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Egységet mutatott Ács Rezső és a Fidesz
Bomba Gábor szerint lesz új költségvetése a városnak

Hajléktalan kérdésben folyamatos egyeztetések zajlanak
az érintett szervezetekkel, az
üléseken a következő időszak
tennivalóit is meghatározzák –
mondta Gyurkovics János, aki
azt állította, a hírekkel ellentétben a városban nem nőtt a fedél
nélkül élők száma.
A Fidesz frakció álláspontja, hogy a jelenlegi helyzetben
személyesen nem tartanak fogadóórákat – ismertette Máté
Péter frakcióvezető. Fontos beruházásként említette az 56-os
útra tervezett gyalogátkelő ügyét
és az új orvosi rendelőt. Utóbbi
kapcsán kitért rá, 195 aláírást
adott le a városi főépítésznek.

A Generációk parkja kivitelezése határidőben elkészül
– hangsúlyozta Móra Viktória,
ezzel párhuzamosan 26 új parkoló kialakítása is folyamatban
van a Barátság utcában. Gréczy-Félegyházi Gyöngyvér úgy
fogalmazott, a járdafelújításokkal is haladni kellene, míg tavaly 2500 négyzetméteren újultak meg gyalogutak, idén ebben
nem történt előrelépés.
A Szőlő-Szem Mozgalom áll,
mert nem kaptak még támogatást – értékelt Kővári László,
aki azt is megjegyezte, a szüreti
napok megrendezésében a borászok és a város között nem
volt egyetértés.
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Az elmúlt hetekben folyamatosan az az információ terjedt
a közösségi oldalakon, hogy a
polgármester és a Fidesz frakció
között rossz a viszony – kezdte
hétértékelő sajtótájékoztatóját
Ács Rezső. A kormánypártot
képviselő politikusok egy kivételtől eltekintve – Csillagné
Szánthó Polixéna hivatalos
elfoglaltsága miatt nem vett
részt az eseményen – megjelentek a hétértékelőn, ezzel
demonstrálva, hogy kiállnak a
polgármester mellett. Ács Rezső kijelentette: a város érdekében mindkét frakcióval tartja
a kapcsolatot, hogy közösen
szolgálják a megyeszékhely érdekeit. A Fidesszel rendszeresen
egyeztet különböző témákban,
de egyet tudomásul kell venni,
a kormánypárti képviselők hatan vannak, vagyis az ellenzéki
többség az, amelyik a döntéseket meghozza a közgyűlésben.
Ha az Éljen Szekszárd (ÉSZ)
frakció vet fel olyan kérdéseket,
amelyek a város ügyét előre viszik, akkor természetesen velük
is hajlandó egy asztalhoz ülni állította a polgármester.
A sajtótájékoztató második
részében a Fidesz frakció tagjai
ismertették azokat a témákat,
amelyekkel kapcsolatban a jö-

vőben a többség támogatásával
szeretnének előrelépni. Csillagné Szánthó Polixéna civilekkel
kapcsolatos üzenetet fogalmazott meg. A képviselőnő szerint legfontosabb, hogy legyen
döntés a bizottsági keretekről,
hiszen az egyesületek, civil szervezetek várják, hogy a megszabott pályázati rendszer révén
támogatáshoz jussanak.
FOTÓ: KISS ALBERT/ARCHÍV 2020.

Balázs L. – Farkas M.

Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióvezetője a fideszes képviselők
valamennyi állítására reagált.
Mint mondta, a civileknek és a
sportcsapatoknak szánt pénzkeret szerepelt az ÉSZ által kidolgozott költségvetési javaslatban,
de a polgármester a veszélyhelyzet alatt lenullázta ezeket.
Ugyanígy tett a Szőlő-Szem
Mozgalom támogatásával is.

Bomba Gábor szerint ezen csak
akkor lehet változtatni, ha lesz
a városnak új költségvetése,
ehhez azonban az kell, hogy
tisztában legyenek azzal, a kormányzati elvonások, illetve a
járvány miatti bevételkiesések
után egyátalán mennyi pénze
marad a városnak.
Hozzátette: Gyurkovics Jánossal többször egyeztetett már
a hajléktalanok ügyében, ahogy
Máté Péter frakcióvezetővel is
heti rendszerességgel beszél az
új orvosi rendelő helyszínének
kiválasztása kapcsán. Abban
maradtak, ha kialakul mindkét frakció végleges álláspontja
arról, hogy melyik helyszínt támogatják, akkor leül a két frakció egymással, és megpróbálják
együtt megtalálni a legideálisabb megoldást. Erre már a jövő
héten sor kerülhet.
A járdafelújítások kapcsán
leszögezte: mintegy 120 millió
forint értékben indulhatnak
munkálatok, az ezzel kapcsolatos pályázatot már benyújtotta az önkormányzat a közgyűlés döntése értelmében.
Megjegyezte: az ÉSZ további,
közel 200 millió forintot szánt
járdák, utak felújítására, ám a
veszélyhelyzet alatt ezt is elvonta a polgármester. A Szekszárdi
Szüreti Napok Bomba Gábor
szerint a jogszabályi korlátok
miatt maradtak el, hiszen a
járványhelyzet miatt jelenleg
nem lehet több tízezer fős rendezvényt tartani, ez törvényi
előírás.

A járványra hivatkozva érkezett a polgármesteri vétó
Amíg a polgármester nem írja
alá a közterület-használati
engedélyt, addig nem adható
ki a rendezvénytartási engedély sem. A programsorozat
megrendezését felfüggesztették.
Balázs László
Ács Rezső polgármester megvétózta a Béla király térre tervezett Őszelő elnevezésű tíznapos
rendezvénysorozat lebonyolítá-

sát, annak ellenére, hogy a Kultúra, Civil Szervezetek, Városmarketing Bizottság (KCVB),
illetve a Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság (GVB) korábban támogatta megrendezését. A szervezők a szükséges
közterület-használati engedélyt
megkérték a Polgármesteri Hivataltól, melyet a polgármester
ír alá. Mivel érvényben van
a kormány 500 fős korlátozó
rendelete a rendezvényekről,
ezért a polgármester állásfog-

lalást kért a kormányhivataltól, hogy kapjon-e engedélyt
a rendezvény vagy sem. Véleménye szerint két fontos szempontot kell figyelembe venni:
az emberi egészség védelmét,
valamint a jogszabályok, törvények betartását – tette hozzá a
polgármester. Azért fontos ez,
mert a rendezvény kapcsán a
szervezők semmilyen garanciát nem tudtak felmutatni, hogy
az ötszáz fős felső határt nem
lépik át.

„Akkor, amikor soha nem látott magasságokba emelkedett a
fertőzöttek száma nem kockáztathatunk meg egy – korlátok
nélküli – szabadtéri zenés-táncos rendezvényt, melynél sem
a fizikai, sem pedig a földrajzi
korlátokat nem tudja garantálni a szervező. Ami tegnap még
kellemes nyárvégi mulatság
volt, az ezekben a napokban
emberek életéről dönthet” –
fogalmazott posztjában Ács
Rezső.
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A szabadtéri zenés, táncos
rendezvények megtartására komoly előírások vonatkoznak. A
Tolna Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság polgármester által nyilvánosságra hozott levele
szerint zenés, táncos rendezvény csak a rendezvénytartási
engedély birtokában tartható,
melyet a jegyző ad ki, a kérelem elbírálásának ügyintézési
határideje 20 nap.
A rendezvény engedélyezési eljárásába a jegyző szakhatóságként bevonja – többek
között – az elsőfokú tűzvédelmi szakhatóságot. Az Őszelő
tekintetében a jegyző az illetékes tűzvédelmi hatóságot
nem kereste meg, a Szekszárdi
Katasztrófavédelmi Kirendeltség előtt semmilyen eljárás a
rendezvényre vonatkozóan
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nem volt, illetve nincs folyamatban.
A kis volumenű, helyi fellépőket, borászokat helyzetbe hozó rendezvénysorozat
felfüggesztése nagy aktivitást
váltott ki a közösségi oldalon.

Vegyes képet mutattak a hozzászólások, van, aki szerint az
idén a járvány miatt elmaradó
Szekszárdi Szüreti Napok helyett lenne létjogosultsága egy
ilyen eseménynek, más vélemény szerint viszont a korona-

Újra lesz bolhapiac a mozi
előtt, készülnek az óvodai,
iskolai közétkeztetéssel kapcsolatos új közbeszerzés kiírására, megvan a Baka István
Általános Iskola kivitelezésére kiírt tender nyertese, több
millió forintba kerül a sátras
uszoda javítása – derült ki a
Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság (GVB) ülésén.
Farkas Melinda
Újra rendeznek bolhapiacot a
160 lakásos társasház előtti téren. A szervezők kérték, hogy a
későbbiekben minden hét második és negyedik szombatján
tarthassák meg a piacot, mert
addigra megkapják a fizetést
az emberek. A GVB támogatta
a magánszemély indítványát, és
erre irányuló javaslattal fordult
a közgyűlés felé. Döntöttek a
Zöldtárs Alapítvány kérelméről
is: a szeptember 19-i Autómentes Nap idejére elengedik nekik
a közterület-használati díjat.
A bizottság nem fogadta el az
uszodával kapcsolatos szakvélemény kiegészítését, mivel nem
kaptak választ a korábban feltett
kérdéseikre.
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A sátras uszodát is javítani kell

A gyakorló iskola diákjait ma is az önkormányzat tulajdonában lévő cég, a Diákétkeztetési Kft. ebédelteti
Két eszközbeszerzésről is döntöttek. A Diákétkeztetési Kft.
mosogatógépe elromlott, ezért
újat kell venni 2,4 millió forintért. A Szekszárdi Sportközpont
Nkft. jelezte, hogy az uszodasátor belső ponyvája öt év alatt teljesen bepenészedett, a szellőztető
rendszer pedig elromlott, mindkettő helyett újat kell beszerezni.
Ez összesen mintegy 3,7 millió
forintos beruházást jelent. Mezei László, a GVB tagja felvetette,
hogy a sátor nem az önkormányzat tulajdona, azt úgy bérlik havi
többszázezer forintért. Vagyis ha
az önkormányzat vásárol új eszközöket, akkor megváltoznak a
tulajdonviszonyok, és a bérleti

díj jelentős csökkentését kell kérni a bérbeadótól. A Bomba Gábor (ÉSZ) elnök vezette bizottság ezt foglalta javaslatba, és az
eszközök beszerzését, valamint a
bérleti díj csökkentését terjeszti
majd a közgyűlés elé.
A bizottság felkérte a Polgármesteri Hivatalt, hogy készítsenek ütemtervet az óvodai, iskolai
étkeztetéssel kapcsolatos feladatok elvégzésére, különös tekintettel az új közbeszerzés kiírására. Mint ismert, jövő márciusban
lejár a Kölyökmenza Kft.-vel
kötött szerződés, és a bizottság
tagjai közül többen is amellett
foglaltak állást, hogy lehetőség
szerint másik céggel szeretnének

vírus-járvány miatt jó döntés,
hogy elmarad.
Bomba Gábor, az Éljen Szekszárd frakcióvezetője lapunknak
azt mondta, a polgármester hibája, ha elmarad a programsorozat.
Hozzátette: indoklás nincs, vagyis Ács Rezső a járványveszél�lyel érvel, miközben a környező
településeken is biztonságosan
megrendezik a kisebb eseményeket. Kalocsán a hétvégén bonyolítják le „A zene mindenkié”
című programsorozatot. Tolna
megyében Dunaföldváron elstartolt a szüreti fesztivált pótló Őszi
Zsongás, szombaton Felsőnánán
megtartották a hagyományos
megye közepe rendezvényt. Úgy
látszik csak Szekszárdon, a Béla
király téren nem lehet eseményt
tartani a járványveszély miatt –
tette hozzá Bomba Gábor.
szerződést kötni. A jelenlegi üzemeltetővel szemben több kritika
is elhangzott többek között az
ételek ízminőségével kapcsolatban, amit a hozzászólók szerint
az is mutat, hogy az utóbbi években elmaradt a külsős éthordós
rendelések nagy része.
A bizottság elfogadta a Baka
István Általános Iskola energetikai korszerűsítésére kiírt
közbeszerzési eljárás végeredményét is. Még meg kell várni a
zárótanúsítványt, utána jöhet a
szerződéskötés. Az önkormányzat halasztási kérelemmel élt annak érdekében, hogy lehetőleg
csak jövő tavasszal induljanak a
munkálatok, a válasz azonban
egyelőre nem érkezett meg.
Az ülés végén Mezei László
kérdéssel fordult a jegyzőhöz.
Arra kíváncsi, hol tart jelenleg
a nyomozás a Polgármesteri
Hivatalban 2017-ben súlyos
károkat okozó tűzesettel kapcsolatban. Illés Tamás (ÉSZ)
bizottsági tag pedig azt kérte,
vizsgálják ki, hogyan fordulhat
elő, hogy olyan személyek, akik
nem dolgoznak a hivatalban,
személyi igazolvány és chipkártya nélkül jönnek be az épületbe, mennek be egyes irodákba,
és férnek hozzá adatbázisokhoz.
Göttlinger István aljegyző választ ígért a kérdésekre.
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ELADÓ Tolna megyében, Decsen
4,6 hektár területű szántóföld.
A terület haszonbérletbe
van adva 2022.12.31-ig.

MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea

Ergonom | Szekszárd, Tartsay u. 16.
RENDELÉSI IDŐ:

kedd 15:30 órától

+36 20/980 77 52

(05560)

(05552)

06–20/443–7603

GYEREKEKNEK

Orbán Ferenc táncpedagógus

BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

T árs as t ánc

MŰVÉSZETOKTATÁS KERETÉBEN
2020/2021-es tanévben is
ÉRDEKLŐDNI:

HELYE:

(05570)

Művelési ág: szántó;
minőségi osztály: 2, kataszteri
jöv.: 149 Aranykorona.
Ár: 3.75 millió Ft/hektár
Érd.: +36–70/883–0753
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Senki sem él meg a piacon, aki nem halad a korral
Az országos hírű cég, az Alisca-Bau Zrt. nagyban hozzájárul a XXI. század magas
színvonalú infrastruktúrájának kiépítéséhez Magyarországon. A cég vezérigazgatója, Korcsmár István
Pro Urbe emlékplakettet
vehetett át Szekszárd Város
Napján.

A cég mintegy száz, többségében Tolna megyei önkormányzattal dolgozott és dolgozik a
települések korszerűbbé tételén.
– Az Alisca Bau Zrt., és jogelődje az 1991-ben alapított
építőipari kft. megalakulása
óta több lábon áll – mondta
Korcsmár István. – Alapvetően
közműveket építünk, igazából a
családi ház építésén kívül bármit létrehozunk. Építettünk
már uszodát, renováltunk várfalakat, felújítottunk kastélyokat, szállodarészeket hoztunk
rendbe. Elég sokrétű a kivitelezési tevékenységi körünk.
A vezérigazgató arról is beszélt, céljuk a múlt értékeinek
megtartása mellett a jövő építése. Éppen ezért kiemelten
fontos, hogy munkájuk során
előtérbe helyezzék a településen
élők elvárásait: legyen szó akár
az építési idő lerövidítéséről
vagy zajcsökkentésről.
– Senki sem él meg a piacon,
aki nem halad a korral – tette
hozzá Korcsmár István. – Ennek
az utóbbi 25 évben a környezetvédelem az egyik meghatározó
pontja lett, aminek örülünk.
Most olyan korszakot élünk,
amikor a koronavírus megkerülhetetlen tényezővé vált. Ez is
közrejátszik abban, hogy a környezetvédelem szerepe felértékelődjön. Ez igaz a kivitelezésre,
a végzett munkáinkra. De arra
is, hogy amit mi építünk, azzal
abszolút a környezetvédelmet
segítjük elő, hiszen azok az ivóvíz- és szennyvíztisztító-műtárgyak, melyek az elmúlt 30 évben
elkészültek, mind a környezetünk megóvását segítik elő.
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Balázs László

Korcsmár Istvánnak Ács Rezső adta át a kitüntetést
Az első hetekben a kollégákkal keveset aludtunk.
Tartottunk attól, hogy az
épület összedől, de hála
istennek meg tudtuk fogni.
Az Alisca Bau Zrt. és a Péri és
Társa Kft. munkatársai végezték
a tavalyi gázrobbanásban megsérült Herman Ottó utcai társasház szerkezetének statikai
megerősítését.
– Minden cégnek szüksége
van a reklámra, mert így tudjuk
eladni magunkat – fogalmazott
Korcsmár István. – De ilyen
népszerűsítést - mint amilyen ez
az ügy volt - nem kívánok egyik
vállalkozásnak sem, függetlenül
attól, hogy „médiasztárok” lettünk az országos lapokban és a
televíziókban. Ez egy nagyon
megdöbbentő esemény volt, főleg a lakóknak. Amikor robbanás után először bementünk az

épületbe, nem volt egy szívderítő látvány. Háborús filmeket
nézek, szeretem is őket, így nézhetett ki a II. világháborúban
egy bombabecsapódás. Örülök
neki, hogy a nem mindennapi
esemény végül pozitív kimenetellel zárult.
Nagyon nehéz és veszélyes
munka volt az újjáépítés.
– Az első hetekben a kollégákkal keveset aludtunk. Tartottunk attól, hogy az épület
összedől, de hála istennek meg
tudtuk fogni – közölte az igazgató. – Ebben tevékeny részt
vállalt a Péri Gábor vezette
statikus csapat, amire nagyon
büszke vagyok, hiszen tervező
és kivitelező között általában
macska-egér harc zajlik. Példamutató volt a két csapat közötti
együttműködés, amit a műszaki
ellenőr még jól kiegészített. Tudom, hogy ez a munka azért készült el gyorsan, mert az összes
szereplő – lakók, közös képviselő, biztosító, önkormányzat –

afelé húzott, hogy minél előbb
meg tudjuk csinálni.
A sérült födémrészek aládúcolásában nagy szerepe volt
egy új technológiának, a sajtó
és a laikusok fantáziáját megragadó kétkomponensű szigetelőhabnak.
– Fontos szerepe volt a helyreállításban, de sok olyan lépés
előzte meg, ami nélkül nem tudtuk volna alkalmazni – hangsúlyozta Korcsmár István. – Eleve
ki kellett takarítani mindkét
épületrészt, ez volt a legveszélyesebb művelet. A két komponensű műanyag egyik része
gáz. Jól megtapad, nagyon nagy
szilárdságú, jó a plasztikus indexe, szépen szétterül, ezáltal
a födémeket meg tudtuk fogni,
de segített a főfalak stabilizálásában is.
A munkálatokról 30 perces
film készült, amit a kivitelezők
szeretnének a műszaki felsőoktatás rendelkezésére bocsátani.
– Amikor felkértek a munka
elvégzésre, kutakodtunk az interneten szakmai információk
után, de nem találtunk semmit
– fűzte hozzá a vízépítési szakmérnök. – A munkaterület átvételétől a munka befejezéséig
készítettünk egy oktatófilmet,
amely jó a katasztrófavédelmi
dolgozóknak, szakmai szervezeteknek, illetve a jövő mérnök
nemzedékének. A film egyik fő
üzenete, hogy nem kell megijedni semmitől. Azt látom, a
technika, a technológia és a
magyar mérnöki tudás olyan
szinten van, hogy mindent
meg tudunk csinálni. Méltán
lehetünk büszkék arra, amit a
felsőoktatás produkál, ha vannak ellentétes hangok, akkor
is. Azt gondolom, ez a produktum, amit közösen letettünk az
asztalra a felsorolt szereplőkkel
együtt, méltán ad okot büszkeségre. Ha bárhol hasonló
havária történik, könnyen elő
lehet venni, meg lehet nézni, ki
lehet ragadni belőle részleteket.
Mindegyik munka más és más,
de azt szoktuk mondani, kályhának jó, innen el lehet indulni.
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Felújítás nélkül nem sokat ér a biciklisek pályája

Bálint Gy. – Farkas M.
Amikor a huszonegyedik század új hódító sportágai kerülnek szóba, megkerülhetetlen,
hogy a speciális kerékpárokkal
végezhető különböző mozgásokról, önálló útra lépett „szakágakról” beszéljünk. Szekszárdon a Május 1. utcában található
pályákon tetten érhető a sportági
fejlődéstörténet. A pálya lakónegyedhez közelebb eső részén
apró kis dombocskák tűnnek
fel, szinte egymásba érve. Ez az
úgynevezett pumptrack pálya.
Speciális technika elsajátításával,
az ehhez szükséges mozgáskoordinációval bárki, akár egy kezdő
számára is leküzdhető a pálya.
Ma már nem csak egy szűk réteg sportja a pumptrack, hanem
mindenkié, aki kedvet érez ehhez az erőnlét és az állóképesség
fejlesztéséhez is kiváló sporthoz.
Beljebb tekintve már látványos
ugratásokat sejtető dombokat
látunk. Ez már egy más történet – próbál eligazítani Demjén
Ferenc Zoltán, a különböző kerékpáros szakágakat összefogó
szekszárdi egyesület, a Fanatix
egyik tagja. Ez a földugratók pályája, amit a látványos ugratások
okán nagyon kedvel a közönség a versenyeken. Volt ilyenben része többször is az elmúlt
tíz évben a szekszárdiaknak is,
amikor regionális, sőt országos
versenyeket szerveztek az egyesület képviselői.
Az elmúlt pár évben azonban
már nem volt itt a társadalmi
munkában, párját ritkító szakmai elszántsággal kialakított
pályán valamirevaló verseny,
pedig ez nemrég még az ország
egyik legjobb pályája volt – állítja
Demjén Ferenc Zoltán, aki mögött több mint másfél évtizedes
BMX-es múlt van. Az utóbbi
időben a sportág szekszárdi és
környékbeli képviselőit is egyre
ritkábban látni gyakorlatozni. –
Az idő elhaladt mellettünk, kívülről nézve nem mutat rosszul
a pálya, de mi használók tudjuk,
sok minden szép lassan elhasz-

nálódott, amortizálódott. Másutt az országban sorra nőttek
ki a bitumenes, korszerű pályák,
ma már ilyeneken zajlanak az
edzések, a versenyek. A mi klubunk tagjai is ezeket a pályákat
keresik – mondta egykedvűen,
de még nem feladva a reményt
a versenyző, aki több éve figyeli
a pályázati lehetőségeket a szekszárdi pálya korszerűsítésére.
Akadna több ilyen is, a gond
az, hogy támogatók, szponzorok egyelőre nincsenek. Pedig
készítettek már olyan fejlesztési
tervet, ami egy másik helyszínt
bevonva gördeszkásoknak, görkorisoknak, BMX-eseknek is
nagyon jó lenne. Két korszerű
bázis kialakításához azonban
cirka negyven millió kellene a
számítások szerint, aminek előteremtésére a jelenlegi helyzetben Szekszárdon kevés az esély.
Arra viszont lenne lehetőség,
hogy a mostani pályát a sportági
igényeknek megfelelően lebetonozzák és folyamatos karbantartását. Ez a kalkulációk szerint
8–10 millió forintból hosszabb
távra meg lehetne oldani. De ez
a verzió is csak a városi, önkormányzati szerepvállalás esetében
lenne megvalósítható.
Vagyis egyelőre csak lett
volna. Bomba Gábor, az Éljen
Szekszárd (ÉSZ) frakcióvezetője
szerint ugyanis a koronavírus
miatt kihirdetett tavaszi veszélyhelyzet alatt az egyszemélyes
polgármesteri döntések idején
Ács Rezső nem adta be a pályázatot a biciklipályára. A politikus
lapunknak azt mondta: a meglévő bringapálya kiegészítéseként
egy pumptrack pálya építéséről
is döntöttek a Baka iskola mellé. A pályázat beadásáról és a
szükséges költségvetési forrás
biztosításáról a Gazdasági és
Városfejlesztési Bizottság (GVB)
meghozta a döntést, a 280 m2es pálya kialakításának költsége
bruttó 13,5 millió forint volt. A
biztonsági előírásoknak megfelelő pálya megépítésén kívül
telepített kamerarendszer, szeméttárolók, mosdó, frissítő he-

FOTÓ: JANTNER

Lett volna pályázati forrás korszerűsítésre, de a város nem nyújtotta be a szükséges dokumentumokat

lyiség, bringatároló és padok kihelyezését tervezték. A pályázat
benyújtási határideje 2020. április 24. volt, ám a polgármester
a vírushelyzet alatt nem adta be
azt – mondta a képviselő.
– Az ügy olyan általános
szekszárdi jelenségre világít rá,
amely a választások óta a város
működésében létrejött zavarok
okát kiválóan példázza – közölte megkeresésünkre Ács
Rezső. – Szekszárd működé-

sének alapvető feltétele a döntések meghozatalára alkalmas
közgyűlés és főleg bizottságok.
Több évtizedes politikai gyakorlat, hogy a bizottságok döntései
egyértelmű útmutatást jelentenek a végrehajtandó feladatok
vonatkozásában. Sajnos a jelenlegi többséget alkotó frakció
tagjai ennek a minimális követelménynek nem tudnak eleget
tenni – jelentette ki .
A polgármester szerint a
GVB „felhívta a Polgármesteri
Hivatalt, hogy a Bizottság soron
következő rendes ülésére készítse elő az „Országos Bringapark
Program” megnevezésű pályázat módosított költségvetési
tervezetét”. Vagyis a bizottság
határozata előkészítésre szólt,
egyetlen mondat sem utal arra,
hogy a polgármesternek bármilyen pályázatot be kellene adnia.
– Szekszárd városát felelősséggel
és megfelelő szakmai komolysággal kell vezetni. Aki erre nem
képes, az mondjon le a hivataláról – írta a polgármester.
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Tolna megyében
450 m2-es élelmiszeripari üzem / tésztaüzem
KIADÓ..
KIADÓ

ANHUR TEMETKEZÉS

ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–7762

www.anhurtemetkezes.hu

Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411-912

ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(05551)

(05571)

ÁLLÁSHIRDETÉS

Tolna megyében
SZEKSZÁRDON
pékség KIADÓ
KIADÓ..

Telefon:
+36–30/2888–458

ÉRDEKLŐDNI:
06–30/555–7762

Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

(05550)

ŐSZI, KIEMELET AJÁNLAT
Akciós ajánlatunk 2020. szeptember 14-től
2020. október 15-ig, illetve a készlet erejéig érvényes.
HUSQVARNA 120 Mark II

HUSQVARNA 435

HUSQVARNA 545 Mark II

3
3
38,2 cm3. 1,4 kW. Vezetőlemez 35−40 cm. 40,9 cm . 164 kW. Vezetőlemez 33−45 cm. 50,1 cm . 2,7 kW. Vezetőlemez 33−50 cm.
4,2
kg.
Air
Injection™. X-Torq® és LowVib® 5,3 kg. AutoTune™. Air Injection™.
4,85 kg. Air Injection™. X-Torq® és LowVib®
X-Torq® és LowVib®.

0%
THM

Akciós ár: 54.900,- Ft

0%
THM

Cetelem áruhitel
lehetőség
Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. • Telefon: +36–74/510–026

Akciós ár: 109.900,- Ft

Akciós ár: 189.900,- Ft

Jantner Erdő-Mező Kft. • 7100 Szekszárd, Rákóczi u. 21. • Telefon: +36–74/510–026
Mobil: +36–30/162–2002
• e-mail: erdogep@gmail.com
Mobil: +36–30/162–2002
• e-mail: erdogep@gmail.com
(05564)

SZEKSZÁRDI
SZÜRETI
NYITOTT
PINCÉK

(05569)
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Társastánctanfolyam
felnőtteknek Szekszárdon,
szeptember végétől
Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: +36–20/980–77–52
http://www.gemenctancsportegyesulet.hu

(05561)

SZEKSZÁRD Tesco mellett | szept. 18–20.
PÉNZTÁR
ELŐADÁSOK:
NYITVATARTÁS

szept. 18. | 18:00
P. 14:00 – 18:00
szept.19.|15:00,18:00 Szo. 10:00 – 18:00
V. 10:00 – 15:00
szept. 20. | 15:00

(05568)
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Nézők előtt rendezik az 51. Sió Kupát
A Győr mellett három fővárosi és két pécsi csapat is a mezőnyben

Bálint György

FOTÓ: JANTNER/ARCHÍVUM 2019.

Ha a napokban nem foganatosít a
kormányzat új szigorító intézkedéseket, akkor biztosan megrendezi az Atomerőmű KSC Szekszárd szeptember 17. és 19. között
a Sió Kupa női kosárlabdatornát,
amely az októberi bajnoki rajt főpróbája is egyben.
A Sió Kupa rangját adja, hogy
többnyire neves külföldi csapatok is pályára lépnek. Idén
azonban pandémia miatt a torna nem lesz nemzetközi, a Sepsiszentgyörgy erdélyi élvonalbeli
csapat ugyanis az említett okok
miatt visszalépett. Ennek ellenére erős lesz a mezőny, a hazai
élvonalbeli csapatok csatája izgalmas mérkőzéseket ígér. Egy
négyes és egy háromcsapatos
csoportban kezdődik meg az
első napon a mérkőzéssorozat.
Az A jelűben hárman lesznek: az
NKE-FCSM Csata, a PEAC-Pécs

és a fővárosi ELTE BEAC Újbuda. A B csoport négy szereplője
pedig a házigazda Atomerőmű
KSC Szekszárd, a PINKK Pécsi
424, az UNI Győr MÉLY-ÚT és
a Vasas Akadémia.
Felvetődik a kérdés: szurkolókkal vagy nélkülük zajlik-e le
a Sió kupa? Lapzártánk idején
– egy héttel a torna megkezdése előtt – Szabó Gergő ügyvezető igazgató jó hírrel szolgált

a meccsekre már nagyon kiéhezett szurkolóknak: jöhet a
közönség, nem lesz létszámkorlátozás, de bizonyos előírásokat
be kell tartani.
– A szabályok maximális betartatása mellett lehetnek nézők.
Szigorúan csak maszkban, annak
helyes használatával tartózkodhat bárki a csarnokban, mindenki testhőmérséklet – ellenőrzés
után léphet be, és a távolságtartás sem lesz mellékes – mondta
az ügyvezető. – Ezt ellenőrzik
az illetékesek, így mi is mindent
Az 51. Sió Kupa részletes
programja
Szeptember 17., csütörtök:
• 15:00 NKE-FCSM Csata – ELTE
BEAC Újbuda
• 16:45 Ünnepélyes megnyitó
• 17:30 Atomerőmű KSC Szekszárd – PINKK Pécsi 424
• 19:45 UNI Győr MÉLY-ÚT –
Vasas Akadémia

megteszünk a szabálytalanságok
megelőzése érdekében. Ha kell,
az ellenkezést mutató drukkereket biztonsági őrökkel kivezettetjük a csarnokból. Itt hívnám
fel a szurkolók figyelmét, hogy
az MKOSZ nagyon odafigyel a
szabályok maximális betartatására, így nem elképzelhetetlen,
hogy azokban a csarnokokban,
ahol gondok lesznek, a bajnokságban zárt kapus mérkőzéseket
rendel el meghatározott időre a
szövetség. Ezt mi nagyon nem
szeretnénk, és bizakodunk, hogy
megértő szurkolótáborunk –
éppen a súlyos szankció elkerülése miatt – segíti a biztonságiakat a munkájukban.
Szeptember 18., péntek:
• 12:15 B1 vesztese – B2 vesztese
• 14:30 A1 győztese – PEAC-Pécs
• 16:45 B1 győztese – B2 győztese
Szeptember 19., szombat:
• 12:15 Mérkőzés az 5. helyért
• 14:30 Mérkőzés a 3. helyért
• 16:45 Döntő
• 18:30 Eredményhirdetés

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.

MENÜ Szeptember 14. Szeptember 15. Szeptember 16. Szeptember 17. Szeptember 18.
Babgulyás

„A”
1350 Ft

Rozmaringos
sült csirkecomb,
Túrós derelye,
fűszeres
édes tejföl
parázsburgonya,
savanyúság

Babgulyás

„B”
Trappista sajt
1350 Ft

Napi
ajánlat
1250 Ft

Brokkoli
krémleves

Brokkoli
krémleves

rántva,
párolt rizs,
tartármártás

Chili
con carne

Trappista sajt
rántva, párolt
jázmin rizs,
tartármártás

Trappista sajt
rántva, párolt
jázmin rizs,
tartármártás

Tejfölös
gombaleves

Kertészleves

Karalábéleves

Zöldborsó
főzelék,
rántott
csirkemellfilé

Roston
csirkemell,
friss saláta,
öntet

Budapest
sertésragu,
párolt rizs

Tejfölös
gombaleves

Kertészleves

Karalábéleves

Csülökpörkölt,
Óvári
sertésborda,
galuska,
burgonyapüré
savanyúság

Trappista sajt
rántva, párolt
jázmin rizs,
tartármártás

Trappista sajt
rántva, párolt
jázmin rizs,
tartármártás

TERMELŐ ÜZEMÉBE

MUNKAVÁLLALÓKAT
két műszakos munkarendbe.
Feladat: – gépek kézi kiszolgálása,
– fel- és lepakolás,
– gépkezelés

Gyros,
joghurtos
öntet, pirított
burgonya,
friss saláta

(ehhez a betanítást biztosítjuk).

Trappista sajt
rántva, párolt
jázmin rizs,
tartármártás

Fitness Céklával, sajttal Céklával, sajttal Céklával, sajttal Céklával, sajttal Céklával, sajttal
sült pulykamell, sült pulykamell, sült pulykamell, sült pulykamell, sült pulykamell,
ajánlat
zöldséges
zöldséges
zöldséges
zöldséges
zöldséges
1450 Ft
bulgur
bulgur
bulgur
bulgur
bulgur
(05553)

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

A Szekszárdi Nyomda Kft. keres

Jelentkezés önéletrajzzal az
allas@szekszardinyomda.hu
e-mail címen vagy érdeklődni
a 06–74/411–422/112-es
melléken lehet.

(05563)
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Értesítés
A Szekszárdi Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége és a Tolna
Megyei Vöröskereszt Nyugdíjas
Alapszervezete értesíti tagjait,
hogy 2020. szeptember 21-én,
hétfőn 06:30 – 08:00 óráig füstölt áru, vegeta és tészta árusítást tart a Hunyadi u. 4. sz. alatt.
Kérjük nyugdíjas tagjainkat a
szájmaszk viselésére.

SZEPTEMBER
10-ÉN 60 ÉVES
OSCAR-DÍJAS
ANGOL SZÍNÉSZ

JELENTŐS
MINISZTERELNÖK SZEMÉLY
V. (BERGYERMEKTALAN)
JÁTÉK

KECSKE
KICSINYE

HOSSZÚ
NYELŰ
LÁNDZSA

OLASZ ÍRÓ
TÜSKÉS
V. (UMGYOMBERTO)
NÖVÉNY
2010-BEN
KÉSZÜLT
FILMJE

AZ AMPER
JELE

ERŐS
SZÁNDÉK

I

RÉGI
HANGSZER
ZSIBVÁSÁR

FILMES
DÍJ

ELAVULT
FÉNYMÁSOLÓ
ELJÁRÁS

MARASZTAL
BRAZIL
ÁLLAM
HAJÍT,
NÉPIESEN

RAKTÁR,
DEPÓ
UNSZOL,
RÁBESZÉL
TÉVÉS V.
(JÁNOS)
ARCJÁTÉK

REPÜLŐ
ESZKÖZ

SOMOGY
HATÁRAI!

A SZÁMÁRA

VAS M.I
KÖZSÉG

NEMRÉGI

...
DIAVOLO;
AUBER
OPERÁJA

ÖN,
NÉMETÜL

KARIBI
ÁLLAM

A SUGÁR
JELE

REBEKA,
BECÉZVE

FÉLBE

BELGA
AUTÓJEL

KRÉM,
PASZTA

TRAFÓ
RÉSZE

KÁRTYASZÍN

A SIVATAG
HAJÓJA

ÉPÍTŐANYAG

HEVESI
KÖZSÉG
FARMERMÁRKA
RÉGI VÁRMEGYE
ÖNKÍVÜLET

IRÁNY,
IRÁNYZAT

GUBÓS
NÖVÉNY
CSOMÓZOTT
DÍSZÍTÉS
FÉLKÉSZ!

FOGYASZTHATÓ

CSÖKKEN
A FOLYÓ
SZINTJE

ENGED,
ERESZT
RÓMAI
EZRES

FÉLFA!

KELETEURÓPAI
FŐVÁROS

VERONA
FOLYÓJA

Szeptember 6-ai rejtvényünk megfejtése: Blaha Lujza, a nemzet csalogánya.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Borda Károlyné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését szeptember 17-én (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM
„De örülnék, ha bölcsek lennétek
a jóra, és képtelenek a rosszra…!”
(Római levél 16,19b)
Pál apostol a római keresztyén gyülekezet számára írja ezeket a sorokat levele végén. Több fejezeten át
tanította őket a hit alapjaira, mely
nem marad puszta elmélet, szép kegyes beszéd, hanem ami alapjaiban
határozza meg az élet-gyakorlatot,
a mindennapok valóságát. Teszi
ezt egy olyan közösséget szeretve,
akik egy világváros forgatagában
élve, ezernyi hatásnak és – mondjuk ki – veszélynek kitéve kell, hogy
megtalálják azt az igazságot, ami
nem vész el, ami nem pillanatnyi,
hanem erős és örökérvényű. Pál
apostol szavai éppen ezért – a Lélek
titokzatos munkája révén – a ma
emberének, nekünk is szól. Mert

mi van nekünk? – felvilágosult tudásunk, szuper technikánk, szabadságunk, szétziláltságunk, ellenségeskedésünk, megkérdőjelezett, sőt
kigúnyolt értékeink, új eszméink és
nagyhangú szónokaink. Semmiben
sem más, mint akkor. Semmiben!
S így 2000 év távlatában mi már
láthatjuk, hogy annak a magasan
kvalifikált társadalomnak mi lett
a vége! Önmeghasonlás, erkölcsi
züllésből fakadó értékvesztettségbe
torkolló hanyatlás, a barbár népek
diadalmaskodó trónfosztása minden korábbi dicsőség ellenére.
Az apostol, és szavain keresztül
a megtartó Isten, arra biztatja népét, az övéit, hogy valami egészen
régihez, valami egészen újszerűhöz
szabják magukat: „…legyetek bölcsek a jóra, és képtelenek a rosszra!”

Ugye ebben egyet is értünk lelkesen
az apostollal!!! Ám érdemes lenne elgondolkodni azon, vajon a jó
és rossz fogalma mindannyiónk
számára ugyan azt jelenti-e? Nem
éppen a nagyon másként elgondolt
jó és rossz miatt ütközünk egymásnak és feszülünk meg testileg, lelkileg egymással szemben? Nem úgy
látjuk, hogy a javasolt hozzáállás
a részünkről teljesen rendben van,
de a másik ellenkezik? Hol hát az
igazság? A Szentírás nagyon egyszerűen és egyértelműen tanít erről: (érdemes elolvasni a 14. zsoltár
szavait!) nincsen egy igaz ember
sem! Egy igaz van, az Isten. Éppen
ezért elengedhetetlen, hogy útjainkat, gondolkodásunkat, tetteinket
Hozzá szabjuk. S nem csupán törvényileg, sokkal inkább a szívünket,

mely belátja saját gyengeségeit, megbecsüli ajándékait, figyelembe veszi
az Élet valóságát és a másikat, mint
felebarátot, testvért. Aki számol a
mindenség Urával, az nem lehet felelőtlen, pillanat-ember, mert kérhet
és kaphat bölcsességet, valódit, attól,
akinek van.
Merre haladunk? A lejtőn lefelé
vagy fejlődni tudunk? Önmagunk
indulataiból, vélt és valós bölcsességünkkel, nagy igazságainkkal eljutunk valameddig, de szétszakadva,
meghasonlások közepette. Kérjük
inkább a bölcsességet Istentől, hogy
a jó és igaz megtalálásában, a rossz
felismerésében és arról való lemondásban növekedni, épülni és gazdagodni tudjunk. Ámen.

Kaszóné Kovács Karola,

református lelkipásztor
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Cseh Gábor: Több mint hatvan év Szekszárdhoz köt
Két lényeges dolog különbözteti meg Cseh Gábor
szekszárdi festőművészt a
többi alkotótársától: az általa
fejlesztett egyéni technika és
képei témája. A szekszárdi utcarészletekről, a szurdikokról
és Gemencről festett képei
tették itthon és külföldön is
híressé a 2016 óta Kelebián
élő művészt.
Balázs László

FOTÓ: JANTNER

– Hogyan indult az alkotói
karrierje?
– Ötéves korom óta rajzolok.
A szolnoki művésztelep mellett
nőttem fel – mondta Cseh Gábor. – Évente visszajártam, nagyon boldog napokat töltöttem
ott. Nyolctól délig mindenki
alkotott, délben olykor az egész
csapat evezni ment a Tiszára.
Gyermekként nagy hatással
volt rám Chiovini Ferenc festőművész, aki a művészteleppel
is megismertetett. Akkor még
nem sejtettem, hogy egyszer

nekem is életformámmá válik
a festés. Oda kötnek a legszebb
gyermekkori emlékek.
– Minden művésznek fontos,
hogy megtalálja a saját stílusát. Mennyire ment ez könnyen
Önnek?
– Édesapám, Cseh József katonatiszti hivatása miatt a család
folyamatosan költözött. Alapfokú
tanulmányaimat 1954-ben Pápán
fejeztem be. A bakonyi városban
Bíró Károly nagyon jó rajztanárom volt. Ezt követően kerültünk
Szekszárdra, ahol a Garay gimnáziumban Lázár Pál és Wallacher
László nagy hatással volt rám,
sokat tanultam tőlük. Akkor
még egyáltalán nem akartam
festő lenni, az iskolában nagyon
komoly irodalmi élet zajlott. A
Kaposvári Tanítóképző Főiskolán
töltött évek alatt dr. Szirmay Endréné és Tomori Aladár művészek
keze alatt fejlődtem igazán.
Végül futballistaként kerültem
vissza Szekszárdra, ahol tanítói
oklevelemmel egyetlen főállású
munkahelyem volt, 1964 és 1991
között a Tolnai Megyei Rendőr-főkapitányság művelődési

otthonának vezetőjeként dolgoztam. Mivel elsősorban festőnek
tartottam magam, és csak
másodsorban rendőrnek, ahogy
lehetőség nyílt rá, csak a művészetnek éltem. A Belügyminisztériumtól minden támogatást

megkaptam, hogy kibontakoztassam művészi képességeimet:
rengeteg kiállítást szerveztem,
a művészetet soha nem hagytam abba. A ’60-es évek végén
jöttem rá, hogy olyan képeket
akarok csinálni, amiket látni
szeretnék, de nem láttam még.
Nehéz feladat volt. Az egyéni
technika lényege, hogy homok
felpakolásával a képeken rücskös, rusztikus és sima felületek
váltakoznak, elősegítve a kép
mondanivalójának kiemelését.
– Könnyen megtanulta a vászon előkészítését, az alapozást, a festéktípusokat, az
ecsethasználatot?
– Életutam irányításában
meghatározó szerepe volt a környezetnek, kiváló tanáraimnak,
mestereimnek. Tőlük tanultam
meg a munka szeretetét, az alkotás örömét és az emberek
tiszteletét. A szolnoki művésztelep egy szentély volt, az olasz
származású Chiovini Ferenc
sokat segített virtuóz rajztudásával, sajátos szerkesztőkészségével, plen air eszközeivel.
– Főként milyen képeket fest?
– Hosszú utat kellett megtennem, amíg
rájöttem és tudatosult
bennem, hogy nekem a
pusztuló szekszárdi szurdikokat, a régi utcákat,
tanyákat, a Gemencet kell
festeni. Meg kell örökíteni
az itt élő dolgos embereket,
akik ezeket az értékeket létrehozták. A mai napig a város és
környezetének történetét rögzítem. Kiállításom megnyitóin
300–400 ember vett részt, minden tárlaton kisorsoltam három
– akvarell, grafika, olaj – képet.
– Mennyire fontos a címadás a
festmények esetében?
– Másodlagos dolog. Ugyanakkor a realista ábrázolású képeimen fontos, hogy a cím ne
legyen oktató hatású. Persze
nem könnyű megtalálni azt a
hangot, hogy mikor lesz szájbarágós, mikor lesz még azon a

határon, hogy valamilyen módon lehet értelmezni.
– A művészek könnyelmű optimizmussal élő, a társadalmi
formákkal nem nagyon törődő, jó kedélyű emberek. Milyen
napirend szerint alkot?
– Azért élek, hogy festhessek.
Minden nap 8–10 órát dolgozom. Az alkotás nem ihlet kérdése. Kitaláltam egy technikát,
a homokkal térhatást érek el, ez
felemeli a képek hangulatát. Nagyon bevált ehhez a témához.
Az általam kikísérletezett technikáról portréfilm készült, a
Kis István által készített „Munka közben Cseh Gábor” filmet
1968-ban a Magyar Televízió is
vetítette. Akkor még főleg monotípiákat és metszetek készítettem. Kubanek Miklós a ’80-as
években „Ecsettel írt hétköznapok” című filmje is bemutatja az
általam kitalált technikát.
– A festés és a sport mellett van
még egy nagyon fontos dolog az
életében, a „csehgabis” humor.
– Nagyon szeretem a vicceket,
jómagam is sokat írtam. Antal
Imrével – akivel 2004-ben viccfesztiválon közös zsűriben szerepeltem – közösen sok poént
találtunk ki. Megvan a viccek
kézirata, könyvként is kiadható
lenne.
– Hány képet készít egy évben?
– Nem tudom pontosan megmondani. Már érettebb művészként kezdtem el foglalkozni
a festészet egyik legnehezebb
technikájával, az akvarellel.
Főként nagyméretű, 70x100-as
akvarelleket készítek, egy ilyen
kép elkészítése időt és pontosságot igényel.
– Festőművészként mi a legfontosabb iránymutatása?
– A kultúra sokszínűségének
megmutatása. A művésznek
érzelmileg azonosulnia kell a
tájjal, ahol él, és azokkal az emberekkel, akik között él, mert
különben művészete nem lehet
élő és mai. Sokan mondják és
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azt kívánják, a művész minden
körülmények között maradjon
meg abban a bizonyos híres elefántcsonttoronyban. Pedig az
alkotónak ki kell mozdulnia a
toronyból, az embereket be kell
vinni a múzeumokba, kiállítási
terekbe. Sok embert a képeimmel tudtam rávinni erre az útra.
Azok az irányzatok maradnak
meg, amit az utódok megtartanak. Szerencsére voltak tanítványaim, akik tovább vitték ezt a
gondolkodásmódot, szemléletet.
Több mint húsz évig ingyen oktattam: Biszák Lászlóra nagyon
büszke vagyok, de Boros Zoltán
és Szikszai László is sokra vitte.
– Hány egyéni tárlaton láthatta munkáit a közönség?

– Százhetvenhat önálló kiállításom volt eddig. Műveim
megtalálhatók számos magángyűjtő otthonában országszerte, Európa több országában, valamint a tengerentúlon is. Soha
semmilyen csoportosulásba,
művészeti alapba nem léptem
be. „Fiam, ne menj telepre, elrontanak” – tanácsolta nekem
Vecsési Sándor festőművész.
Mindig önállóan dolgoztam.
Hét vendégkönyvem van teleírva, nincs bennük két rossz
sor. A bejegyzések, vélemények
igazolják, hogy az emberek befogadták és szeretik a műveimet. A kultúrpolitikus Aczél
György három kiállításomon
is jelen volt. Soha nem kértem
támogatást senkitől, vártam a

soromra… Az nagyon jól esett,
hogy a vállalkozóktól megyei
Prima-díjat kaptam, azonban
nincs még egy festő az országban, aki városa történetét örökíti meg, és ezt nem ismerik el.
– Miért költözött el 2016-ban a
városból?
– Baráti segítséggel kerültem
Kelebiára. Maczkó József polgármester örömmel fogadott,
tàmogatta azon törekvéseimet,
hogy az itteni tanyavilág motívumait festhessem.
– Tervezi, hogy hazatér Szekszárdra?
– Ezer szállal kötődöm a városhoz, annak ellenére, hogy
most máshol dolgozom. Van-

nak még szekszárdi témáim,
amiket szeretnék megfesteni…
– Mi az „öröklét” megszerzésének útja? A közgyűjtemények,
kiállítások?
– Jövő év augusztus 2-án leszek nyolcvan esztendős. Több
mint hatvan év Szekszárdhoz
köt. Méltó lenne egy nagyobb
lélegzetű gyűjteményes kiállítás
megszervezése. A legszebb képeim a tolnai megyeszékhelyen
találhatók. Mintegy negyven-ötven képet össze lehetne gyűjteni,
ami reprezentálná a művészetemet, és azt, hogy 1966-tól milyen pályaívet futottam be. Ehhez azonban összefogás kellene,
mert a támogatóim közül sajnos
sokan már nincsenek közöttünk.

A férfi kosárlabdának is van jövője Szekszárdon
Már nem kell aggódni a férfi
kosárlabda jövőjéért Szekszárdon. A felnőttcsapatok vegetációja, majd megszűnése után félő
volt, hogy az utánpótlás-nevelés
is elsorvad, de örvendetes módon ennek éppen ellenkezője
történt: egyesült a két gyerekekkel foglalkozó klub.
Tíz éve bontott zászlót a
Gyermek Kosárlabda Sportegyesület (GYKSE), amelyet az
utóbbi húsz év egyik, hanem
a legjobb szekszárdi nevelésű
játékosa, Mandulás Zoltán alapított. Nem titkoltan azzal a
szándékkal, hogy megmutassa,
lehet ezt máshogy is csinálni.
Még úgy is, hogy az anyagi háttér a működéshez csak éppen
elegendő volt, és lényegében
ma se több. Ennek ellenére a
GYKSE nemcsak mennyiségi,
hanem minőségi változást is elért azzal, hogy az egyesületbe a
minap beleolvadt a szebb napokat megélt régi klub, a Férfi Kosárlabda SE Szekszárd (FKSE).
Az előkészítősökkel együtt így
most az U8-tól az U20-ig bezárólag százötven gyerek kosarazik a GYKSE égisze alatt, s
minden korosztályban van csapata a klubnak. Az U16-osok az
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elmúlt két évben az alsóházból
indulva bejutottak a 16–17 fős
elitbajnokságba, ahol partiban
tudtak lenni a legnagyobb hazai
klubokkal, miközben egy-két
önbizalomnövelő skalpot is begyűjtöttek (U16-ban az Alba-Fehérvárt le tudták győzni).
Mandulás nagy gondot fordított arra, hogy minden korosztályhoz megtalálja a céljaival
azonosulni tudó ambiciózus
edzőket, akik értik a szakmát,
tudnak bánni a gyerekekkel,
ugyanakkor a munkáért járó
anyagiak számukra csak másodlagosak. Nem könnyű manapság ilyen embereket találni,
de neki sikerült. Juhász Gábor
készíti fel az U16, U18, U20-as

korosztályt, Császár Béláé az
U14, Bíró Miklósé az U12. Az
U11-esekkel Mandulás Zoltán
és Nyerki Balázs, a több tucat
óvodással pedig Farkas József,
Nárai Klaudia és Nemes Hajnalka foglalkozik.
Hogy az egyes játékosok fejlődése töretlen legyen, nagyban
segíti az a napokban létrejött
megállapodás, ami a négyszeres
magyar bajnok és ugyanennyiszer Magyar Kupa-győztes paksi
Atomerőmű SE és általuk is elismert GYKSE között köttetett.
A most U14 és U18-as korosztályban olyan erős és ütőképes
csapata van a GYKSE-nek, hogy
Atomerőmű-GYKSE néven ők
indulhatnak el a legerősebb

hazai bajnokságban. Az ASE
állja a versenyeztetési és egyéb
költségeket. Mivel hármas megállapodás született a napokban,
amelynek az NB I/B-s felnőtt
csapatot is működtető bonyhádi KSE is része, ez is segítheti a majd juniorkorba lépő
szekszárdi kosarasok fejlődését.
Például úgy: aki még nem fér be
a Paks NB I-es keretébe, de már
kinőtte az utánpótlást, az lehetőséget kaphat a BKSE második
vonalbeli felnőttcsapatánál. Az
utánpótlás szintjén is hatékonyabb lehet az együttműködés
a két kis klub között: volt már
példa arra, hogy Szekszárdról
igazolt a Bonyhád, és Mandulás
Zoltán is örömmel vette a bonyhádi nevelésű Ábrahám Somát,
akivel erősebb lett a sikeres
szekszárdi U16-os csapat.
Ha ennyire jól mennek a dolgok – vetettük fel Mandulás
Zoltánnak – előbb-utóbb kellene Szekszárdnak egy felnőtt,
legalább NB II-es csapat.
– Én is ezt szeretném két-három éven belül – jegyezte meg.
Az a célunk, hogy minél több
játékost neveljünk ki, aki az NB
I/A csoportjának kapuján, az
ASE-nál kopogtat, vagy az NB
I/B-ben, annak erősebb csoportjában is játszani tud.
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Felhívás
A Széchenyi Egészségügyi Központ Meri-Dim V1–0-ás számítógépes rendszerével teljes körű
INGYENES egészségügyi állapotfelmérést végzünk!
Vizsgált területek: tüdő, vastagbél, szívburok, anyagcsere,
szívizom, vékonybél, lép, máj,
gyomor, húgyhólyag, vese.
Időpont: 2020. szeptember
17. (csütörtök) 09:00 – 13:00.
Helyszín: Mentálhigiénés
Műhely konzultációs szoba (Babits Mihály Kulturális Központ).
VIZSGÁLATI EREDMÉNYÉT A
HELYSZÍNEN KIÉRTÉKELJÜK!
Az állapotfelmérés referenciaként szolgál, nem helyettesíti
az orvosi vizsgálatot, kezelést és
nem állít fel diagnózist!
BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES: Kis István/Meri-Dim
szakértő és okleveles vitamin
tanácsadó. Információ: 06–
30/997–1735, 06–70/335–3984.

AGÓRA MOZI
Szeptember 13. (vasárnap)
| 15:00 | Állati jó kekszek
| 17:00 | Mulan
| 19:30 | Az új mutánsok
Szeptember 14. (hétfő)
– szeptember 15. (kedd)
| 17:00 | Mulan
| 19:30 | Az új mutánsok
Szeptember 16. (szerda)
| 17:00 | Mulan
| 19:30 | Tenet
Szeptember 17. (csütörtök)
| 17:00 | Hab
| 19:30 | Téboly
Szeptember 18. (péntek)
– szeptember 19. (szombat)
| 15:00 | Á
 llati jó kekszek
| 17:00 | Hab
| 19:30 | Téboly

Adományosztás
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatánál
vegyes virágméz megrendelhető előzetes megrendelés
alapján, kedden és pénteken
08:00 – 10:00 óráig a Babits Mihály Kulturális Központ mozi
melletti irodájában, vagy a 06–
20/415–4867 telefonszámon.
Szeretettel várunk minden
kedves nyugdíjas és nagycsaládos vásárlónkat.
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatánál
téli tárolásra alkalmas alma
(idared, golden, jonagold, gála)
kedvezményes áron megrendelhető előzetes előjegyzés alapján, kedden és pénteken 08:00
– 10:00 óráig, a Babits Kulturális Központ mozi melletti
irodájában,vagy a 06–20/415–
4867 telefonszámon.
Szeretettel várunk minden
kedves nyugdíjas és nagycsaládos megrendelőnket!

A Tolna Megyei Vöröskereszt
használtruha-adományozást
tart.
Helye: 7100 Szekszárd, Dózsa
György u. 1.
Ideje: 2020. szeptember 14.
(hétfő) 08:00 – 10:00 óráig.
Rossz idő esetén a következő
hétfőn.
2020. évi tagdíj befizetésére is
lehetőség van. Szeretettel várjuk
tagjainkat és minden rászorulót.
Megjelenéskor a maszk és a
kesztyű használata mindenkinek kötelező.

Értesítés
A Magyar Vöröskereszt Tolna Megyei Területi Nyugdíjas
Alapszervezete, és a Szekszárdi
Nyugdíjasok Területi Érdekszövetsége által meghirdetett alma
megrendelések szállítása 2020.
szeptember 17-én (csütörtök)
reggel 07:00– 09:00 óráig zajlik.
Helye: Szekszárdi Nyugdíjasok
Területi Érdekszövetsége, Szekszárd, Hunyadi u. 4. (PARKOLÓ).

A Babits Mihály Kulturális Központ
ajánlja
Szeptember 16., szerda 19.00
– Színházterem
Tesla – Végtelen energia – musicalshow
A kétórás musicalshow a
ma rendelkezésünkre álló
legkorszerűbb showtechnikai
elemek alkalmazásával teremti meg azt az egyedi látványvilágot, amely ismét lenyűgöz
és elkápráztat, egyben izgalmas zenei és vizuális hátteret
ad Tesla életének és a 19. század hangulatiságának.
Jegyárak: 9.300-, Ft; 7.500,- Ft
Szeptember 17., szerda 17.00
– szeptember 20., vasárnap
19:00 – Vármegyeháza udvara
Szüreti Szemezgető
Fellépők: Csurgó zenekar;
Swing Bistro (Pecze Zsófia és
Magyar Bálint); Tompeti és
Barátai; Éliás Gyula Jr. és ze-

nekara; DJ Táborfy; Kalap Jakab produkció; Cimbaliband
Gipsy Fusion; Cinegemadár
gálaműsor; Balogh Kálmán
Gipsy Cimbalom Band.
A rendezvény helyszínén a
Mi töltjük! Street Food kínálatából válogathatnak, melyben többek közt szerepel házi
sült kolbász, csirkemelltortilla,
hot dog és kolbi-dog. Az ételek
mellett üdítőkkel, kávéval és
szekszárdi borokkal is várják
az oda látogatókat.
A belépés ingyenes!
Szeptember 22., szerda 19.00
– Színházterem
ÚJ IDŐPONT: Ő szintén –
beszélgetés színházról, kultúráról, közéletről Alföldi Róberttel.
Jegyár: 3.200,- Ft
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Elérhetőségek, fogadóórák

• Ács Rezső polgármester
• Murvai Árpád képviselő 6. vk.
Tel.: 06–30/203–6169, e-mail:
Polgármesteri Hivatal (Béla király
murvaiarpad01@gmail.com
tér 8.). Előzetes bejelentkezés alapján: 06–74/504–102, e-mail: pol- • Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
Tel.: 06–30/933–5072,
garmester@szekszard.hu
e-mail: raczstudio@gmail.com
•D
 r. Göttlinger István aljegyző
Minden szerdán 10:00–12:00 órá- • Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888,
ig, Polgármesteri Hivatal
e-mail: zsfaresz@gmail.com
•G
 yurkovics János
• Gulyás Róbert képviselő 9. vk.
alpolgármester (3. vk.)
Tel.: 06–70/366–2371, e-mail: roTel.: 06–30/994–8754, e-mail:
bert.gulyas1965@gmail.com
gyurkovics.janos0915@gmail.com
• Máté Péter képviselő 10. vk.
•G
 réczy-Félegyházi Gyöngyvér
Tel.: 06–20/942–7848, e-mail: maképviselő 1. vk.
tepetersandor@gmail.com
Tel.: 06–30/278–6433, e-mail:
•
Kővári
László képviselő
szekszard1.korzet@gmail.com
Tel.: 06–20/457–4202,
• Csötönyi László képviselő 2. vk.
e-mail: kovaril@tolna.net
Tel.: 06–30/508–6548,
• Móra Viktória képviselő
e-mail: csotkelaci@gmail.com
Tel.: 06–70/602–6525, e-mail: mo•C
 sillagné Szánthó Polixéna
ravicky76@gmail.com
képviselő 4. vk.
• Bomba Gábor képviselő
Tel.: 06–30/418–1368,
Tel.: 06–20/980–4967,
e-mail: cspolix@freemail.hu
e-mail: gbomba70@gmail.com
• Illés Tamás képviselő 5. vk.
• Zaják Rita képviselő
Tel.: 06–30/937–2548,
Tel.: 06–30/370–8930,
e-mail: zajak.rita@gmail.com
e-mail: illtama@gmail.com
Tájékoztatjuk a Polgármesteri Hivatal tisztelt ügyfeleit, hogy a hivatalt
2020. szeptember 7. napjától szájat és orrot eltakaró maszkban
szíveskedjenek felkeresni.

SZEGZÁRDI MESÉK – IRODALOM PÁR PERCBEN

Aki akar, ott leszáll
Nézd, fut a vonat és párás az ablak,
kisfiú rajzol rá kusza vonallal,
mellette az édesanyja ül.
Szemben egy férfi, bal kezénél táska,
jobbra egy asszony kék színű kabátban,
szatyrában még ott a marhasült.
Nézd, fut a vonat és elvisz egy álmot,
amit a gyermek ma éjszaka látott,
s elviszi a Komjáthi borát.
És elvisz egy dalt a régi gitárban,
amit a holnap már nem vár hiába,
s elviszi az osztály névsorát.
Nézd, fut a vonat, és vele egy fénykép,
amin vonatban ül József, s egy térkép,
melyen már ott a végállomás.
Van még egy férfi, épp leszállni készül,
fogja a táskát, de fönn marad végül,
lába előtt műanyagpohár.
Még fut a vonat, még ott ülnek benne,
nem tudják reggel van talán vagy este,
s azt sem tudják, lesz-e állomás.
Várják, hogy egyszer, majd bemondják végre,
az utazásnak most itt van a vége
és a vonat nem megy már tovább.
Ez a vonat nem megy már tovább.


Dicső Zsolt

Álláshirdetések

FOTÓ: SZV

Megújult a Baka István Általános Iskola előtti játszótér. A régi
elemek felett eljárt az idő, mostanra balesetveszélyessé váltak,
így leselejtezték őket. A közelmúltban átadták használatra az újszerű eszközöket. Nem csak a játékok újultak meg, a közeljövőben a környezet csinosítása is megtörténik: kijavítják a padokat
és hulladékgyűjtőt helyeznek ki.
SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármesteri Hivatala a közszolgálati tisztviselőkről szóló
2011. évi CXCIX. törvény 45. §
(1) bekezdése alapján pályázatot
hirdet a Polgármesteri Hivatal
Jogi és Hatósági Igazgatóság Önkormányzati Osztályára osztályvezető munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Polgármesteri Hivatal/Felhívások, aktualitások menüpontban
tekinthető meg.

Szekszárd Megyei Jogú Város
Polgármestere a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.
évi CXCIX. törvény 45. § (1)
bekezdése alapján pályázatot
hirdet Szekszárd Megyei Jogú
Város Polgármesteri Hivatalába jegyző munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a
www.szekszard.hu honlapon, a
Polgármesteri Hivatal/Felhívások, aktualitások menüpontban
tekinthető meg.

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
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(05554)

Szekszárd, Szent István tér 10.

H-P 11:00-14:50

Elvitel esetén a menü 1150 Ft! 10:30-11:00-ig!
HÁZHOZSZÁLLÍTÁSI ajánlataink elérhető:
amaryllishazhoz.hu 74/314-009 30/7314-009
A változtatás jogát fenntartjuk. Csomagolási díj: 60 Ft / doboz
2020. SZEPTEMBER 14. HÉTFŐ

Menü:
1250 Ft
Zöldségleves, Mustáros tarja hagymás tört burgonyával
Leves: Zöldségleves
450 Ft
Főétel: Spenótos-fetás töltött csirkemell
1150 Ft
Tészta: Túrógombóc fahéjas tejföllel
950 Ft
Főzelék: Zöldborsó főzelék
550 Ft
Köret:
400 Ft / köret
Jázmin rizs / hasábburgonya / steakburgonya / zöld köret /
hagymás tört burgonya

____________________________________________________________________
2020. SZEPTEMBER 15. KEDD

Menü:
1250 Ft
Orjaleves lúdgége tésztával, Óvári sertésszelet rizzsel
Leves: Orjaleves lúdgége tésztával
450 Ft
Főétel: Rántott csirkecomb filé
1050 Ft
Tészta: Tejszínes, brokkolis, csirkés penne
1350 Ft
Fitt: Grill fűszeres pulykamell
1250 Ft
Főzelék: Parajfőzelék
550 Ft
Köret:
400 Ft / köret
jázmin rizs / hasábburgonya / steakburgonya/ zöld köret /
céklasaláta / burgonyapüré

Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű

2020. SZEPTEMBER 16. SZERDA

Menü:
1250 Ft
Frankfurti leves pirított virslivel, Sertéspaprikás orsótésztával
Leves: Frankfurti leves pirított virslivel
450 Ft
Főétel: Bajor csülök
1050 Ft
Tészta: Diós guba vanília öntettel
950 Ft
Fitt: Tonhal saláta
1650 Ft
Főzelék: Zöldbab főzelék
550 Ft
Köret:
400 Ft / köret
jázmin rizs / hasábburgonya / steakburgonya / zöld köret /
párolt káposzta
____________________________________________________________________
2020. SZEPTEMBER 17. CSÜTÖRTÖK

Menü:

1250 Ft
Sajtkrémleves croutonnal,
Szezámos csirkemell petrezselymes burgonyával
Leves: Sajtkrémleves croutonnal
450 Ft
Főétel: Grillezett pisztráng
1550 Ft
Tészta: Tojásos nokedli ecetes fejessalátával
1050 Ft
Fitt: Vastagon sült karaj
1050 Ft
Főzelék: Burgonyafőzelék
550 Ft
Köret:
400 Ft / köret
jázmin rizs / hasábburgonya /steakburg. / paradicsomsaláta
____________________________________________________________________
2020. SZEPTEMBER 18. PÉNTEK

Menü:

1250 Ft
Tárkonyos sertés raguleves, Mohácsi rétes
Leves: Tárkonyos sertés raguleves
650 Ft
Főétel: Füstölt sajttal töltött csirkemell
1050 Ft
Fitt: Grill camembert
1050 Ft
Főzelék: Magyaros zöldborsófőzelék
550 Ft
Köret:
400 Ft/ köret
jázmin rizs / hasábburgonya / steakburgonya / zöld köret

(05557)

szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz vezető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legnagyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosítja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!
Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!
Balog István oktató

(05573)

Víz-, gáz-, fűtés- és villanyszerelés, burkolás!

GYORSSZERVIZ!

Szolgáltatásaink:

Dugulás• Fürdőszoba-, vizesblokk-felújítás
elhárítás!
• Ingatlanok komplett felújítása, átalakítása.
• Egyéb kőműves-, és lakatosmunkák.
• Új épületek, lakások teljes körű kivitelezése.
Új gázbekötések, mérőfelszerelések.
Egyszerűsített gázkészülékcserék.

Telefon: 06–30/26–80–777

(05549)

(05548)

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

| NYITVATARTÁS | hé�ő, szerda, péntek • 07:00 – 11:00 óráig
| BEJELENTKEZÉS | mobil: +36–30/590–2404 • 11:00 – 17:00 óráig
| ERGONOM Épülete | 7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
• Inzulinrezisztencia vizsgála� csomag
• Pajzsmirigy-kivizsgálás
• Menedzserlabor
• Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási csomagok
• PSA-szűrés
• Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
• Laktózérzékenység gene�kai szűrése

BIRÓ ARANKA Vérvételi Pont Vezető

(05555)

