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Őszelő: felelőst keres a polgármester 
A színpadépítő cégnek rótta fel a rendezvényszervezés hiányosságait Ács Rezső 

Bírálta az Antritt Event Kft.-t 
az Őszelő rendezvény kap-
csán, míg egy másik cég esz-
közbeszerzési megbízását 
kritizálta Ács Rezső. Bomba 
Gábor szerint azonban a fel-
függesztett programsorozat 
főszervezője nem az említett 
cég volt. Elárulta azt is, az Él-
jen Szekszárd (ÉSZ) már a jövő 
héten benyújtja a közgyűlés-
nek az új költségvetést.

Farkas Melinda

Egyre több megkeresést kapok a 
szekszárdiaktól arról, hogy nem 
működik a város, nem működ-
nek a közszolgáltatások – kezd-
te sajtótájékoztatóját Ács Rezső 
múlt pénteken. A polgármester 
közölte: a „nyolcfős többség” fo-
lyamatosan rá mutogat, hogy a 
költségvetésben nincs forrás el-
különítve a civileknek és a sport-
csapatoknak (a veszélyhelyzet 
ideje alatt a polgármester márci-
usban maga fogadta el a költség-
vetést, a közgyűlés nem szavazott 
róla – a szerk.). Ács szerint június 
18-án megszűnt a veszélyhelyzet, 
ám az ÉSZ-es többség az azóta 
összehívott öt közgyűlés egyikén 
sem módosította a büdzsét, pe-
dig lett volna rá lehetőség. 

Ács ezután azt a céget vette tá-
madás alá, ahol a Gulyás Róbert 
(ÉSZ) képviselő dolgozik. A cég 
ugyanis pályázott egy számítás-
technikai eszközbeszerzésre az 
önkormányzatnál, és az ÉSZ-es 
képviselőkből álló Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottság (GVB) 
az érintett Kft.-t hirdette ki győz-
tesnek. – Azt a céget, amely ko-
rábban három alkalommal is 
kérte az önkormányzatot, hogy 
térítse meg Gulyás közgyűlések 

miatt kieső munkabérét. A dön-
tést Gulyás Róbert is megszavazta 
– mondta Ács Rezső. A céges adat-
bázis szerint egyébként az érintett 
Kft. tulajdonosai és cégvezetői 
között nem szerepel az ÉSZ-es 
képviselő neve, így ő ott legfel-
jebb alkalmazottként dolgozhat. 

Az Őszelő névre keresztelt, 10 
naposra tervezett, de még annak 
megkezdése előtt felfüggesztett 
rendezvénysorozat kapcsán a 
polgármester arról beszélt, hogy 
csak augusztus 28-án döntött a 
Kultúra, Civil Szervezetek és Vá-
rosmarketing Bizottság (KCVB) 
a szeptember 4-én kezdődő ren-
dezvény megszervezéséről, hol-
ott a bizottság elnöke, Csötönyi 
László pontosan tudja, hogy 
milyen engedélyek kellenek egy 
rendezvény megszervezéséhez 
és az mennyi időt vesz igénybe, 
hiszen Bátaszéken is ő szervezi 
a bornapokat. Ács szerint a ren-
dezvény szervezésével az Antritt 
Event Kft.-t bízta meg a GVB au-
gusztus 31-én, és ő a dokumen-
tumokból azt olvasta ki, hogy a 
több mint 3 millió forintos meg-
bízásra nem zajlott kiválasztási 
eljárás. Ács kijelentette: a GVB 
az emberek egészségének veszé-
lyeztetésével szeretett volna köz-
pénzt fizetni egy magáncégnek. 
Hozzátette: a főszervező – aki 
Ács szerint az Antritt Event volt 
– a mai napig nem kért közterü-
let-használati engedélyt, helyet-
te a Szekszárdi Közművelődési 

NKft. (A Babits Mihály Kulturá-
lis Központot üzemeltető cég – a 
szerk.) – tette ezt meg. 

A köztisztasági feladatok ellá-
tásának felügyelete a Polgármes-
teri Hivatal hatáskörébe tartozik, 
annak felelőse a jegyző – reagált 
lapunknak a polgármester szavai- 
ra Bomba Gábor, az ÉSZ frak-
cióvezetője. Hozzátette: ők sem 
elégedettek a jelenlegi állapotok-
kal, ezért döntést hoztak arról, 
hogy jövő január 1-jétől ezeket a 
feladatokat átadják a Szekszárdi 
Vagyonkezelő Kft.-nek. A gazos 
területek kapcsán azt mondta, a 
polgármester egy budapesti cég-
gel kötött szerződést fűkaszálás-
ra, fűnyírásra, sajnos velük van 
jelenleg érvényes szerződése az 
önkormányzatnak. A jövőben 
ezt a megállapodást nem szeret-
nék majd meghosszabbítani.

Bomba Gábor a költségvetés 
kapcsán leszögezte: költségveté-
si javaslatot rendes ülésre lehet 
beterjeszteni, a nyáron azonban 
csak rendkívüli tanácskozások 
voltak. Már három hete dol-
goznak az új javaslaton, ahhoz 
azonban, hogy pontosan lássák, 

mennyi pénz áll rendelkezés-
re, meg kellett várni szeptem-
ber 15-ét, ekkor van ugyanis az 
iparűzési adó és az ingatlanadó 
befizetési határideje. Az már 
most látszik, hogy sok vállalkozó 
nem részletfizetést kért, vagyis 
Szekszárdon is sokakat mélyen 
érintett a koronavírus miatti 
gazdasági leállás. A frakcióveze-
tő leszögezte: a szeptember 24-i, 
csütörtöki közgyűlésre benyújt-
ják a javaslatot, és ha keletkezik 
maradvány, akkor azt a pénzt a 
civil szervezeteknek és a sport-
csapatoknak fogják adni.

A számítástechnikai cég meg-
bízása kapcsán azt mondta, nem 
tiltja semmilyen jogszabály, 
hogy olyan Kft. is elinduljon az 
önkormányzati beszerzéseken, 
ahol esetleg egy képviselő alkal-
mazottként dolgozik. Hozzátet-
te: több informatikai beszerzés 
is zajlott, ezek közül egy kisebb 
összegűt nyert az érintett Kft. A 
cég árversenyben nyert, ő adta a 
legolcsóbb ajánlatot, így a város 
megtakarított a megbízáson. Vé-
gül az Antritt Event Kft. ügyében 
Bomba kijelentette, sajnálja, ha 
a polgármesternek szövegértési 
problémái vannak, a GVB hatá-
rozatából ugyanis egyértelmű-
en kiderült, hogy a főszervező 
a Szekszárdi Közművelődési 
Nkft. volt, az Antritt Event csak 
a technikai háttér biztosításáért, a 
színpadért, hangosításért felelt. A 
közterülethasználati engedélyké-
relem egyébként időben a polgár-
mester elé került, a katasztrófavé-
delem csak akkor jött volna ki, ha 
Ács Rezső megadja az engedélyt 
– mondta a képviselő. 

Az Antritt Event Kft. százszá-
zalékban hazai tulajdonú, ren-
dezvénykivitelezésben Tolna 
megyében piacvezető cégként áll 
partnerei rendelkezésére, 2017 
óta folyamatosan részt vesz a 
Szekszárdi Közművelődési Nkft. 
szerződött partnereként a szü-
reti fesztivál és további városi 
rendezvények technikai lebonyo-
lításában – reagált lapunk meg-
keresésére a cég. A kft. a KCVB 
felkérésére tett ajánlatot a rendez-
vény technikai eszközeinek telepí-
tésére és üzemeltetésére. Rendez-

vényszervezési és engedélyeztetési 
feladatokat nem végeznek, erre 
ajánlatot sem tettek. A „Szek-
szárdi Őszelő” engedélyeztetési 
folyamatát a közművelődési Nkft. 
indította el, kérvényt ő adott be. 
A rendezvény őrzését szintén az 
Nkft. biztosította, a fellépőkkel is 
ő állapodott meg.

Elfogadhatatlan számunkra, 
hogy önhibánkon kívül egy poli-
tikai játszma részeseivé váltunk – 
szögezte le e az Antritt Event Kft. 
– Mély megdöbbenéssel szembe-
sültünk azzal, hogy a rendezvény 
nem nyithat ki, mert a döntésho-

zó a bizottsági határozat ellenére 
nem adja ki a közterület-haszná-
lati engedélyt a városi tulajdonú 
Nkft. részére”. Mi is a nyitás nap-
ján a sajtóból értesültünk a prob-
lémákról, így a szabadon döntés 
lehetőségétől is elestünk, miszerint 
ilyen feltételekkel vállaljuk-e a ki-
vitelezési munkákat. Reméljük, 
hogy mind a lokálisan kialakult 
csatatér, mind a koronavírus kap-
csán kialakult egészségügyi helyzet 
olyan irányt vesz, hogy 2021-ben a 
megszokott módon és minőségben 
zajlanak le a városi rendezvények 
– zárult a cég kommünikéje.
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Idén is fellobbant a Szeretet Lángja
Idén is megrendezték az im-
már hagyományos szekszárdi 
programnak számító Szeretet 
Lángját, ahol látássérültek 
lépnek színpadra, és meg-
mutatják, milyen művészi erő 
lakozik bennük. 

Bálint György 

A kétezres évek elejétől létezik  
a rendezvény, és idővel beékelő-
dött a Szekszárdi Szüreti Napok 
felvezető programjai közé. Mi-
óta a Tolna Megyei Vakok és 
Gyengénlátók Egyesülete kezé-
be vette a főszervezést, még na-
gyobb, még jobb lett a szolidari-
tás elmélyítését szolgáló, a maga 
nemében sajátos kulturális ese-
mény. (Tavaly csak a fellépők 
száma kétszáz volt, s ennél jóval 
többen állták körül a Béla király 
téren felállított színpadot.) 

A járványügyi helyzet miatt 
méretében jóval kisebb, de an-
nál bensőségesebb és meghit-
tebb volt az idei rendezvény. A 

Babits Mihály Kulturális Köz-
pont előtt néztük, hallgattuk 
már régi ismerősként Rákóczi 
Szilvit, a Tamásiból érkező, 
gyönyörű hangszínnel meg-
áldott énekest, aki valóban 
akusztikus élményt nyújtva 
tolmácsolta a magyar örökzöl-
deket és a külföldi világsláge-
reket. S egyszer csak mintegy 
varázsütésre fel is lobbant sze-
retet és a szolidaritás lángja, 
amikor az ismert szekszárdi 

billentyűs-énekes, Gáti Lász-
ló kísérte Szilvit billentyűn. 
Kovács Lászlóné, a vakok és 
gyengénlátók megyei egyesü-
letének elnöke volt az ötletadó, 
hogy idén együtt lépjenek fel. 

Újra láthattuk a szekszárdi 
fiatal gitáros tehetséget, a vak 
Pintér Zsoltot, aki az akkordok 
lefogásában már odáig jutott, 
hogy a progresszív rock leghí-
resebb angol és amerikai ze-
nekarainak számaiból is képes 

részleteket lejátszani. A medi-
nai Tambura zenekar – tagjai 
között a Bartina zenekarban is 
játszó, sokak által ismert vak 
zenésszel, Szabó Lászlóval – 
igényes népzenével járult hoz-
zá a magas színvonalhoz. 

– A vírushelyzet miatt nem 
tervezhettünk ennél nagyobb 
rendezvényt, és ehhez ideális 
helyszínnek bizonyult a han-
gulatos tér. Nem is kellett kü-
lön színpad, így a rendezvény 
igazán közel tudta hozni a 
résztvevőket egymáshoz. S ez 
nekünk, fogyatékkal élőknek 
a legfontosabb – jegyezte meg 
Kovács Lászlóné, aki lapunk 
érdeklődésére elmondta, hogy 
az előadóművészet nemcsak a 
rendezvényeken van jelen, ha-
nem a klubfoglalkozásokon is. 
– Ha tehetségeket fedezünk fel, 
akkor mindent megteszünk, 
hogy megmutathassák a tudá-
sukat, kinyíljanak előttük az ér-
vényesülés kapui – tette hozzá 
az egyesület elnöke.
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Rakatban vásárolja majd a 
szociális tűzifát az önkor-
mányzat. A szekszárdi  ipari 
park korszerűsítésével kap-
csolatban is hozott döntése-
ket ülésén a Gazdasági és Vá-
rosfejlesztési Bizottság (GVB).  

Balázs László

Az ipari park épületeinek bon-
tásával kapcsolatban a bizottság 
megszavazta a kiírandó köz-
beszerzési eljárás ajánlattételi 
felhívásának és közbeszerzési 
dokumentációjának elindítá-
sát. Mezei László bizottsági tag 
vetette fel, hogy a bontás során 
képződik-e olyan anyag, amit 
újra lehet használni. A hivatal 
megvizsgálja, hogy mekkora 
mennyiség keletkezik, illetve 
költségcsökkentésként a darált 
beton esetleges feldolgozását és 
felhasználhatóságát is. 

Szintén a parkot érintő pro-
jekt a videómegfigyelő rendszer 
kiépítése. Tizenhárom kamerát 
telepítenek, ez a közbeszerzé-

si eljárás alapja, erre kérnek 
árajánlatot. 

A szociális tűzifával kapcso-
latos pályázat tartalmát bő-
vítette a Bomba Gábor elnök 
(ÉSZ) vezette testület. Eddig 
mázsában szerezte be a tüzelőt 
az önkormányzat, ezt követően 
a biztosabb, kalodás vásárlást 
részesíthetik előnyben, mivel 
az könnyebben ellenőrizhető a 
„szórt” köbméterrel ellentétben. 
Maximum kétszáz háztartásba 
rendelnek majd akác, bükk vagy 
tölgy félszáraz tűzifát. A GVB 
felkérte a Polgármesteri Hiva-
talt, hogy a módosítások miatt 
vizsgálják meg, szükséges-e szo-
ciális rendelet módosítása. 

Az Ibis Trade Kft.-vel megkö-
tött vállalkozási szerződés meg-
szüntetése kapcsán a következő 
határozati javaslat született, mi-
vel a kereskedelmi és szolgálta-
tó cégtől február óta senki nem 
kért teljesítést így nem végeztek 

munkát. Felkérik a Kft.-t, hogy 
bocsássák a bizottság rendelke-
zésére azokat a dokumentumo-
kat, amelyek tevékenységükben 
a hozzáadott értéket kimutatják. 
Ezt követően az elszámolási 
igényt ismét napirendre veszi a 
GVB. 

Három önkormányzati ingat-
lan hosszú távú bérbeadásáról is 
szavaztak a tagok. Valamennyi 
területen művelt szőlő van. 25,- 
Ft/m2/év áron 10 éves bérbe-
adásról szól az első határozati 
javaslat, a díj az ingatlannál 5 
év után újra tárgyalható. Húsz 
forint/m2/év, maximum 5 éves 
időtartamra – döntött a máso-
dik ingatlan esetében a testület. 
Míg az erdő művelési ágú terü-
letet piaci értéken értékesíti az 
önkormányzat, az ár nem lehet 
kevesebb mint 150,- Ft/m2. 

Az újonnan felvett napirendi 
pontok közül egyhangú szava-
zással született döntés az Okta-

tási, Sport és Ifjúsági Bizottság 
határozatának pénzügyi támo-
gatásáról, valamint a Sió turisz-
tikai fejlesztése kapcsán a tár-
gyalási szakasz megindításáról.

A Tolna Megyei Illyés Gyu-
la Könyvtár bútorbeszerzésére 
újabb ajánlatokat kérnek be, az 
ajánlattételi határidő október 7. 

Az óvodai és iskolai közétkez-
tetés térítési díj fizetése kapcsán 
informális beszélgetés vette kez-
detét, ugyanis az iskolaigazga-
tók a járvány miatt kitiltották a 
szülőket az intézményekből, így 
az ebédbefizetésre az iskolákban 
nincs lehetőség. Mivel csak a 
szülők fele választja a kényelmes 
csoportos beszedési megbízást, 
felvetődött egy kültéri közpon-
tosított fizetési hely kijelölése is. 
Konszenzusos megoldásként az 
önkormányzat megkérdezi az 
iskolákat, hogy tudnak-e helyi-
séget biztosítani, ahol a befizetés 
biztonságosan megoldható. 

A vírus miatt nehézkes a menzabefizetés
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Sok a kérdőjel a fejedben? Még nem döntötted el, hogy 
melyik iskolát választod? Ebben segítségedre leszünk 

az alábbi tájékoztatónkkal. 
Továbbá szeretettel várunk NYÍLT NAPJAINKON,

ahol személyesen is választ kaphatsz kérdéseidre. 

A Bonyhádi Petőfi Sándor Evangélikus GIMNÁZIUM,
Kollégium, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

2021/2022. tanévben induló osztályai 
OM azonosító: 036378, intézmény telephely kódja: 001

4 osztályos struktúra: (8. osztály után)
»  humán osztály: – emelt angol nyelvi csoport  (1000)
 – emelt német nyelvi csoport  (2000)
» reál osztály:  – emelt matematika-fizika-informatika  (3000)
» reál osztály:  – emelt biológia-kémia  (4000)
1+4 osztályos struktúra: (8. osztály után)
»  Arany János Tehetséggondozó Program (5000) 

/ösztöndíj-lehetőség/
6 osztályos struktúra: (6. osztály után)
» emelt német nyelvi csoport  (6000)
» emelt matematika csoport (7000)
1+8 osztályos struktúra: (4. osztály után)
» emelt angol nyelvi csoport /18 óra/ (8000)
» emelt német nyelvi csoport /18 óra/ (9000)

PÁLYAVÁLASZTÁSI NYÍLT NAPOK:
2020. november 21-én (szombaton) 08:00 – 13:00 óráig

2020. november 25-én (szerdán) 07:45–12:20 óráig 
mely alkalmakra szeretettel várunk minden érdeklődő tanulót és szülőt!

Valamennyi struktúrában a központi írásbeli felvételi KÖTELEZŐ, melyre 2020. december 04-ig 
kell jelentkezni! Az AJTP-be december 11-ig kell pályázni! 2021. február 19. a jelentkezési lapok 

eljuttatásának határideje a választott középiskolába és a Felvételi Központnak. 
Bővebb információt a 74/451–719 vagy 74/550–014-es telefonszámon vagy e-mailben – 

andorka.gabor@lutheran.hu (ig.), macisasuka@gmail.com (igh.), ill. iskola@pseg.hu lehet kérni. 
Az intézmény honlapja: www.pseg.hu (05586)
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Sebestyén Gyula: Ember, csupa nagybetűvel
Posztumusz Pro Urbe Emlékplakettet kapott a szekszárdi közgyűléstől

Az élet nagy rendező, csak lé-
pegetni kell vele, és akkor jól 
alakulnak a dolgok – beszélt 
hitvallásáról a Szekszárd Vá-
ros Napján tartott ünnepi 
közgyűlésen az őt megidéző 
kisfilmben Sebestyén Gyula.

Balázs László

Az idén elhunyt üzletember 
kitért rá, fiatalon egy nagy épí-
tőipari vállalatnál volt villany-
szerelő. Amikor megkapta a 
lehetőséget a tanulásra, folyama-
tosan képezte magát. Majd úgy 
döntött, elmegy szakoktatónak. 
Tíz tanéven keresztül tanított az 
akkori 505. számú szakképző is-
kolában, mellette kisiparosként 
magánvállalkozásban dolgozott, 
tehát gyakorolta is a szakmát. 

Sebestyén Gyula neve el-
választhatatlan az Elektrolit 
Kft.-től, melyet 1997-ben maga 
alapított. A cég megalakuláskor 
6 fővel kezdett el dolgozni, je-
lenleg 120 főt foglalkoztat és 16 
villanyszerelő tanulónak bizto-
sít gyakorlati helyet. A vállalko-

zás ma az egész ország területén 
dolgozik, telephelyén működik 
a megyeszékhely legnagyobb 
villamossági szaküzlete.

A nagyszerű szakember arról 
is beszélt, már cégvezetőként 
sem szállt ki a szakmunkás-
képzésből. Az Elektrolit Kft.-
nek mindig voltak tanulói. Ez 
a létszám az évek során folya-
matosan bővült, igyekeztek az 

iskolai elméleti oktatás gyakor-
lati képzését előkészíteni. A di-
ákoktól sokat lehet tanulni, pél-
dául arról, hogy milyen irányba 
tart a fiatalság. Lehetett utánuk 
menni, illetve megpróbálni 
megelőzni őket – fogalmazott 
Sebestyén Gyula. 

Üzleti alapelvei közül meg-
említette, hogy minden vállal-
kozás alapja: te előbb csináld, 

mint a többi gazdasági szerep-
lő. Emellett soha nem szabad 
feladni, nem szabad azt mon-
dani semmire, hogy nem tu-
dom megoldani. 

Alapszabály, ha valaki vala-
mit megoldott, elkészített, azt a 
másik is meg tudja, csak akar-
ni kell – tette hozzá. Sebestyén 
Gyula nemcsak cégvezetőként 
támogatott anyagilag progra-
mokat, eseményeket, hanem 
magánszemélyként is sokak 
számára adott hitet és erkölcsi 
támogatást az ötletek megvaló-
sításához. 

Jó cégvezetőként fő ismérve 
volt, hogy emberként példa-
mutatással jár a munkatársai 
előtt. Fontos volt számára, 
hogy figyeljen a kollégáira. Azt 
hangsúlyozta, hogy neki nem 
beosztottjai voltak, hanem kol-
légái. Szükség van empátiára a 
másik iránt, erőszakkal nem 
lehet senkivel szemben előre-
jutni. Értelmes gondolatokkal, 
érvekkel mindenkit meg lehet 
szólítani – vallott vezetői ars 
poetikájáról Sebestyén Gyula.
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Szigorításokat jelentettek be – hónapokig tarthat a hullám 
Szerdai ülésen korlátozó in-
tézkedések bevezetéséről 
döntött a kormány a korona-
vírus-járvány második hullá-
mával kapcsolatban. 

A kormány döntött többek között 
a szórakozóhelyek este 11 órakor 
történő bezárásáról és a korona-
vírustesztek hatósági árának meg-
állapításáról, így egy tesztért sem-
milyen jogcímen nem lehet majd 
19 500 forintnál többet elkérni. 

A kormányülésen, amelyen 
áttekintették a járványhelyzetet, 
határoztak arról is, hogy – mi-
után a koronavírust külföldről 
hurcolták be – fenntartják a 
beutazási korlátozásokat. Köte-
lezővé teszik továbbá a maszk 
használatát a tömegközlekedés 
és az üzletek mellett a mozikban, 

színházakban, egészségügyi és 
szociális intézményekben, va-
lamint ügyfélfogadási irodák-
ban is. Továbbra is fenntartják 
a teljes körű látogatási tilalmat 
is a kórházakban és az idősott-
honokban. A miniszterelnök a 
rendőrséget Pintér Sándor bel-

ügyminiszteren keresztül utasí-
totta, hogy szigorúan ellenőrizze 
a szabályok betartását, és ha kell, 
büntesse meg azokat, akik nem 
tartják be az előírásokat. 

A közoktatást érintő intézke-
dés, hogy október 1-jétől test-
hőmérséklet-mérés után lehet 

belépni az iskolákba a diákoknak 
és a tanároknak, és csak nekik. 

Ács Rezső, Szekszárd polgár-
mestere hivatalos oldalán hívta 
fel a lakosság figyelmét, hogy is-
mét kiemelten fontos szerepe van 
a helyes és szabályos maszkhasz-
nálatnak, illetve a kézmosás, kéz-
fertőtlenítés rendszerességének. 
A Polgármesteri Hivatalba szep-
tember 7-től csak szájat és orrot 
eltakaró maszkban lehet belépni, 
emellett szeptember 16-tól kö-
telező testhőmérséklet-mérést 
vezettek be a hivatal portáján. A 
polgármester és dr. Göttlinger 
István aljegyző egyúttal levélben 
felhívta az önkormányzati fenn-
tartású intézmények vezetőinek 
figyelmét a megelőzést szolgáló 
intézkedések maradéktalan be-
tartatására.  SZV
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Nyárzáró kavalkád a Polippal és a SZIFÖN-nel

Az idei évben a járványhelyzet 
miatt Nyárnyitó buli helyett 
Nyárzáró kavalkádot rendezett 
a Polip Ifjúsági Egyesület és a 
SZIFÖN. Rendezvényünkkel 
minden évben meg tudjuk mu-
tatni a fiatalokban rejlő erőt, 
tehetséget, kreativitást, össze-
fogást a civil szervezetekkel, 
fogyatékossággal élőkkel, hát-
rányos helyzetűekkel, az ön-
kéntesség jó példája ez az ifjú-
sági korosztály és a város lakói 
számára. A program hasznos, 
tartalmas szórakozási lehetőség, 
emellett a társadalmi integráci-
ós feladatokat is ellát az ifjúsági 
korosztály aktív részvételével. 

A Szent István téren és a 
PLACC rendezvényen fellépett 
a Tücsök Zenés Színház Gyer-
mekcsoportja, török önkénte-
sek török táncbemutatóval, az 

I. Béla Gimnázium tanulóinak 
zenekara és táncos duettje, a 
Mozduljunk Együtt Szekszár-
dért! Tánccsoport, a Mellon 
Yosong táncosai, a Metalheart 
zenekar és G-HAWK. A német 
és a török önkéntesek játékos 
foglalkozásokat vezettek (asz-
faltrajz, saját készítésű kifestő, 
csapatjáték), a civil szervezetek 
bemutatókkal, környezetvédel-
mi totóval, kirakóval színesítet-
ték a rendezvényt.

Köszönjük az önkénteseknek, 
fellépőknek és támogatóinknak 
a sikeres rendezvényt: Szekszárd 
Város HACS, Széchenyi 2020 
program, NEA, Vakok és Gyen-
géntálók Tolna Megyei Egyesület, 
Chance á Tolna - Esélyt Tolnának 
Alapítvány, Babits Mihály Kultu-
rális Központ, Antritt Rádió.

A gyermekek és fiatalok kö-
rében évtizedes hagyományra 
tekint vissza a városi szintű ér-
dekképviselet. Az általános és 
középiskolai diákképviselőkből 
álló városi szervezet, a Szek-
szárdi Ifjúsági Önkormányzat 

(SZIFÖN), amely diákpolgár-
mestert választ a soraiból. A he-
lyi ifjúsági munka fontos eleme, 
hogy Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzata feladat- 
ellátási megállapodás keretén 
belül a Polip Ifjúsági Egyesület-
tel (Polip) közösen végzi az ifjú-
sági érdekképviselet szakmai tá-
mogatását. Az egyesület ifjúsági 
szolgáltatást: ifjúsági közösségi 
teret, információs és tanácsadó 
irodát működtet, amelyhez az 
önkormányzat helyet bizto-
sít a PLACC-on. A Polip és a 
SZIFÖN tagjai évek óta több 
innovatív programot hoztak 
létre, ahogy ebben az évben is. 
Fáncsi Balázs diákpolgármes-
tert (I. Béla Gimnázium) 2020. 
tavaszán választották meg az 
16 tagú ifjúsági önkormányzati 
testület élére. A mandátumot 
szerzett diáktestület tagjai közül 
választotta meg a diákpolgár-
mestert és két alpolgármestert: 
Takács Balázst (I. Béla Gimná-
zium) és Benkő Grétát (Baka 
István Általános Iskola). A diák- 

önkormányzati munkát segítő 
pedagógusok sok támogatást 
nyújtottak a tanulók felkészíté-
sében, melyet ezúton is köszö-
nünk. A választások szabályos 
lebonyolításában részt vettek 
Murvai Árpád bizottsági elnök 
– Oktatás, Sport és Ifjúsági Bi-
zottság, Majnay Gábor osztály-
vezető – Szekszárd Megyei Jogú 
Város – Humánosztály, Toláczy 
Zsuzsanna – igazgató Szekszár-
di Humánszolgáltató és Lete-
nyeiné Mráz Márta egyesületi 
elnök Polip Ifjúsági Egyesület. 

A SZIFÖN tagjai készültek a 
felnőtt testülettel való találko-
zásra, ahol átveszik a város kul-
csát Ács Rezső polgármestertől, 
de a pandémia miatt erre majd 
később kerül sor.

A Nyárzáró Kavalkád az első 
közös munkája a csapatnak, 
ahol kiválóan helytálltak, a kö-
zösségi médián keresztül meg 
tudták szólítani az ifjúságot, és 
társrendezőként nagyszabású 
eseménnyel debütáltak a város 
előtt.  Polip Ifjúsági Egyesület

Torz tükröt tart a társadalom elé
Idillek és katasztrófák címmel 
nyílt meg drMáriás festmény-
kiállítása  az idén 25 éves Pad 
Irodalmi és Művészeti Fo-
lyóirat társrendezvényeként 
szombaton a Vármegyeháza 
kiállítótermében. 

Steiner Viktor

Már nem az első alkalommal 
nyílik kiállítása a megyeszékhe-
lyen a zenészként, íróként és fes-
tőként is alkotó Máriás Bélának, 
aki a Pad folyóirat rendezvényei 
kapcsán szinte hazajár Szek-
szárdra – tudatta a megnyitón 
Ódor János, a Wosinsky Mór 
Megyei Múzeum igazgatója.  

Az Újvidéken született mű-
vész a jugoszláv háború idején 
„a lövészárok helyett Budapest-
re költözött” – mondta el a tár-
latot megnyitó Dezső Antal, aki 
drMáriás zenésztársa a Tudósok 

nevű zenekarban. Dezső szerint 
drMáriást az élet korán megta-
nította, hogy a dolgokat nem 

szabad túl komolyan venni, 
ezért tudatosan nem választott 
kispolgári foglalkozást, amit 

családi háttere megkövetelt vol-
na. Tovább szemlélte a világot és 
új környezetét, az új abszurditá-
sokat, a szürreális valóságot és 
olyan hivatást választott, ami-
ben örömét leli. Társadalomse-
bész lett, aki torz tükröt tart a 
politikusok, celebek és közéleti 
szereplők elé.

A kiállításon látható képek 
között szerepel „Az utolsó va-
csora a járvány megállítása előtt 
Leonardo műtermében” nevű 
alkotás, melyen Orbán Viktor 
tűnik fel Jézusként, illetve a 
„Müller Cecília nyugalomhip-
nózisával megállítja a járványt” 
című festmény is.

A festményeket dr. Kacsuk 
Péter gyűjtő mutatta be, aki 
gyűjteményéből több képet biz-
tosított a tárlatra.

A tárlat október végéig láto-
gatható minden héten keddtől 
vasárnapig, 10 órától 17 óráig a 
Vármegyeháza kiálítótermében. 
A felnőtteknek 800, a gyereknek 
400 forintért váltható belépőjegy.
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Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/314–580
web: www.diaketkeztetes.net

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

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

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

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

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

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

(05581)

MENÜ Szeptember 21. Szeptember 22. Szeptember 23. Szeptember 24. Szeptember 25.

„A”
1350 Ft

Húsgombóc-
leves Tarhonyaleves Paradicsom-

leves
Magyaros

burgonyaleves
Tavaszi

zöldségleves

Burgonyás
tészta,

savanyúság

Parajfőzelék, 
virslis omlett

Rántott
sertésborda, 

tepsis 
burgonya, 

savanyúság

Tavaszi
szárnyas
rizseshús

Halfilé ropogós 
bundában, 
majonézes

burgonyasaláta

„B”
1350 Ft

Húsgombóc-
leves Tarhonyaleves Paradicsom-

leves
Magyaros

burgonyaleves
Tavaszi

zöldségleves

Rántott 
csirkeszárny, 

párolt rizs,
friss saláta

Sokmagvas 
rántott

csirkemellfilé,
karottás rizs

Székely-
káposzta,

tejföl

Country karaj, 
fűszeres
parázs-

burgonya

Rakott
karfiol

Napi
ajánlat
1250 Ft

Csirkemell 
rántva, 

fűszeres héjas 
burgonya,
friss saláta

Csirkemell 
rántva, 

fűszeres héjas 
burgonya,
friss saláta

Csirkemell 
rántva, 

fűszeres héjas 
burgonya,
friss saláta

Csirkemell 
rántva, 

fűszeres héjas 
burgonya,
friss saláta

Csirkemell 
rántva, 

fűszeres héjas 
burgonya,
friss saláta

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Tavaszi
jércerolád,

párolt
barnarizs

Tavaszi
jércerolád,

párolt
barnarizs

Tavaszi
jércerolád,

párolt
barnarizs

Tavaszi
jércerolád,

párolt
barnarizs

Tavaszi
jércerolád,

párolt
barnarizs

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. szeptember 26. (szombat) 08:00–11:00 óráig

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

Nyílt nap – felvételi tájékoztató:
2020. október 03. (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

(05592)

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

(05579)

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
(05578)

Társas táncTársas tánc   GYEREKEKNEKGYEREKEKNEK 

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

(05593)
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• Megmaradt készletek
•  Értékcsökkente�  termékek

JELENTŐS ÁRENGEDMÉNNYEL
•  Enyhén sérült termékek

FÉLÁRON

(05595)

Szeptember 21-től október 3-igSzeptember 21-től október 3-ig
a készlet erejéig!a készlet erejéig!

ŐSZI AJÁNLAT | Cetelem áruhitel lehetőség
Akciós ajánlatunk 2020. szeptember 14-től 2020. október 31-ig,

illetve a készlet erejéig érvényes.

Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. • Telefon: +36–74/510–026 
Mobil: +36–30/162–2002 • e-mail: erdogep@gmail.com (05590)

VáVásárlás esetén használt gépet beszámítunk!

HUSQVARNA
Láncfűrész 135 Mark II.
• Teljesítmény 1,6 kW

Akciós ár:
74.990,- Ft

HUSQVARNA
Láncfűrész 545 Mark II.
• Teljesítmény 2,7 kW

Akciós ár:
189.900,- Ft

0%
THM

HUSQVARNA HUSQVARNA Fűkasza 135 RFűkasza 135 R
•  Teljesítmény 1,4 kW•  Teljesítmény 1,4 kW
Akciós ár:Akciós ár:
144.9144.900,- Ft00,- Ft

HUSQVARNAHUSQVARNA
Fűkasza 525 RXFűkasza 525 RX
•  Teljesítmény 1,0 kW•  Teljesítmény 1,0 kW

Akciós ár: Akciós ár: 119.9119.900,- Ft00,- Ft

0%
THM

HUSQVARNA  HUSQVARNA
Láncfűrész 365 Láncfűrész 372 XP
Akciós ár:  Akciós ár:
219.900,- Ft 0,- Ft 249.900,- Ft0,- Ft

ELADÓELADÓ Tolna megyében, DecsenTolna megyében, Decsen
4,6 hektár területű szántóföld. 4,6 hektár területű szántóföld. 

A terület haszonbérletbeA terület haszonbérletbe
van adva 2022.12.31-ig.van adva 2022.12.31-ig.

Művelési ág:Művelési ág: szántó;  szántó; 
minőségi osztály: minőségi osztály: 2, 2, kataszteri kataszteri 

jöv.:jöv.: 149 Aranykorona. 149 Aranykorona.
Ár: Ár: 3.75 millió Ft/hektár3.75 millió Ft/hektár
Érd.: Érd.: +36–70/883–0753+36–70/883–0753

(05588)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05577)

SZEKSZÁRDONSZEKSZÁRDON,,
városközpontban városközpontban 

18–20 m18–20 m22-es -es IRODÁKIRODÁK  
bérbeadók.bérbeadók.

ÉRDEKLŐDNI:ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–77–6206–30/555–77–62

(05597)

Építőiparban gyakorlattalÉpítőiparban gyakorlattal
rendelkezőrendelkező
szakmunkásokatszakmunkásokat
keresünk,keresünk,
kiemelt bérezéssel.kiemelt bérezéssel.

Érdeklődni:Érdeklődni:
+36 30 243-1368+36 30 243-1368

(05600)

Mérő  László  Szekszárdon!
A szívemre hallgassak, vagy az eszemre? 
– Érzelmeink és döntéseink logikája

Babits Mihály
Kulturális Központ,
Rendezvényterem

2020. szeptember 23., szerda 19:00

(05596)

Társastánctanfolyam  Társastánctanfolyam  

felnőtteknek Szekszárdon, 
szeptember végétől

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

Tánctanár: Orbán Ferenc

(05594)
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Iskola környékén árusító dílert még nem fogtak
Feleslegesen keltett kisebb 
pánikot a lakosság körében az 
a közösségi médiában meg-
osztott bejegyzés, amelyben 
a Baka István Általános Isko-
lánál fekvő, magatehetetlen 
állapotú fiatalokról készült 
fényképek szerepeltek – kö-
zölte az igazgató.

Steiner Viktor

A Baka István Általános Iskolá-
nál magatehetetlen állapotban 
fekvő fiatalokról készült fotók ke-
rültek fel nemrégiben a facebook 
közösségi oldalra. A bejegyzést 
sokan megosztották, a hozzá-
szólók pedig azt is tudni vélték, 
hogy a fotókon látható emberek 
állapotát kábítószer-fogyasztás 
okozta. A hozzászólók közül so-
kan a diákokat féltették a dílerek-
től, vagy éppen a fogyasztóktól. 

Parrag Katalin, az intézmény 
vezetője kérdésünkre elmond-
ta, a szóban forgó három fotó-
ból kettő készült az iskola előtti 
lépcsőn, tehát már az épületen 
kívül. Megjegyezte, véleménye 
szerint a fotók még a szeptembe-
ri tanévkezdést megelőzően, egy 
szombat esti buli után, vasárnap 
készülhettek. Kiemelte, egyedi 
esetről van szó, sosem tapasz-
taltak hasonlót. Hangsúlyoz-
ta, a diákok teljes biztonsággal 
közlekedhetnek az iskola épü-
leténél, az intézményben pedig 
portaszolgálat működik, így az 

épületbe nem lehet belépni ész-
revétlenül. Az igazgató tudatta, a 
fotók alapján azt sem lehet meg-
állapítani, hogy ittasság, vagy 
kábítószerfogyasztás okozta a 
képen látható emberek állapotát. 
Parrag Katalin szerint a fotók 
közösségi médiában való meg-
osztása felesleges pánikot keltett 
az emberek körében. Hozzátette, 
többször kaptak már szárnyra 
információk arról, hogy dílerek 
kínálnak kábítószereket a gyer-
mekeknek, de több mint 30 éves 
pályafutása során még egyetlen 
diák sem keveredett kábítószer-
rel kapcsolatos ügybe.

Azt is elmondta, hogy az isko-
lában a RÉV szolgálat, a rend-
őrség és a családsegítő szolgálat 
munkatársaival együttműködve 
rendszeresen tartanak drogpre-
venciós csoportfoglalkozásokat 
a diákok számára. Emellett a 
tanulók az osztályfőnöki órákon 
is hallhatnak a különféle szenve-
délybetegségek veszélyeiről. 

Huszti Gábor rendőr őrnagy 
a Tolna Megyei Rendőr-főkapi-
tányság Bűnmegelőzési Alosz-
tályának vezetője tudatta, nem 
igaz, hogy a drogoktól, vagy al-
koholtól magatehetetlen embe-
rek látványa általános jelenség 
Szekszárdon. Mint fogalmazott, 
erre nem gyakran akad példa. 
Hozzátette, a Szekszárdi Ren-
dőrkapitányság visszatérően el-
lenőrzi a köztereket és az ott tar-
tózkodó gyanús személyeket, de 

a szórakozóhelyek környékén is 
rendszeresek az ellenőrzések. 

Mint arról – konkrét adatok 
megadása nélkül – tájékoztatott, 
Tolna megyében az országos 
átlagnál kedvezőbbek a drogfo-
gyasztással, terjesztéssel kapcso-
latos ügyszámok. Hozzáfűzte, 
iskolában, vagy annak közvetlen 
környékén árusító dílert nem fog-
tak el és jellemzően a fogyasztók 
keresik a terjesztőket. Kiemelte, a 
rendőrség elkötelezett a kábító-
szerek elleni küzdelem iránt, aki 
pedig drogot árul, az előbb-utóbb 
a látókörükbe kerül. Megjegyezte, 
nemrég egy egész terjesztői háló-
zatot számoltak fel a megyében.

A bűnmegelőzés szintén ki-
emelt szerepet kap a rendőrség 
tevékenységében, ennek pe-
dig fontos része az iskolákban 
végzett drogprevenciós munka 
– mondta el Huszti Gábor. Az 
egyik ezzel kapcsolatos program 

– melyet a városi rendőrkapitány-
ságok bűnmegelőzési előadóinak 
közreműködésével tartanak – a 
DADA (Dohányzás – Alkohol – 
Drog – AIDS) program, melybe 
már az alsósokat is bevonják, bár 
a főbb megelőző munka a felső-
sök körében zajlik. A prevenciós 
tevékenység a középiskolákban 
az Ellenszer nevű programmal 
folytatódik szakemberek segít-
ségével. Emellett úgynevezett 
drogprevenciós összekötő tisz-
tek is dolgoznak a megelőzés 
területén és az önkormányzatok 
által létrehozott kábítószerügyi 
egyeztető fórumok munkájá-
ban is részt vesz a rendőrség. 

Huszti Gábor felhívta a fi-
gyelmet, a kábítószerek és a ká-
bítószernek nem minősülő új 
pszichoaktív szerek árusítása 
egyaránt a bűncselekményi kate-
góriába tartozik. Előbbiek tartása 
és fogyasztása ugyancsak bűncse-
lekménynek minősül, míg utób-
biaké szabálysértésnek számít. 

Huszti Gábor hangsúlyozta 
a segítségnyújtás elmulasztása 
szintén bűncselekmény. Tehát 
ha valaki magatehetetlenül fek-
vő embert lát az utcán, akkor 
kötelessége a segítségnyújtás. 
Az pedig nem segítség, hogy az 
ilyen állapotban lévő emberekről 
fotókat készítünk és megosztjuk 
a közösségi médiában – tette 
hozzá. Mint mondta, mindegy, 
hogy alkohol, drog, vagy éppen 
rosszullét okozza a magatehe-
tetlenséget, aki ilyen állapotban 
lévő embert lát, az hívja a 112-es 
segélykérőt és tegyen bejelentést. 

Az Atomerőmű KSC Szekszárd 
jóvoltából hét szekszárdi óvoda 
gyarapodott sporteszközökkel 
közel 4 millió forint értékben a 
„Kosárvarázs” TOP-os pályázat 
keretein belül. Az ünnepélyes 
átadón részt vett Ács Rezső pol-
gármester, az érintett óvodaveze-
tők, Szabó Noémi sportigazgató, 
a „Kosárvarázsos” gyerekek, va-
lamint a kicsik nagy örömére a 
csapat felnőtt játékosai.

Szabó Noémi a teol.hu tudó-
sítása szerint elmondta, hogy 
az összesen négymillió forintos 
„csomagból” minden óvodának 
jut két-két állítható, mozgatha-

tó kosárpalánk, húsz kisméretű 
kosárlabda, illetve különféle ké-
pességfejlesztő eszközök, ame-
lyeket nemcsak kosárlabdázók, 
de más sportágakat kedvelők is 
használni tudnak. 

Ács Rezső a lap cikke szerint 
kiemelte, ezt a projektet még 
2019-ben kezdték el, s a pályá-
zati támogatást Haag Éva volt 
alpolgármester hagyta jóvá. 
– Érdemes a jövőbe fektetni, 
hiszen a KSC élen jár az után-
pótlás-nevelésben, s büszkék 
lehetünk arra, hogy az élvonal-
beli felnőtt csapat tele van saját 
nevelésű kosárlabdázóval. SZV

Kosaras eszközök az óvodáknakKosaras eszközök az óvodáknak
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Szeptember 13-ai rejtvényünk megfejtése: Colin Firth, A király beszéde.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Kapás Rita. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 24-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.
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150 ÉVE, 1870.
SZEPTEMBER 
23-ÁN ELHUNYT 
FRANCIA ÍRÓ

EGYETEMI
VEZETŐ

GAZDA-
SÁGI
FELLEN-
DÜLÉS

AZ ALVÁS
FÁZISA

AMERIKAI
FILM-
SZÍNÉSZ

FÉLSZ!

A FOLYÓ
SZÉLE

BACSÓ P.
FILMJE

MÉLY FÚ-
RÁSÚ KÚT

ELŐTAG:
TÚLI

ARRA-
FELE!
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SZÁMTANI
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SVÁJC
HATÁRAI!

ROMÁN
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BIZET
OPERÁJA

... DOO-
LITTLE

ELŐTAG:
AZONOS

SZÁLLÍTÓ-
JÁRMŰ

INDIAI
NYELV

FELTÉVE

SEMMIBE
VESZ

... NEESON;
SZÍNÉSZ

MILYEN
NAGY?

KELETI
SZŐNYEG

RAJT,
INDULÁS

ÍRÁSJEL

KÉMIAI
ELEM

A SUGÁR
JELE

RÓMAI
1100

TEAHÁZI
HÖLGY

ALFÖLDI
VÁROS

FERDE,
KAJLA

MAGYA-
RÁZAT

IDEGEN
ANNA

TELCS ...;
SZOBRÁSZ

NÉPSZERŰ
DAL

DÁTUM-
RAG

ÁDÁM,
BECÉZVE

GYÁR-
ALAPÍTÓ
V. (ÁB-
RAHÁM)

FÉLIG!

FILMBELI
SÓLYOM

NAGY
EDÉNY

ALBÁN
PÉNZ

ÉSZSZE-
RŰSÉG

FÉL VÉKA!

NYÍLTAN,
EGYE-
NESEN

FÉLBE!

ÜRES
ÉJJELI!

LYUKAS
ÉRME!

VIGYÁZ,
FELÜ-
GYEL

A MICI-
MACKÓ
ÍRÓJA

NÉPI
HOSSZ-
MÉRTÉK

EVANGÉLIUM

Védelmi
rendszer

„Így szól az Úr: Pajzsa leszek en-
nek a városnak, és megszabadí-
tom önmagamért.” (2Kir 19,34)

Miután asszír kézre került az 
északi országrész, Szanhérib 
Júda ellen fordult és elkezdte 
szorongatni Jeruzsálemet. Már 
nem lehetett feltartóztatni: nem 
volt miből elég hadisarcot fizet-
ni és már nem lehetett vissza-
tartani Egyiptomra hivatkozva 
sem.  Büszkén vonult  Sion ellen 
és a tárgyalásra kijött küldöttek-
től ezt kérdezte: „Kiben bíztál, 
hogy föllázadtál ellenem?... Hát 
az ÚR megmentheti-e kezem-
ből Jeruzsálemet?” Ekkor szól 
Ézsaiás prófétán keresztül Iste-
nünk és tette ezt a fenséges ki-
jelentést: „Pajzsa leszek ennek a 
városnak, önmagamért”. Lehet, 
hogy az ókori kelet legerősebb 
hatalma támad és lehet, hogy 
egy korabeli katonai tanácsadó 
egy ezüst darabkát sem adott 
volna a főváros esélyeiért, de 
ha maga az Úr jelenti ki, hogy 
pajzsa lesz a városnak – akkor 
Jeruzsálem bevehetetlen marad. 
És az is maradt – az Úrban en-
gedelmes bizalommal hívő Ezé-
kiás idején. Szanhérib kudarcot 
vallva vonult vissza Ninivébe. 

Az idők változnak és a nevek is. 
De minden kornak és minden-
ki életének megvannak a maga 
Szanhéribjei. Büszkén vonulnak 
szívünk várfalaival szemben. 
Megállíthatatlannak érezzük 
őket és félelem tölt el minket. A 
tapasztalat és a szokásos logika 
teljesen esélytelennek nyilvánít 
minket.  De legyen biztatásul ez 
a mondat, amit az Ezékiás is ka-
pott. Nekünk is van pajzsunk: a 
Teremtő, Megváltó és Megszen-
telő Isten velünk van! Neki van-
nak még reményt üzenő tervei. A 
Seregek Urának féltő szeretete vi-
szi véghez mai szabadító csodáit, 
épp úgy mint az asszír ostrom 
idején. Sefcsik Zoltán

 evangélikus lelkész

Szájmaszkkal, kézfertőtlení-
tővel és biztonsági szolgálattal 
is készül az első alkalommal 
megrendezendő Szüreti Sze-
mezgető programsorozatra a 
rendező Babits Mihály Kul-
turális Központ. Zsikó Zsol-
tán ügyvezető igazgató keddi 
sajtótájékoztatóján elmondta, 
a Vármegyeháza udvara jól 
lehatárolható helyszín, eleget 
tudnak tenni a jogszabályi – 
500 fő feletti szabadtéri zenés 
és táncos rendezvény nem 
tartható meg – előírásoknak. 
A programok ingyenes láto-
gathatók. A szervezők minden 
sdélelőtt döntenek – az időjá-
rástól függően – a helyszínről, 
erről különböző felületeiken 
tájékoztatnak. Esőhelyszín a 
Babits nagyterme és rendez-
vényterme.  B. L.

Ajánlott a maszkviselés
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A Sebestyén-testvérek maguk teremtik a hagyományt
A családban nem volt gene-
rációkra visszatekintő hagyo-
mánya a szőlőtermesztésnek, 
borkészítésnek, de még csak 
nem is „tüke szekszárdiak”. A 
Sebestyén Pince mára mégis 
a borvidék egyik meghatá-
rozó borászata. A pincészet, 
melynek bikavérét három 
alkalommal is megválasztot-
ták Szekszárd Város Borának, 
méltán vehette át nemrég a 
Szekszárd javáért kitüntető 
címet. A Sebestyén testvé-
rekkel, Csillával és Csabával 
beszélgettünk.

Steiner Viktor

– Szakmád szerint autószerelő 
vagy, hogyan kezdtél el borké-
szítéssel foglalkozni, volt ennek 
hagyománya a családban?

Csaba: – Apai ágról erdélyi 
székely és sváb, anyai ágról 
bukovinai székely származá-
sú a családunk, Szekszárdon a 
’80-as években telepedtünk le. 
Bár eleinte saját szőlőnk sem 
volt, szüleim már gyermek-
koromban is készítettek bort 
– vásárolt szőlőből – saját fo-
gyasztásra, a rokonságnak, na 
meg persze a barátoknak. Én 
már ekkor is szívesen segítet-
tem nekik, így igen fiatalon, 
első kézből ismerkedtem meg a 
borkészítés alapvető folyamata-
ival. Azután családunk ’92-ben 
megvásárolta az Iván-völgyi 
„birtokmagot”, ahol a családi 
pince és a feldolgozó is talál-
ható. Noha mi csak garázsbo-
rászatként emlegetjük.

Autószerelőként öt évet dol-
goztam, 2003-ban döntöttem 
el, hogy életvitelszerűen szeret-
nék borkészítéssel foglalkozni. 
Érdekelt, hogyan történik meg 
a „csoda”, mely során a szőlőből 
must majd bor válik.

– Idegenforgalmi közgazdász-
ként végeztél Székesfehérváron, 
aztán egyre-másra végezted el 
a borokkal kapcsolatos képzé-
seket. Mi vezetett arra, hogy 
nemzetközi borakadémikus is 
lettél?

Csilla: Idővel egyre több-
ször segítettem a bátyámnak, 
például a borok kóstolásában, 
a palackozásban, címkézésben. 
De együtt jártunk a borfeszti-
válokra is, ahol az értékesí-
tésből is kivettem a részem. 
Nem a munka kreatív része, 
nem is a szabad levegőn vég-
zendő munka vonzott. A vég-
eredmény érdekelt, az, hogy 
pontosan mitől lesz olyan a 
bor, amilyen. Tudásszomjam 
oltására Pécsett elvégeztem a 
Bordeaux-i Egyetem egyéves 
képzését, ami megadta az ala-
pot ahhoz, hogy beiratkozhas-
sak a kurzusra, melynek révén 
nemzetközi borakadémikus 
vált belőlem. Ezen felül egy 
ösztöndíjas kétéves képzés ke-
retében a különleges és ritka 
borok szakértője lettem, ha-
zánkban másodikként.

– Édesanyátok és édesapátok 
is aktív részese a borkészítéssel 
járó munkának?

Csaba: – Bár ez a kívülállók 
számára minden bizonnyal 
kevésbé érzékelhető, mind-
ketten szerves részét képezik 
a pincészet mindennapjainak. 
Édesapánk korábban az épí-
tőipar területén dolgozott, ám 
egy idő után feladta vállalko-
zását és teljes egészében ennek 
szentelte magát, többek között 
a szőlőben, vagy éppen a borral 
kapcsolatos teendőket végezve. 
Anyukánk pedig könyvelő, a 
borászattal kapcsolatos papír-
munkákat szinte teljes egészé-
ben ő végzi. Szóval ez egy vér-
beli családi borászat.

– Hat évet dolgoztál somme-
lier-ként egy szálloda Miche-
lin-csillagos éttermében Skó-
ciában. Mi volt a legfontosabb 
tudás, amivel az ott végzett 
munka, illetve tanulmányaid 
folyamán gazdagodtál?

Csilla: Rengeteg kiváló, 
egyenként akár több ezer euró 
értékű bort kóstolhattam meg, 

amire másként nem lett volna 
lehetőségem. Ám a legfonto-
sabb, hogy innen remek rálátás 
nyílt a nemzetközi borkészítési 
és -fogyasztási trendekre. Ennek 
elsődleges hozadékaként alakult 
ki az a meghatározó szemlélet, 
amelynek alapján pincészetünk 
a jellegzetes helyi fajtákat he-
lyezi előtérbe a borkészítésben. 
Egy borvidék ugyanis ezekkel – 
egy-egy fajta borvidékhez való 
társításával – tűnhet ki. Ezzel 
együtt a fogyasztási szokások is 
nagyban megváltoztak az idők 
során. A testes borok helyett 
sokkal keresettebbek a könnye-
debb, kevésbé alkoholos, akár 
„minden nap iható” borok. Bár 
évekkel le vagyunk maradva 
nyugati szomszédaink mögött, 
ez a trend már nálunk is meg-
figyelhető.

– Mennyire kedvezőek a fo-
gyasztói trendek a Szekszárdi 
borvidék adottságaival össze-
vetve?
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A fogyasztási szokások is 
nagyban megváltoztak az 
idők során. A testes borok 
helyett sokkal keresetteb-
bek a könnyedebb, kevésbé 
alkoholos, akár „minden 
nap iható” borok.

Csaba: A borvidéknek igen 
jó esélye van arra, hogy „kisza-
kítson egy szeletet a tortából”, 
ugyanis a jellegzetes szekszárdi 
fajták, a kékfrankos, valamint a 
kadarka is elkészíthető a fenti-
eknek megfelelően. A szintén a 
borvidéken készülő jellegzetes 
házasítás, a nagyobbrészt kék-
frankos és kadarka felhaszná-
lásával összeállított szekszárdi 
bikavér ugyancsak kiválóan 
megfelel ennek – a kevésbé 
maszkulin borok fogyasztá-
sa felé elmozduló – igénynek.  
A fiatalon is jól iható, tartal-
mas, mégis könnyen, akár a 
mindennapokban is fogyaszt-
ható bikavérre érdemes építe-
ni Szekszárdon. Pincészetünk 
jelenleg mintegy 12 hektáron 
gazdálkodik, az összterület fe-
lén termő szőlőből kadarkát, 
illetve bikavért palackozunk.

– Ismerik, keresik ezeket a he-
lyi fajtákat a fogyasztók kül-
földön?

Csilla: – A nyugati orszá-
gok fine dining éttermeiben 
kimondottan keresik a külön-
féle helyi jellegzetes fajtákat, 
nyitottak azok – jobb – meg-
ismerésére, főként az angol 
nyelvterületeken. Így van ez a 
bikavérrel is, amit egyre inkább 

megismernek és elismernek 
külföldön, főként a somme-
liere-ek, és aztán rajtuk ke-
resztül persze a fogyasztók is, 
akik egy idő után elkezdenek 
érdeklődni a borvidék iránt és 
talán előbb-utóbb turista válik 
belőlük.

Csaba: – A külföldi piacokra 
való értékesítés kiemelt célunk. 
Az angol nyelvterületek mellett 
Németországot, Kínát, valamint 
a skandináv országokat tekint-
jük fő piacnak a külföldre tör-
ténő értékesítés folyamán, pré-
mium kategóriában. A külföldi 
piacokon való jelenlét, az azok-
ra való betörés nem pusztán 
egyéni érdek, hanem az egész 
Szekszárdi borvidék, illetve 
pincészeteinek együttes érdeke 
és törekvése. 

A szekszárdi palack, melybe 
csak jellegzetes helyi fajtákból 

készült borok kerülhetnek – 
szigorú minőségi elvárásoknak 
megfelelve – egyébként igen 
hasznos abból a szempontból, 
hogy a külföldi fogyasztók 
felfigyeljenek a borvidékre és 
azonosítani tudják az itteni jel-
legzetes fajtákkal, ami nagyon 
fontos.

– Miként lehetne több bortu-
ristát csábítani a borvidékre, 
Szekszárdra?

Csaba: a minőségi borok és 
az évi 4–5 komolyabb prog-
ram mellett komplexebb kí-
nálat kellene. Többek között a 
gyermekes családok részére is 
szélesebb programválasztékra 
volna szükség a városban. Eh-
hez azonban az kellene, hogy 
legyen valaki, aki minden érin-
tett szereplőt összefog és így 
elvégzi a szervezési munkát. 
Bár a szálláshelyzet kissé javult 
az eltelt években, a férőhelyek 
még mindig hamar betelnek a 
komolyabb városi programok 
idején. 

A turizmuson az is sokat len-
dítene, ha a Dunán közlekedő 
hajóknak lehetőségében állna 
a kikötés, hogy utasaik legalább 
egy délutánt eltölthessenek a 
városban, elkortyolva néhány 
pohár minőségi szekszárdit, 

esetleg egy múzeumi tárlatláto-
gatással kiegészítve. De működ-
hetne ez fordítva is. Úgy, hogy 
nem a bor, hanem az igényes 
programok okán érkeznének a 
turisták, akiknek legalább egy 
része egy-egy pohár bort is 
megkóstolna, ha már itt jár.

– Hogyan fogalmaznád meg 
a Sebestyén Pince borkészítési 
filozófiáját, mire vagy borász-
ként a legbüszkébb, illetve mi 
az, amiben a pincészet esetleg 
fejlődni szeretne?

Csaba: – A borkészítés fo-
lyamán a terroir (termőhelyi 
sajátosság – a szerk.) borokban 
való megjelenítésére törek-
szünk a helyi fajtákra építve, 
fajtaborként, vagy akár háza-
sítva, a túlzott hordóhaszná-
latot elkerülve, nem magas 
alkohollal, de szép savakkal. 
Az elmúlt bő 20 év alatt, mos-
tanra több  fontosabb kitűzött 
célt elért a pincészetünk. Fej-
lődni abban szeretnénk, hogy 
az imént említett filozófiánk 
minél inkább, maradéktalanul 
megvalósuljon. A legbüszkébb 
pedig minden eredmény közül 
arra vagyok, hogy Iván-völgyi 
Bikavérünk három ízben is a 
város bora lett, képviselve ezzel 
a megyeszékhelyet.

SZEGZÁRDI MESÉK – IRODALOM PÁR PERCBEN

Babits Mihály
Szüret előtt

Sötétzöld színű és tömött a tő,
egy-egy vörös levéllel néha tarka,
édesen lankad, érve csüggedő,
kékes fürtjével a nemes kadarka.

Oly mézes-forró s drágán töppedő,
mint szenvedélyes szerető vad ajka, - 
s várakozásban ég a hegytető,
s mosolyog a Nap, a lángtejü dajka.

Várakozásban ég a hegytető,
benn a présházban locsolják a kádat -
ó méla napfény, lankadt dajkaság!

Méla Halál, te nagy Szüretelő,
jöjj, hozd a kést,
puttonnyal kösd a hátad,
és halkan nyisd a Pince ajtaját!

Kis Pál István
Szüret után

A mézes fürtök java már a kádban,
csak a billingekkel harangoz a szél,
pára leple alatt mohó élni vágy van, 
pirul tán, de hullni kész a zöld levél.

Kajla a kalap, huncut csősz a szalma,
bánja is, ha rászáll mind a seregély.
A lombot lesi, hogy ring szoknyaalja,
s hol terem a jó bor, hol a szenvedély? 

Végül majd azt is, gondolva időre,
leveti az ősz, s rendet rak a kertben,
vesszőt is bújtat, nem gyászra, jövőre, 

s lám, én az egyik bujtatott a rendben,
vagyok, aki mégis dalt fagyok a földbe,
s meglásd, tavasszal... 
meglásd, újrakezdem!
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Agóra moziAgóra mozi
Szeptember 20. (vasárnap)

| 15:00 | Állati jó kekszek
| 17:00 | Hab
| 19:30 | Téboly

Szeptember 21. (hétfő)  

– szeptember 22. (kedd) 

| 17:00 | Hab
| 19:30 | Téboly

Szeptember 23. (szerda) 

| 17:00 | Hab
| 19:30 | Tenet

Szeptember 24. (csütörtök) – 

szeptember 26. (szombat)

| 15:00 | Az elfeledett herceg
| 17:00 | Mulan
| 19:30 | Patthelyzet

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánljaA Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
Szeptember 20., vasárnap 
16:00 – Vármegyeháza dísz-
terem
A KISFIÚ ÉS A VÁMPÍROK – 
közösségi felolvasóest

Az író 1988-as kisregénye 
hangzik el a történet erede-
ti helyszínén. A felolvasásba 
bárki bekapcsolódhat aktív 
résztvevőként. 

A megemlékezés a Baka Ist-
ván Alapítvány és a Wosinsky 
Mór Megyei Múzeum közös 
szervezése. (kapcsolat: Orbán 
György – 70/411–2203, ill. Ru-
bányi Anita – 70/776–0833)

Szeptember 24., péntek 19.00  
– Színházterem

ÚJ IDŐPONT: Kettőskereszt 
vagy amit akartok – Dombó-
vári István önálló estje

Jegyár: 3.600,- Ft

Október 02., péntek 18:00  
– Művészetek háza
Szent István keresztény hagya-
téka – a Szent Korona vármegyéi

Templomi oratórium és 
dalest. Előadó: Benza Györgyi 
operaénekesnő.

A belépés díjtalan.

Október 08., csütörtök 19:00
– Színházterem 
ÚJ IDŐPONT: Pál Ferenc: 
Hogyan válhat erőforrássá a 
múlt? Hogyan alakítható sza-
badon a jövő?

Jegyár: 2.500,- Ft

Önkéntesek Napja 2020
2020. szeptember 26. (szombat)

Babits Mihály Kulturális Központ előtti Szent I. téri sétány

A Mentálhigiénés Műhely, a 
Szekszárdi Civil Kerekasztal és 
SZMJV Önkormányzata szere-
tettel meghívja a civil szerve-
zeteket, az önkénteseket és az 
érdeklődőket az Önkéntesek 
Napjára és a Hála Gálára.

PROGRAM
•  09:15 – 10:00 A Csobogó 

Együttes közönség csalogatója
•  10:00 – 17:00 Civil szerve-

zetek, önkéntesek bemutat-
kozása, közben zenés-táncos, 
sportos műsoro

FELLÉPŐK
•  10:00 MESZ Egyesület – Fa-

shion Dance
•  10:30 Ünnepélyes megnyitó: 

Csötönyi László, a KCV Bizottság 
elnöke és Ferenc Vilmos, a Szek-
szárdi Civil Kerekasztal elnöke

•  10:45 Szekszárdi Gitár Egye-
sület

•  11:15 Szekszárdi Magyarnóta 
Klub

•  11:30 Gemenc TáncSport 
Egyesület

•  11:45 Szászi Kristóf gitár-
művész

•  12:15 Földharc kipróbálása a 
Hikari Aikido Egyesületnél

• 12:40 Iberican Táncegyesület

•  13:00 Szekszárdi Zumbások 
Sági Ildikó vezetésével

•  13:10 Tücsök Zenés Színpad 
szólistái

• 14:00 Bognár Cecil
•  14:30 Szászi Kristóf gitár-

művész
•  15:00 – 16:00 Hála Gála

Szomjú-díjak ünnepélyes át-
adása; közreműködnek a Tü-
csök Zenés Színpad szólistái; 
Szekszárdi Mozgásművészeti 
Stúdió (MMS), Pecze István 
(harmonika).
A rendezvény háziasszonya: 

Pócs Margit, a Mentálhigiénés 
Műhely elnöke

A rendezvény időtartama alatt 
a járványügyi óvintézkedések 
betartása kötelező! Eső esetén 
csak a Hála Gála kerül megren-
dezésre 14:30 órától a Babits Mi-
hály Kulturális Központban.

Minden kedves érdeklődőt 
szeretettel várunk!

Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Terü-
leti Érdekszövetsége és a Tolna 
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas 
Alapszervezete értesíti tagjait, 

hogy 2020. szeptember 21-
én, hétfőn 06:30 – 08:00 órá-
ig füstölt áru, vegeta és tészta 
árusítást tart a Hunyadi u. 4. 
sz. alatt.

Kérjük nyugdíjas tagjainkat 
a szájmaszk viselésére.

BŐVEBB INFORMÁCIÓ: 
•  Pócs Margit (Mentálhigiénés 

Műhely) tel.: 74/511–722, 
20/473–0644

•  Ferenc Vilmos (Szekszárdi Ci-
vil Kerekasztal) 20/975-3814

• www.mentalmuhely.hu
• www.szekszardargora.hu

FOTÓK: PORT.HU
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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: IRATTÁRŐR 2010 Kft., Tel.: +36–70/314–8932, e-mail: irattaror2010@gmail.com

Elérhetőségek, fogadóórák
•  Ács Rezső polgármester

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

•  Móra Viktória képviselő
Tel.: 06–70/602–6525, e-mail: mo-
ravicky76@gmail.com

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

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

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

A Nyitott Világ Alapítvány 23 
éve segíti a diákokat a közép- és 
felsőfokú nyelvvizsga megszer-
zésében. A civil szervezet a köz-
oktatást egészíti ki a tanévhez 
igazodó nyelvtanfolyamokkal,  
nyári nyelvtáborral, valamint az 
anyanyelvi környezetben törté-
nő nyelvgyakorlással.

Az idei esztendő mindannyi-
unk számára rendkívüli a koro-

navírus-járvány miatt, így kérdé-
ses volt az is, hogy megtartható-e 
a 20. nyári nyelvtábor. Szeren-
csére a szervezők sikerrel jártak.  
Magyarországon tartózkodó, 
külföldi anyanyelvű tanárok pó-
tolták a külföldről beutazni nem 
tudó kollégákat. Az érdeklődő, 
tanulni akaró diákok pedig tavasz 
óta vártak a lehetőségre és június 
közepe után pillanatok alatt meg-

teltek a különböző tudásszintű 
angol és német csoportok.

Ismét Vajtán, a Zichy kastély-
ban zajlott a tábor július 12–18. 
között. A gyönyörű környezet 
méltó helyszínt adott az immár 
hagyományt teremtő tábornak, 
amit korábban 18 éven keresztül 
Fadd-Domboriban rendeztek.

Nyolcvan résztvevővel, lelkes 
és céltudatos diákokkal folyt a 
munka. Mindig a beszédkészség 
fejlesztése a fő cél, de az anya-
nyelvű tanárokon keresztül az 
ország ismeret, a kiejtés, a szó-
kincs is fejlődik. 

A tábor másik hasznos hozadé-
kát a baráti kapcsolatok jelentik. 
A sok új diák mellett idén négy 
olyan diák is részt vett a táborban, 
akik 6 év óta rendszeresen jöttek, 
hol angolt, hol németet tanultak. 
Természetesen mindenféle nyelv-
vizsgákkal rendelkeznek már, és 

ők valóban élvezettel beszélgettek 
(és még mindig tanultak!) az adott 
idegen nyelven. Gyalus Bence, Ju-
hász Botond, Kasza Dóra (Szek-
szárd), valamint Bérczi Máté (Bu-
dapest) hiteles példát mutattak 
arra, hogy a mai intelligens fia-
talok tudják, hogy milyen fontos 
idegen nyelveket tanulni.

Az angol és német anyanyelvű 
tanárok elismerően nyilatkoz-
tak a magyar diákok motivált-
ságáról és fegyelmezettségéről. 
Nagy szeretettel foglalkoztak 
és beszélgettek velük nemcsak 
a napi nyolc tanórán, hanem 
még a délutáni szabadidőben 
is. A szekszárdi diákok nagy 
része szeptembertől a délutáni 
tanfolyamokon folytatja a tanu-
lást és készül a nyelvvizsgára, de 
többen jelezték már most, hogy 
jövőre újra szívesen mennének 
nyári nyelvtáborba.  (x)

Tájékoztatjuk a Polgármesteri Hivatal tisztelt ügyfeleit, hogy a hivatalt 
2020. szeptember 7. napjától szájat és orrot eltakaró maszkban 

szíveskedjenek felkeresni.

Nyelvtábor a kastélybanNyelvtábor a kastélyban

KÖZÉRDEKŰ HIRDETMÉNY
A Panteon Kegyeleti Szolgáltató Kft. 

7100 Szekszárd, Alkony u. 1. (tel.: +36–74/511–755) értesíti az érintett 
hozzátartozókat, hogy az általa üzemeltetett temetőkben:

◆ Alsónána – köztemető
◆ Alsónyék – köztemető
◆ Alsónyék – református temető
◆ Bátaszék, Garay u. – köztemető
◆  Mözs, Temető utca – katolikus 

temető
◆  Mözs, Temető utca – református

temető

◆ Szedres – köztemető
◆  Szekszárd – Alsóvárosi 

köztemető
◆ Szekszárd – Újvárosi köztemető
◆  Szekszárd – Szőlőhegyi 

köztemető
◆  Tolna, Hajós utca – katolikus

temető
az 1995 év előtt betemetett sírok;

a 2010 év előtt megváltott urnahelyek;
az 1960 év előtt megváltott sírboltok használati ideje lejárt.

Kérjük az érintett hozzátartozókat, hogy a temetési helyek újraváltá-
sa érdekében a Temetőgondnokságot (7100 Szekszárd, Alkony u. 1.) 
felkeresni szíveskedjenek. Az újraváltás elmulasztása a temetési hely 
feletti rendelkezési jog megszűnését vonja maga után. (145/1999. (X.1.) 
kormányrendelet 18§ (5.)) A lejárt használati idejű temetési helyek ezen 
hirdetmény megjelenését követően 6 hónap múlva, de legkésőbb 
2021. március 31.-ét követően felszámolásra kerülhetnek. Ezen hirdet-
ményt a 145/1999. (X.1.) kormányrendelet 19§ (3) bekezdésének ren-
delkezései alapján jelentettük meg.

Első közzététel.
Panteon Kft. temetőgondnokság www.panteon-temetkezes.hu

(05591)

FOTÓ: NYITOTT VILÁG ALAPÍTVÁNY
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AUTÓPatyolatAUTÓPatyolat
KÉZI AUTÓMOSÓ!KÉZI AUTÓMOSÓ!

Külso-belso Külso-belso takarítástakarítás
megrendelése eseténmegrendelése esetén

ajándék ózongenerátorosajándék ózongenerátoros
belso fertotlenítést végzünkbelso fertotlenítést végzünk

Telefon: +36–74/511–090Telefon: +36–74/511–090
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 6.

| NYITVA | hétfő – péntek: 08:00 – 17:00 óráig

Külso-belso takarításKülso-belso takarítás

megrendelése eseténmegrendelése esetén

ajándék ózongenerátorosajándék ózongenerátoros
belsotér fertotlenítéstbelsotér fertotlenítést  végzünkvégzünk

`̀̀̀

`̀̀̀ `̀̀̀

`̀̀̀ `̀̀̀ `̀̀̀
✓✓  Külso mosásKülso mosás
✓ ✓ Belso takarításBelso takarítás

✓ ✓ KárpittisztításKárpittisztítás
✓  ✓  KlímafertotlenítésKlímafertotlenítés`̀̀̀

(05598)

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!

(05576)

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 (05575)

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

(05574)

(05582)


