehet egyszerre ket-
tesével ugrálni a fokon, mint az 
iskolában a testnevelés órákon 
tettük az edzések idején. Nem le-
het átugrani, kihagyni, mellőzni 
fokokat. A megpróbáltatásokon 
át kell menni. Ezeken keresztül 
lehetünk állhatatosak, vagyis 
kitartók. A kitartás munkálja 
a kipróbáltságot, a kipróbáltság 
eredményezheti a reménységet, a 
reménységben pedig Isten szere-
tetének lehetünk részesei és kép-
viselői a Szentlélek által. 

Csodálatos lelki program ez. 
Egy olyan program, ahol Isten 
népe, Jézus tanítványai a lelki 
látásmódot tanulhatják, tisztul-
hatunk, változhatunk, formá-
lódhatunk.

Milyen nagy kihívás ez ma, 
amikor a lelki látással szemben 
az anyagi látásmód egyszerűen 
mindent áthat. Mindent a pénz 
oldaláról közelítünk, vagy mé-
rünk, méricskélünk, kiszámo-
lunk. Milyen nagy kihívás ez a 
lelki program Istentől, amikor a 
mai posztmodern ember is me-
nekül a megpróbáltatásoktól, 
amikor nem tudunk állhatato-
sak lenni, kitartani, áldozatot 
hozni, és ennek következtében 
nem leszünk kipróbáltak, nem 
leszünk reményteliek, és nem 
tölt be a Szentlélek által Isten 
szeretete. 

Az ember, aki nem él át meg-
próbáltatásokat, nem fog megta-
nulni küzdeni, nem értheti meg 
mit jelent kitartani. Egyszerűen 

átsiklik mindenen, felületes és 
felszínes, mindig csak vált, nem 
tud elköteleződni, hűséges lenni. 
Sajnos sok jelét látjuk ma ennek 
gyengeségnek a világban.

Az igazi kincsekért, lelki ér-
tékekért meg kell küzdeni, meg 
kell szenvedni, nem készen dobja 
ki azokat egy automata. Pénzen 
nem megváltható. Nincsenek rá 
technikák. A kitartó szívet, a hű-
séges kipróbáltságot, a remény-
séggel és Isten szeretetével teli 
életet, lépésről lépésre alakítja 
ki bennünk a mennyei fazekas. 
Adjuk kezébe életünk, és merjük 
kimondani: Uram, te vagy a fa-
zekas, én az anyag, formáld át 
életem! 

 dr. Khaled A. László
 metodista lelkész

Véradás

Az Országos Vérellátó Szolgálat 
Szekszárdi Területi Vérellátó az 
alábbi napokban és időpontok-
ban szeretettel várja véradóit:
•  2020. október 26., hétfő 

08:00 – 17:00 óráig,
•  2020. október 28., szerda 

09:00 – 12:00 óráig,
•  2020. október 30., péntek 

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

lyes okmányait.

Meghívó
Szeretettel hívjuk a szabadegye-
tem VIII. évfolyamának 4. előa-
dására és beszélgetésére, mely-
nek témája: Gerincünk és a test 
egyensúlya, Újszerű megközelí-
tés a fascia kutatások tükrében.

Előadó: Patkó Kata gerinc 
tréner, pilates oktató.

Időpont: 2020. október 28. 
(szerda) 17:00 óra.

Helyszín: Babits Mihály Kul-
turális Központ, Csatár terem 
(Szekszárd, Szent I. tér 10.).
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Alexandra Maneát íjászként ismerte meg a közvélemény, aki a 
sportág Tolna megyei népszerűsítésében fontos szerepet ját-
szott: többek között a Tolna Megyei Íjász Szövetség alapítója, 
valamint a Dél-Dunántúli Íjász Régió alapításának kezdemé-
nyezője és vezetője volt. A háromdimenziós szakágban (3D), 
terepen és a pályán is maradandót alkotott. Nyert Európa-baj-
nokságot egyéniben és csapatban, és csupán a balszerencse 
fosztotta meg attól, hogy pályafutása csúcsán egyéni világ-
bajnoki címet szerezzen. Azóta egyre markánsabban jelen van 
az amatőr képzőművészeti világban: festményekkel, pasztell-
képekkel, fotókkal, és immáron kiállításszervezőként is. 

Bálint György 

Németországban született, 
de anyai nagyapja magyar, a 
Sárközi család sarja volt. A 
rendszerváltozás után szülei 
Magyarországra költöztek. 
Szekszárdra a férje révén került. 
Fülig szerelmes a Gemencbe, 
az egész itteni ökoszisztémába. 
Taplóson egy komplex turiszti-
kai magánvállalkozás, a Taplós 
Nomádia kiépítésébe kezdett 
bele, aminek bizonyos elemei 
már működnek. A barátai ál-
tal csak Alexnek becézett két-
gyermekes anyuka a háttérben 
sokat dolgozott a szekszárdi 
háromdimenziós íjász-világ-
bajnokság szervezésén. A Ma-
gyar Íjász Szövetség megbízá-
sából a jövő év augusztusára 
halasztott világverseny szerve-
zőbizottságának vezetőjeként is 
dolgozik.

– Úgy tudjuk egy betegség, az 
asztma igen súlyos változata 
elleni küzdelem határozta meg 
gyermekéveit. A normális élet 
elérése volt a cél, sportolásra 
sokáig egyáltalán nem gondol-
hatott.

– Valóban így volt. Öt-hat 
éves koromtól évente minimum 
hat hetet Németországban, az 
Északi-tengeren egy alig egy 
négyzetkilométernyi kis szige-
ten töltöttem. Az asztmámat 
gyógyszeresen nem volt elég ke-
zelni, ezért speciális környezet-
ben testmozgásokat, magatar-
tásmintákat tanítottak nekünk, 
amivel csökkenthettük, illetve 
megelőzhettük a rohamokat. 
Hosszú, kitartó küzdelem volt, 
ha nem is a teljes gyógyuláshoz, 
de már a létezésben, a minden-
napi munkában nem zavaró 
állapothoz eljutottunk. Ráment 
a gyerekkorom. Alighanem ez 

az állapot, a küzdelem a sors-
sal, a felépülés reménye edzett 
meg annyira, ami a sportban is 
hozzásegített a sikerekhez. Sőt 
a képzőművészetben is man-
kót, muníciót, ha úgy tetszik 
fogódzót adott az önmegvaló-
sításhoz.

– Hogyan lett önből íjász?
– Magamtól, csak úgy… 

Ültem a tévé előtt az 1980-as 
moszkvai olimpia idején, s már 
ötévesen az íjászat közvetítése 
fogott meg a legjobban. Kacér-
kodtam a lövészettel, később a 
dartsot is izgalmasnak, érde-
kesnek tartottam. Magyaror-
szágra érkezésünk idején már 
volt annyira stabil az állapotom, 
hogy elkezdhettem aktívan 
sportolni. Amikor Szekszárd-
ra költöztem, már volt itt egy 
íjászklub, a ma is létező Alisca 
Nyilai ÍE, ahol elkezdhettem 
munkát. Megismerkedtem több 
nagyszerű versenyzővel. Egy év 
elteltével azonban néhányan 
úgy éreztük, kinőttük a kerete-
ket, s komoly versenysport-irá-
nyultsággal alapítottunk egy 
új klubot, a Tolnai Tájak Íjász 
Egyesületet. Éppen tavaly volt 
ennek tíz éve. A 3D-ben, tere-
pen, vagy éppen pályán szerzett 
sok magyar bajnoki cím mellett 
egyéni- és csapat Európa-baj-

noki, világbajnoki címeket sze-
reztünk. Nekem sikerült a hazai 
rendezésű, gödöllői világbaj-
nokságon egyéniben ezüstér-
met szereznem 2015-ben. Ez 
volt egyébként pályafutásom 
csúcséve: három szakágban, 
3D-ben, terepen és pályán 
is országos bajnok lettem, és 
mindhárom szakágban orszá-
gos csúcsot lőttem. De emellett 
az utánpótlást sem hanyagol-
tuk. Az egyik legtehetségesebb 
versenyzőnk Nagy Niki volt, 
aki a junior olimpiai válogatott 
tagjaként nemzetközi szinten 
is komoly eredményeket pro-
dukált.

– Mi áll a világsikerek hátteré-
ben? 

– Nem gondolom, hogy a 
különleges tehetségem. Megy-
győződésem, hogy a magya-
roknak ez a sportág a vérében 
van, ezért érnek el jelentős 
nemzetközi sikereket az íjászat 
különböző szakágaiban. Elég 
ha csak a tavalyi eredményekre 
utalok, amikor egy íjász házas-
pár, Huszár Zoltán és felesége, 
Hahner Erika Európa-bajnok 
lett. S nagyszülői ágon én is 
kaphattam ezekből a génekből. 
Azért lettem a legsikeresebb 
az említett szakágakban, mert 
saját forrásból meg tudtam 
teremteni a nemzetközi szin-
ten is sikeres szereplés tárgyi 
feltételeit. Be tudtam szerezni 
a megfelelő színvonalú íjat, és 
megtehettem, hogy szinte na-
ponta gyakoroljak: komoly, a 
folyamatos fejlődést szolgáló 
heti edzéstervet készíthettünk 
a nemzeti válogatott edzőjével. 
Nagyon sok tehetséges ver-
senyző van Magyarországon, 
de nincs meg a kellő háttér ah-
hoz, hogy kibontakoztathassák 
a tehetségüket.  

– Úgy tűnik, csak az olimpiai 
versenyszámok kapnak kellő 
publicitást és megfelelő állami 
támogatást Magyarországon. 
Az önök által képviselt sza-
kágak mintha nem számítaná-
nak komoly versenysportnak 
idehaza. Nem lehetett volna 
önből olimpiai számban sike-
res íjász?

FOTÓ: JANTNER

Alexandra Manea: Vissza a természethez!Alexandra Manea: Vissza a természethez!
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Ami engem illet, az olimpi-
ai versenyszámra való átál-
láshoz nekem sem volt kellő 
saját erőm, pontosabban 
pénzem. Örök kérdés ma-
rad, mire vihettem volna, ha 
időben elkezdhetem, edző-
táborokban vehetek részt. 

– Talán igen, ha Magyarorszá-
gon legalább ebben a szegmens-
ben profisport lenne az íjászat. 
Meggyőződésem, hogy nem 
az ma sem. Nincs meg a szük-
séges eszközpark, a szakmai és 
orvos-egészségügyi háttér, ami 
ahhoz kell, hogy a tehetségeket  
megtartsa a sportág. Amatőr vi-
szonyok uralkodnak, így még a 
kvalifikációs versenyekre is rit-
kán jut el versenyző. A Magyar 
Íjász Szövetségnek szerények az 
eszközei a helyzet megváltozta-
tásához – sajnos. 

Ami engem illet, az olimpi-
ai versenyszámra való átállás-
hoz nekem sem volt kellő saját 
erőm, pontosabban pénzem. 
Örök kérdés marad, mire vihet-
tem volna, ha időben elkezdhe-
tem, edzőtáborokban vehetek 
részt. Egyébként több országban 
a nem olimpiai íjász versenyszá-
mokban elért eredményeket is 
elismerik, elég csak a némete-
ket és osztrákokat említenem.  
Ők nem klubok képviselőiként 
utaznak egy-egy világversenyre 
mint például mi, hanem vá-
logatott melegítőben. Hívtak 
mindkét ország részéről, hogy 
szerepeljek náluk, de érzelmi 
okok miatt ezt azonnal vissza-
utasítottam. Nekem ekkor már 
Magyarország volt az első.  

– Min múlott, hogy nem ért 
fel a csúcsra a 2015-ben Gö-
döllőn megrendezett világbaj-
nokságon?

– A technikán. Az íjon, 
amelyben elmaradtam a szű-
kebb nemzetközi élmezőny tag-
jaitól. Az utolsó versenynapnak 
igen magas pontkülönbséggel, 
az első helyen indulhattam neki  
– nagyon nagy bajnak kellett 
történnie, hogy ezt az előnyt 
elveszítsem. Végül is az történt, 
hogy versenyzés közben tönk-
rement az íjam! Egy kis csa-
var jött ki belőle, amit minden 
egyes lövés után vissza kellett 
tenni a helyére. És nem lehetett 
tudni előre, hogy a következő 
lövésnél esetleg szétcsapódik-e 
az íjam, emiatt baleset ér, szétüti 
a homlokomat, vagy szerencsé-
sen megúszom a dolgot. Volt 
még vissza tíz lövés, és kockáz-
tatva az egészségemet a folytatás 

mellett döntöttem. Ha nincs ez 
a helyzet, akár nyerhettem is 
volna azonos feltételek mellett, 
mert a világbajnoki címet szer-
zett német íjászt már több alka-
lommal is legyőztem. De nekem 
nem volt sosem az elsővel azo-
nos színvonalú tartalékíjam. A  
TTÍE versenyzői úgy értek el 
nemzetközi sikereket az elmúlt 
évtizedben, hogy az élmezőny 
tagjainak jobb volt a felszerelt-
sége, mint a miénk.

– Már nem versenyez, és lemon-
dott a TTÍE elnöki posztjáról 
is. Az íjászattól való távolodás 
hátterében a képzőművészetek, 
a festészet és fotózás iránti in-
tenzív érdeklődése áll? Már volt 
több önálló kiállítása.

– A 10 év alázatos mun-
ka meghozta gyümölcsét, az 
íjászsportot sikerült megala-
pozni Szekszárdon és Tolna 
megyében, a vezetésem alatt 
16 országos versenyt rendezett 
a város. Úgy gondolom ez egy 
olyan alap, amellyel a sportág 
már élheti a maga életét. Így a 
fókuszom máshová irányítha-
tom, de az íjászsportot tovább-
ra is segítem országos szinten a 
szakmai vezetésben. 

Visszatérve a kérdés második 
részére: amikor Decsen éltünk,  
magával ragadott a Duna vo-
nalán párját ritkító ártéri erdő, 
a folyó által épített természeti 
környezet, s ez később csak fo-
kozódott. Taplóson egy önálló 
turisztikai vállalkozásba vág-
tam bele, amivel meg szeret-
ném mutatni a nagyvilágnak, 
milyen egyedülállóan szép vi-
dék. Észak-Gemenc szépségeit 
kevesen ismerik, ez a rész kissé 
méltánytalanul elsikkad a nagy 
Gemenc egészében. 

– Öt évvel ezelőtt jelentkezett 
először önálló festménykiállí-
tással – de az még nem a ter-
mészetről, a Gemencről szólt. 
Pasztellképek és fotók voltak 
ezek, amiket a tolnai Magház-
ban mutattak be.

– Már kisgyerekként csigákat 
fotóztam különböző testi fázi-
saikban. Hosszú ideig kizárólag 
önmagam kedvéért   rajzoltam, 
festegettem, nem akartam ki-

vinni a munkáimat a nyilvá-
nosság elé. Decsi-Kiss János 
sárközi származású képzőmű-
vész biztatására végül öt évvel 
ezelőtt szántam rá magam az 
első kiállításra. A visszajelzések 
szerint a sorozataim asszociá-
ciókat, érzéseket váltottak ki a 
kiállítást megtekintőkben. Mé-
lyeket, másokat is, mint amit 
én gondolok róluk. Fontos volt 
nekem ez nagyon, mert épp az 
a célom az alkotásokkal, hogy 
elgondolkoztassak. A visszajel-
zések pedig hatást gyakoroltak 
a következő munkáimra.

– Tavaly év végén egy vándor- 
fotókiállítás szervezőjeként is 
megjelent, ami csak részben 
valósult meg a járvány kitöré-
se miatt. Nem nehéz kitalálni, 
hogy a téma Gemenc volt. Nem 
könnyű már újat mondani 
róla, nem gondolja?

– Meggyőződésem, hogy 
lehet és kell is! Rajtam kívül 
négy természetfotóst hívtam 
meg Taplós Nomádiába. Öt 
fotós az ország különböző tá-
jairól, öt különböző téma, más 
látásmód, ennek a terméke lett 
a vándorkiállítás, ami a szek-
szárdi premier után elindult 
országos útjára. Sajnos azonban 
csak Dunakeszin láthatták eze-
ket a fotókat, a pandémia miatt 
meg kellett állnunk. Bízom a 
mielőbbi folytatásban, abban, 
hogy az ország nagyobb városa-
iba, de még az osztrák főváros-
ba, Bécsbe is eljuthat a kiállítás 
anyaga. Egyetértek és azonosu-
lok Andrásfalvy Bertalannal, a 
Gemencet talán legjobban értő, 
ismert tudós-néprajzkutatóval: 
„Ez a hely egy olyan kincs, ami 
máshol a nagyvilágban sincs, 
amit makacsul védve-őrizve 
kell megmutatni, mi több, pro-

pagálni az eddiginél sokkal job-
ban!” Ebben a magam eszköze-
ivel, nagy szeretettel és kellő 
alázattal jómagam is szeretnék 
segíteni.

– Az íjászat már csak hobbi az 
Európa-bajnok, vb-második 
Alexandra Manea számára?

– Nem mondom még most 
sem, hogy vége, kész, visszavo-
nultam. Ott van belül a késztetés 
az újrakezdésre, de most tényleg 
nincs rá időm, legalábbis olyan 
fokú felkészüléshez, hogy a régi 
időkre emlékeztetően szerepel-
jek. Számomra csak így lenne 
értelme a versenysporthoz való 
visszatérésnek. Mivel az íjászat 
nem korhoz kötött, nem kizárt, 
hogyha lesz egyszer elegendő 
időm, folytatom.

– Nem lenne akármi, ha el tud-
na indulni a jövőre a sötétvöl-
gyi pályán zajló világbajnok-
ságon…

– Korábban többször gon-
doltam erre a valóban páratlan 
lehetőségre. De a mai élethely-
zetemben, vállalt feladataim kö-
zepette nem tehetem meg.  Ha 
nem lennék a jövő évre terve-
zett íjász-világbajnokság egyik 
főszervezője, ami rengeteg te-
endővel jár – hiszen most újra 
kell pályáznia a városnak, és az 
új összetételű önkormányzattal 
is át kell beszélni az egész ver-
senyhetet –, talán belevágnék 
egy több hónapos, intenzív fel-
készülésbe az itthon megszerez-
hető világbajnoki cím reményé-
ben. De most az a lényeg, hogy 
ez a verseny, amely egyúttal Eu-
rópa-bajnokság is lesz, a lehető 
legjobb legyen.  

– A vébé a szekszárdi turisztika 
számára is lehetőségekkel bír, 
nem is kicsivel…

– Sporttörténeti esemény 
lesz, mert felnőtt világbajnok-
ságot eddig Szekszárd soha 
semmilyen sportágban nem 
rendezett. Igen, lesz jó néhány 
sportoló, akik családtagjaikkal 
a verseny után itt maradnak – 
a svédek jelezték is ezt felém. 
Erre fel kell készülni a turiszti-
ka szekszárdi, illetve környék-
beli képviselőinek.
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A Babits MihályA Babits Mihály
Kulturális KözpontKulturális Központ

ajánljaajánlja
2020. november 03., kedd 
18:00 – Művészetek Háza
Balázs Elemér Group – Celeb-
ration 20&10

Balázs Elemér jazzdobos, ze-
nész 2000-ben alapította meg 
saját zenekarát, a Balázs Elemér 
Group-ot, mely hazánk egyik 
legnépszerűbb jazz együttesévé 
nőtte ki magát. 

A koncert a „Köszönjük Ma-
gyarország” program keretében 
valósul meg. A belépés díjtalan.

Agóra mozi
2020. október 25.  
(vasárnap)
| 15:00 |  Farkasbőrben
| 17:00 |  Greenland – Az utol-

só menedék
| 19:30 |  Nyílt titkok

2020. október 26–28.
(hétfő – szerda)
| 15:00 |  Farkasbőrben
| 19:30 |  Nyílt titkok
2020. október 29–31.  
(csütörtök – szombat)
| 15:00 |  Trollok a világ körül
| 17:00 | Trollok a világ körül

Meghívó
A Szekszárd Alsóvárosi Rk. Kat. 
Közhasznú Egyesület meghívja 
Önt és családját Bíró László püs-
pök úr által kezdeményezett mi-
sére, majd az azt követő könyvbe-
mutatóra 2020. november 2-án, 
hétfőn 18:00 órakor a belvárosi 
templomban. A misét valameny-
nyi szekszárdi elhunyt hozzátarto-
zónk lelki üdvéért ajánljuk.

November 2-ai halottak napi 
programok:
•  16:00 óra Hősökre emléke-

zünk az Alsóvárosi temetőben.

Városi rendezvény
• 18:00 óra Mise az elhunytakért
•  19:00 óra A szent mise után 

a plébánián (tilalom esetén a 
templomban) összejövetelt, meg-
beszélést tartunk. Szabó Géza és 
Nagy Janka Teodóra: „A II. vi-
lágháború stációi” c. készülő ki-
adványról és a „Hősök voltak és 
Áldozatok” c. kötet utóéletéről. 

A készülő II. világháborús könyv-
höz van még adatgyűjtési lehető-
ség. Emlékezünk a nemrég el-
hunyt halottainkra, őseinkre.

Meghívó

Tisztelt Borkedvelő! 
A „Borokról könnyedén a Pin-
cében” c. eseménysorozat kö-
vetkező vendége a Garai Pince.

Időpont: okt. 29. (csütörtök) 
18:00 (regisztráció: 17:30).

Helyszín: Garay Élménypin-
ce, rendezvényterem.
Az est borsora:

• Zöldveltelini 2019
• Chardonnay (hordós) 2019
• Bikavér 2017
• Cabernet franc 2017
• Cabernet sauvignon 2017
•  Cabernet sauvignon 

hordóválogatás 2018

Az este folyamán egy meglepe-
téstétel is a poharakba kerül.

Az este házigazdája Molnár 
András, a Garay Élménypince 
üzletvezetője.

Az kóstoló ára 4.750,- Ft, ami 
tartalmazza a borsort, szódát, 
illetve a borok mellé felszolgált 
falatokat.

A részvétel előzetes re-
gisztrációhoz kötött, amit az 
alábbi e-mail címen kell meg-
tenni: marketing@garaypin-
ce.hu. A helyek korlátozott 
számban elérhetőek. Fizetés 
a helyszínen.

Amennyiben korábban már 
regisztrált a Vesztergombi Pin-
ce eseményére, kérem erősítse 
meg, vagy mondja le a foglalását 
a programváltozás miatt.

Várunk minden kedves érdek-
lődőt!

Versnap a Babitsban
A Csizmazia Alapítvány kilen-
cedik alkalommal rendezett or-
szágos találkozót, a Fedorka és 
SoseVolt VersNapot október 17-
én tartották. A megméretésre az 
ország számos pontjáról érke-
zett nevezés, az első fordulóban 
több mint kétszázan indultak, 
ebből a szervezők 37 település-
ről 81 gyermeket hívtak meg a 
szekszárdi döntőbe.

Eredmények. 7–9 éves korosz-
tály: 1. Radó Bertalan (Fedorka 
díj), 2. hely: Nagy Tina (nívódíj), 
3. Kovács Lelle (különdíj). Re-
ménység díj: Wéber Alíz, Dorogi 

Emma, Nagy Johanna Veronika, 
Kánai Pálma, Arnold Péter. 

10–12 éves korosztály: 1. 
Berta Léna Gréta (Fedorka díj), 
2. Czombál András (nívódíj), 
3. Kerékgyártó Viktória (kü-
löndíj). Reménység díj: Ötvös 
Dániel Zsolt, Nagy Szintia, Hor-
váth Boglárka. 

13–15 éves korosztály: 1. 
Hallgató Dániel (SoseVolt díj), 
2. Ferger Viktória Hanna (nívó-
díj), 3. Lippai Panna (különdíj), 
Orbán-Drávucz Bence. 

16–18 éves korosztály: 1. 
Hamar Vivien (SoseVolt díj), 2. 
Sándor Gabriella Szilvia (nívó-
díj).  SZV

Álláshirdetés
Szekszárd Megyei Jogú Város 
Polgármesteri Hivatala a köz-
szolgálati tisztviselőkről szóló 
2011. évi CXCIX. törvény 45. § 
(1) bekezdése alapján pályázatot 
hirdet a Polgármesteri Hivatal 
Jogi és Hatósági Igazgatóság 
Önkormányzati Osztályára osz-
tályvezető munkakör betöltésére.

A részletes pályázati felhívás a 
www.szekszard.hu honlapon, a 
Polgármesteri Hivatal/Felhívá-
sok, aktualitások menüpontban 
tekinthető meg.
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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.
VASÁRNAP

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 28. (szerda) 
10:00 óra
Múzeumi szünetelő – Családi 
mesedélelőtt

Mesék, drámajáték, közös 
mese, rajzolás, kvízjáték.

Helyszín: Babits Mihály 
Emlékház (Szekszárd, Babits 
Mihály u. 13.)

Bejelentkezés a rendez-
vényre: a 74/410–783-as te-
lefonszámon Rubányi Anita 
múzeumpedagógusnál.

Maximális létszám: 16 fő.

2020. október 29. (csütörtök) 
10:00 óra
Múzeumi szünetelő – Őszi 
betakarítás. A szüret

Interaktív foglalkozások: 
szőlődarálás, préselés, kuko-
ricamorzsolás, kézműves fog-
lalkozás, majd a helytörténeti 
kiállításban a tanyabelső és 
présház megtekintése.

Helyszín: WMMM főépü-
lete (Szekszárd, Szent István 
tér 26.)

A zárt térben tartott programokon védőmaszk használata 
kötelező!

RAKTÁROSI MUNKA!RAKTÁROSI MUNKA!
Nagykereskedelmi cég raktárai működtetéséhez, Nagykereskedelmi cég raktárai működtetéséhez, 

áruforgalmának bonyolításához áruforgalmának bonyolításához RAKTÁROSRAKTÁROS  kollégákat keres.kollégákat keres. 
 

  ELŐNYT JELENT:
• „B” kategóriás jogosítvány,• „B” kategóriás jogosítvány,
• targoncavezetői jogosítvány,• targoncavezetői jogosítvány,
• raktári munkában szerzett többéves munkatapasztalat,• raktári munkában szerzett többéves munkatapasztalat,
• szekszárdi vagy városkörnyéki lakhely.• szekszárdi vagy városkörnyéki lakhely.

A munkával kapcsolatosan információkat munkanapokon,A munkával kapcsolatosan információkat munkanapokon,
munkaidőbenmunkaidőben október 28 október 28-ig-ig  aa 30/447–7197 30/447–7197 telefonszámon kérhet,  telefonszámon kérhet, 

de érdeklődhet e-mailben is, válaszolunk kérdéseire. de érdeklődhet e-mailben is, válaszolunk kérdéseire. 
A jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz megküldésévelA jelentkezéseket fényképes szakmai önéletrajz megküldésével

fogadjuk fogadjuk október 30október 30-ig a -ig a Szekszárd, Pf. 371, Szekszárd, Pf. 371, vagy vagy 
a a fafoallas@gmail.comfafoallas@gmail.com e-mail címre. e-mail címre. (05708)

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!

(05695)

MENÜ Október 26. Október 27. Október 28. Október 29. Október 30.

„A”
1350 Ft

Sertésragu-
leves

Paradicsom-
leves Lebbencsleves Tavaszi

zöldségleves
Magyaros

burgonyaleves

Túrós derelye,
édes tejföl

Zöldborsó-
főzelék,
rántott 

sertésborda

Tavaszi
szárnyas
rizseshús

Rakott
burgonya,

savanyúság

Budapest ragu,
párolt rizs

„B”
1350 Ft

Sertésragu-
leves

Paradicsom-
leves Lebbencsleves Tavaszi

zöldségleves
Magyaros

burgonyaleves

Paradicsomos
káposzta,

sült oldalas

Csirkepörkölt,
tészta,

savanyúság

Fokhagymás
sertésborda,

tört burgonya,
savanyúság

Chia magos
rántott

jércemell,
rizi-bizi,

savanyúság

Trappista sajt 
rántva,

majonézes
kukoricasaláta

Napi
ajánlat
1250 Ft

Trappista sajt 
rántva

mexikói
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva

mexikói
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva

mexikói
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva

mexikói
jázmin rizs,

tartármártás

Trappista sajt 
rántva

mexikói
jázmin rizs,

tartármártás

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Céklával-,
füstölt sajttal 

sült csirkemell,
zöldséges 

bulgur

Céklával-,
füstölt sajttal 

sült csirkemell,
zöldséges 

bulgur

Céklával-,
füstölt sajttal 

sült csirkemell,
zöldséges 

bulgur

Céklával-,
füstölt sajttal 

sült csirkemell,
zöldséges 

bulgur

Céklával-,
füstölt sajttal 

sült csirkemell,
zöldséges 

bulgur
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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 (05700)

Egy megunt öltönyét, kabátját, dzsekijét

most most 10.00010.000 Ft-ért Ft-ért
beszámítjuk, ha újat vásárol!

(05698)

ÓRIÁSI KABÁT, ÖLTÖNY, 
DZSEKI (NŐI) CSEREAKCIÓ!

ÓRIÁSI FAZON- ÉS MÉRETVÁLASZTÉK!
– Női, férfi télikabátok fiatalostól 

az idősebb korosztályig mindenkinek
(EXTRA méret is)!

– Eredeti szőrmés kabátok
– Öltönyök normál, telt és EXTRA 

méretben is!
– Kosztümök (hétköznapi és alkalmi), 

zakók, szövetnadrágok

SZEKSZÁRD, DOMINÓ ÜZLETHÁZ
Mátyás király u. 4/c. (Euronics mellett)

Október 29. (csütörtöK), 09:00 – 16:00 óráig.

Szekszárd, Szent István tér 10. 
H-P 11:00-14:00 

ELVITEL esetén a menü 1150 Ft! 10:30-11:00-ig! 
22002200..  OOKKTTÓÓBBEERR  2266..  HHÉÉTTFFŐŐ              
Menü: Zöldségleves, Mustáros tarja hagymás tört burgonyával   1250 Ft  
Leves: Zöldségleves                      450 Ft 
Főétel: Spenótos-fetás töltött csirkemell       1050 Ft 
Tészta: Túrógombóc fahéjas tejföllel          950 Ft 
Főzelék: Paradicsomos káposztafőzelék                550 Ft 
Köret: Jázmin rizs, hasábburgonya, steakburgonya, zöldköret   400 Ft / köret 
22002200..  OOKKTTÓÓBBEERR  2277..  KKEEDDDD              
Menü: Orjaleves lúdgége tésztával, Óvári sertésszelet jázmin rizzsel   1250 Ft 
Leves: Orjaleves lúdgége tésztával                 450 Ft 
Főétel: Rántott csirkecomb filé         1050 Ft 
Tészta: Tejszínes, brokkolis, csirkés penne        1550 Ft 
Fitt: Grill fűszeres pulykamell            1250 Ft 
Főzelék: Parajfőzelék                       550 Ft 
Köret: Jázmin rizs, hasábburgonya,steakburgonya,céklasaláta 400 Ft / köret 
22002200..  OOKKTTÓÓBBEERR  2288..  SSZZEERRDDAA              
Menü: Frankfurti leves pirított virslivel, Csirkepaprikás orsótésztával   1250 Ft 
Leves: Frankfurti leves pirított virslivel                450 Ft 
Főétel: Bajor csülök                   1050 Ft 
Tészta: Diós guba vanília öntettel         1050 Ft 
Fitt: Görög saláta        1550 Ft 
Főzelék: Zöldbabfőzelék                              550 Ft 
Köret: Jázmin rizs, hasábburgonya, zöldköret, sült burgonya      400 Ft / köret 
22002200..  OOKKTTÓÓBBEERR  2299..  CCSSÜÜTTÖÖRRTTÖÖKK              
Menü: Sajtkrémleves, Szezámos csirkemell petrezselymes burgonyával 1250 Ft 
Leves: Sajtkrémleves croutonnal             450 Ft 
Főétel: Grillezett pisztráng         1550 Ft 
Tészta: Krumplis tészta csemegeuborkával              1150 Ft 
Fitt: Vastagon sült karaj                1050 Ft 
Főzelék: Feles borsófőzelék             550 Ft 
Köret: Jázmin rizs, hasábburgonya, paradicsomsaláta       400 Ft / köret 
22002200..  OOKKTTÓÓBBEERR  3300..  PPÉÉNNTTEEKK             
Menü: Tárkonyos sertés raguleves, Mohácsi rétes     1250 Ft 
Leves: Tárkonyos sertés raguleves             650 Ft 
Főétel: Füstölt sajttal töltött csirkemell        1050 Ft 
Fitt: Grill camembert                 1150 Ft 
Főzelék: Tökfőzelék              550 Ft 
Köret: Jázmin rizs, hasábburgonya, steakburgonya, zöldköret   400 Ft / köret 

HÁZHOZSZÁLLÍTÁS: www.amaryllishazhoz.hu * 74/314-009 * 30/7314-009 

(05686)

+36–70/366–4768

AZNAPI CSOMAG-AZNAPI CSOMAG-
SZÁLLÍTÁSSZÁLLÍTÁS

BUDAPESTRE – BUDAPESTRE – 
BUDAPESTRŐL,BUDAPESTRŐL,

AKÁRAKÁR
CSOMAG-CSOMAG-

PONTRÓL ISPONTRÓL IS

(05707)

(05689)

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!

(05691)

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

(05690)

HOMOKTÖVISHOMOKTÖVIS
termékektermékek

NE LEGYENNE LEGYEN
A HOSSZÚ ÉLETA HOSSZÚ ÉLET

RITKARITKA
OKTÓBER 24-tőlOKTÓBER 24-től
heti egy alkalommalheti egy alkalommal
a szekszárdi piacona szekszárdi piacon
tel.: +36 30/986 9582tel.: +36 30/986 9582

 Kalocsa Tanya Kalocsa Tanya
(05706)


