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Idén elmarad a Szekszárdi Szüreti Napok
Rendkívüli év, nehéz helyzet, fájdalmas döntés

A koronavírus-járvány, vala-
mint a nagyrendezvényekre 
vonatkozó korlátozások mi-
att úgy döntött a Szekszárdi 
Szüreti Napok szervezőbi-
zottsága, hogy idén elmarad 
a rendezvény. Csötönyi Lász-
ló szerint felelős döntést kel-
lett hozni, Ács Rezső viszont 
azt mondja, a rendezvény 
az Éljen Szekszárd (ÉSZ) po-
litikusainak alkalmatlansága 
miatt marad el.

Farkas M. – Balázs L.

Sajnálattal értesítünk mindenkit 
arról, hogy az idei évre terve-
zett Szekszárdi Szüreti Napok a 
szervezőbizottság döntése értel-
mében – a Kultúra, Civil Szerve-
zetek, Városmarketing Bizottság, 
valamint a Gazdasági és Város-
fejlesztési Bizottság megerősítő 
véleménye mellett – elmarad 
– tájékoztatta a közvéleményt 
Csötönyi László, a szervező-
bizottság elnöke. Az ÉSZ kép-
viselője leszögezte: a kormány 

múlt heti bejelentéséből látszik, 
hogy az 500 főnél nagyobb ren-
dezvények tiltása mellett több 
érv szól, így várhatóan a korláto-
zásokat július végén sem fogják 
feloldani. Ugyanakkor hivatalos 
döntés csak július 29-én szüle-
tik, és a bizonytalansággal még 
nehezebb helyzetbe hozzák a 
rendezvényszervezőket. „Látjuk 
a növekvő külföldi esetszámokat 
is, amelyek szintén a szigorítások 
mellett szólnak” – tette hozzá.

Csötönyi emlékeztetett: a 
Szekszárdi Szüreti Napok évek 

óta nagy tömegeket vonz. Idén 
a kezdeti tervek is már egy 
kisebb volumenű rendezvény 
megtartásáról szóltak, nagy-
színpad nélkül, helyi kötődé-
sű fellépőkkel, ugyanakkor a 
várható látogatószám miatt 
még így is abba a körbe tarto-
zott volna, amelyet bármikor 
betilthatnak egy tollvonással.  
A hasonló, szeptemberi ren-
dezvények – többek között a 
Budapest Borfesztivál vagy 
a Kalocsai Paprikafesztivál – 
szervezőivel is egyeztettek,  és 

egyre inkább az körvonalazó-
dott, hogy vagy  elmaradnak a 
fesztiválok, vagy fellépők nél-
kül, kizárólag bor- és ételkós-
tolásra szűkítik azokat.

– Készültünk, terveztünk, de 
sajnos a járványhelyzet mindent 
felülír. Az első hullámban Tol-
na az egyik legkevésbé érintett 
megye volt, és felelősen nem 
engedhetjük meg, hogy itt ala-
kuljon ki gócpont – zárta sza-
vait Csötönyi.

– Az elmúlt hetekben több-
ször ülésezett az a bizottság, 
amelyet kizárólag az Éljen 
Szekszárd képviselőkből álló 
többség hozott létre – mondta 
Ács Rezső polgármester a hé-
tértékelőn. Kiemelte, meghív-
ták a vendéglátó kerekasztal és 
a borászok képviselőit is, hogy 
megbeszéljék az idei fesztivál 
programjait, és a különböző 
szereplők összevesztek a meg-
beszéléseken. Valószínűleg idén 
nem lesz szüreti napok – tette 
hozzá, azért, mert a bizottság al-
kalmatlan volt a programsoro-
zat megrendezésére. Ács Rezső 
egyébként korábban amellett 
kardoskodott, hogy idén ma-
radjon el a rendezvény.

Augusztusban változhatnak a jegyárak a fürdőben
A sportegyesületek, klubok 
működésének és terveinek 
bemutatása mellett a Szek-
szárdi Családbarát Strand- és 
Élményfürdő nyitásának ta-
pasztalatait tárgyalta ülésén 
az Oktatási, Sport és Ifjúsági 
Bizottság (OKSI).

Balázs László

Az üzemeltető Szekszárdi Sport-
központ Nkft. ügyvezetője és a 
fürdő vezetője az ülésen elhang-
zott vélemények ismeretében 
vizsgálja meg a jegyárak változ-
tatásának lehetőségét augusztus 
1-ig – szólt a határozati javaslatba 
foglalt verdikt. A döntésig azon-
ban még történt egy s más: Ma-
lomsoki Krisztián, a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. ügyvezetője 
a jegyárképzés folyamatát ismer-
tette. Elmondta, az általa ismert, 

a főváros vonzáskörzetében talál-
ható, és a régió fürdőihez képest a 
szekszárdi belépők alulárazottak 
voltak, és nem tükrözték a közép-
kategóriás szolgáltatásokat. Hoz-
zátette, míg a környék fürdőiben 
a hétvégi napokon drágábbak a 
belépők, Szekszárdon egysége-
sek az árak. A jégcsarnok építése 
miatt több rendezvényüket elha-
lasztották, pedig azt tűzték ki cé-
lul, hogy minél több programot 
szervezzenek. Kérdésre válaszol-
va megjegyezte, nőtt a szekszár-
diak aránya a strandon, amely a 
visszajelzések alapján nyaralásra 
tökéletesen alkalmas. A nem ha-
tékony kommunikációra reagálva 
úgy fogalmazott,  kezdetben nem 
volt biztos,  július 1-jei hatállyal 
kinyitnak, ez okozott problémát 
az információáramlásban.

Jegyáremelés nem történt, 
csupán összevonták a külön-

böző szolgáltatásokaz,  a csúsz-
dajegy beépült a napi belépőbe 
– hangoztatta Szabóné Tenger-
di Mária fürdővezető. A tavalyi 
legmelegebb napon 1796 láto-
gatója volt a fürdőnek, idén 775 
belépőt adtak el, ennek ellenére 
a bevételt tekintve felette voltak 
az egy évvel korábbinak. Kitért 
arra, hogy eddig egyetlen egy 
napozóágy sem törött el, tiszta a 
strand, a látogatottság fenntar-
tásához az alkalmazotti létszám 
elegendő.

Zaják Rita (ÉSZ) képviselő 
ugyanakkor úgy fogalmazott, 
érezhető az árdrágulás, ami 
távol tart családokat, ezért ol-
csóbb délutáni jegyet és bérle-
tet javasolt. A bizottság végül 
határozatba foglalta, hogy az 
ügyvezető és a strandvezető a 
következő hat hétben fordítson 
nagyobb hangsúlyt a kommuni-

kációra, a testület tagjait pedig 
rendszeresen tájékoztassák a 
tapasztalatokról.

A sportszervezetek napi prob-
lémáira – terembérlés, utánpót-
lás toborzása – is választ adó, 
várhatóan szeptemberben más 
bizottságok és a közgyűlés által 
is tárgyalható új sportkoncepció 
kapcsán Murvai Árpád (ÉSZ) 
elnök azt kérte a szakosztályok 
vezetőitől, hogy véleményezzék 
a tervezetet.

Tájékoztatást kaptak a bizott-
ság tagjai a szőlőhegyi óvoda 
bővítéséről és korszerűsítéséről. 
A terv kész, az engedélyeztetési 
folyamat következik.

Ács Rezső polgármester a 
teol.hu-nak azt mondta, válto-
zatlanul nehezményezi a drasz-
tikus drágítást, és hogy sem az 
ő, sem a közgyűlés véleményét 
nem kérte ki az ügyvezető.
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Lesz lakossági párbeszéd a zöld városról
A  Zöld Város Projektről pró és kontra

Balázs László

Az öt- vagy hatszintes, kétszáz 
autó tárolására alkalmas parko-
lóház kapcsán a Kölcsey lakó-
telepen élőktől megérkezett az 
első tiltakozó levél, hogy nem 
szeretnének parkolóházat a volt 
fűtőmű területén – mondta Ács 
Rezső. Hozzátette: az ÉSZ-es 
képviselők nem egyeztettek a la-
kossággal, míg az önkormány-
zat korábban három fórumot is 
tartott, ahol az érdeklődők egyet 
értettek a Zöld Város Projekt 
koncepciójával. A polgármes-
ter szerint félő, hogy a teljes, 1,2 
milliárd forintos keret elmegy 
a parkolóházra. Hangsúlyozta, 
kevés olyan lehetőség adódik, 
hogy a teljes belvárost érintően 
újragondolhatják a közterüle-
teket, parkokat, játszótereket, a 
parkolóház miatt ezek a beru-
házások feleslegessé válnak.

– Száz parkolóhely kialakítását 
egy meglévő parkoló területén 
tervezzük – nyilatkozta Bomba 
Gábor, az Éljen Szekszárd frak-
cióvezetője. – Úgy gondoltuk, az 
lenne a jó megoldás, ha kisebb 
területen építenénk parkolót, és 
nem veszünk el zöld felületet. A 

betonfelületeket, amelyek csúfít-
ják a várost, nem térkőre cserél-
jük, hanem parkosítunk. A 1,2 
milliárdból mintegy 900 millió 
forint költhető el. Négyszázötven 
milliót fordítanánk parkosításra, 
350–400 milliót a parkolóházra, 
és 100 milliót az egyéb munkák-
ra. Ha ez az összeg mégsem ele-
gendő, az észszerűség határain 
belül igényelhető plusz forrás. A 
parkolóház és a biológiailag ak-
tív felületek növelése különböző 
projektelemekből áll össze. A 
tervezőnek első körben lehetősé-
get adunk több koncepció kidol-
gozására, ezeket a változatokat 

egyeztetjük majd a lakossággal 
és a szakemberekkel. Ekkor dől 
el, lesz-e lehetőség parkolóház 
építésére. Egy lépcsőház lakóitól 
érkeztek eddig technikai kérdé-
sek, amelyek az építkezés időtar-
tamára, különböző környezetvé-
delmi és zajvédelmi kérdésekre 
vonatkoztak. A véleménycseré-
ken a felmerülő összes kérdésre 
válaszolni fogunk. Igény van a 
parkolóhelyekre, ha azonban a 
környéken élők mégis elállnak a 
tervtől, akkor a zöld felületekre 
fordítjuk a támogatási összeget – 
jelezte Bomba Gábor.

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T/
A

RC
H

ÍV

Ács Rezső: 
A Kölcsey lakótelepen 
élőktől megérkezett az első 
tiltakozó levél, hogy nem 
szeretnének parkolóházat 
a volt fűtőmű területén.
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Bomba Gábor: 
A tervezőnek első körben 
lehetőséget adunk több 
koncepció kidolgozására, 
ezeket a változatokat egyez-
tetjük majd a lakossággal és 
a szakemberekkel. 

Szekszárdon is gyűjti az íveket az ellenzék
Miközben a kormány azért 
kampányol, hogy minél többen 
küldjék vissza kitöltve az úgy-
nevezett nemzeti konzultáció 
íveit, az ellenzék is azon van, 
hogy a lehető legtöbbet be-
gyűjtse ezekből a papírokból.

Szekszárdi Vasárnap

Az országos ellenzék célja a 
konzultációs ívek összegyűjté-
sével, hogy így mutassa meg, 
milyen sokan nem értenek 
egyet a kabinet politikájával. 
Az akció Szekszárdon is folyik, 
hiszen az egyik kezdeményező, 
Hadházy Ákos helyi politikus. 

„A nemzeti konzultáció való-
jában manipuláció, célja nem az 

emberek véleményének megis-
merése, hanem ellenkezőleg, 
a kormánynak tetsző vélemé-
nyek előállítása” – mondta a 
Szekszárdi Vasárnapnak Had-
házy Ákos független ország- 
gyűlési képviselő, a „Valódi 
konzultáció” egyik elindítója. 
Az íveket szerinte azért gyűj-
tik, hogy fellépjenek a mindent 
uraló propaganda ellen, illetve  
lehetőséget adjanak a józanul 
gondolkodó polgároknak, hogy 
kifejezzék a véleményüket.

Hadházy leszögezte: „Az ak-
ció sokkal sikeresebb, mint ko-
rábban reméltük, látszik, hogy 
van igény az ellenzéki térfélen 
a cselekvésre” . A politikus sze-
rint a sokat emlegetett összefo-

gás is létrejött, hiszen minden 
országos ellenzéki erő besegít 
a gyűjtésbe. Eddig sok tízezer 
ívet gyűjtöttek össze, de pontos 
számot még nem lehet monda-
ni, mert országszerte sok párt, 

civil szervezet és magánszemély 
vesz részt az akcióban, így csak 
augusztus végén tudnak össze-
síteni. 

A kormánypropaganda állítá-
sával szemben a gyűjtés egyál-
talán nem „aggályos” – hangsú-
lyozta a képviselő –, hiszen nem 
gyűjtenek kifejezetten személyes 
adatokat: csak a konzultációs 
íveket kérik, a borítékot vagy az 
abban lévő kísérőlevelet nem. 

Szekszárdon is kézbesítet-
ték már a konzultációs íveket, 
amelyekből eddig ezres nagy-
ságrendben juttattak vissza a 
képviselőnek. A tolnai megye-
székhelyen jelenleg az Állatkli-
nika (Mikes u. 14.) recepcióján, 
munkaidőben, az MSZP irodán 
(Mikes u. 24.), valamint szom-
batonként a piacon található 
pultnál várják az íveket.
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Tisztelt Olvasók!
Első, főszerkesztésem alatt jegy-
zett lapszámunkban kiegyen-
súlyozott tájékoztatást ígértem 
önöknek, amiért rögtön kaptam 
hideget–meleget. A polgármester 
úr egyetlen nap alatt nevezett a 
Jobbik újságírójának, majd egy 
országos lapnak már arról be-
szélt, a baloldal vette át az ön-
kormányzati újság irányítását. 
Ezt azzal magyarázta, hogy egy 
országos hetilap, a Magyar Hang 
munkatársa vagyok. Arra kért, 
ne legyek pártkatona. Én – ellen-
tétben a politikusokkal – egyet-
len pártnak sem vagyok tagja. 
Sosem titkoltam, hogy a Magyar 
Hang lapszerkesztőjeként dolgo-
zom, sőt büszke vagyok rá. Ezt 
az újságot a munkatársak alapí-
tották, egyetlen fillérnyi támoga-
tást sem kapott soha semmilyen 
párttól, sem Sorostól, sem más 
démonoktól. Továbbra is csak 
azt tudom ígérni, hogy amíg én 
vezetem a szerkesztőséget, a ki-
egyensúlyozott, minden érintett 
álláspontját bemutató tájékoz-
tatásra fogunk törekedni. Ennek 
első lépéseként például arra len-
ne szükség, hogy a polgármester 
úr végre válaszoljon 8 napja el-
küldött interjúkérelmünkre. 
 Farkas Melinda, főszerkesztő



2020. július 26.4 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

(05439)



2020. július 26. 5VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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
(05432)

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

(05431)

HONTI ÉS TÁRSAI
EMELÉSTECHNIKAI ÉS

MUNKABIZTONSÁGI KFT.
Szekszárd, Béketelep u. Hrsz. 3725

Telefon/fax: 74/412-899
www.honti.hu

e-mail: honti@honti.hu

(05441)

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:
Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és 
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémipa-
rigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és 
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

VILLANYSZERELŐ, ELEKTROMŰSZERÉSZ

A Szekszárdi Nyomda Kft.

munkatársat keres.
Feladatok:

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

szakszerű javítása
•  Elektromos hibafeltárás- hibaelhárítás

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

Jelentkezni:
schweitzer@szekszardinyomda.hu vagy a

titkarsag@szekszardinyomda.hu
e-mail címeken.

(05429)

üzemi munkavégzésre

A Szekszárdi Nyomda Kft.

keres 2 műszakos munkarendbe

dolgozni kívánó, agilis fiatalokat.

Jelentkezni:
soosistvan@szekszardinyomda.hu 

e-mail címen.
Bővebb információ:

74/411–422 (112-es mellék)
(05429)

RENDELÉSLEADÁS: 08:00 – 13:00 óráig 
e-mailben: rendeles@diaketkeztetes.net

telefonon: 06–20/210–8961

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

Tel.: 74/314–580 • web: www.diaketkeztetes.net

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 Július 27. Július 28. Július 29. Július 30. Július 31.

„A”
1.350,- Ft

Sertés gulyásleves Zöldbableves Lebbencsleves Kertészleves Mediterrán gyümölcsleves

Grízes tészta,
házi baracklekvár

Rakott burgonya,
savanyúság

Mézes-mustáros csirkecombfilé, 
karottás rizs

Vadas pulykaragu,
makaróni tészta

Zöldborsófőzelék,
rántott sertésborda

„B”
1.350,- Ft

Sertés gulyásleves Zöldbableves Lebbencsleves Kertészleves Mediterrán gyümölcsleves

Hentes tokány,
párolt rizs

Roston csirkemell,
olívás tésztasaláta Pusztapörkölt, savanyúság

Füstölt sajttal-sonkával 
töltött sertésborda,

fűszeres parázsburgonya, 
savanyúság

Debreceni sertésragu, 
párolt rizs

Heti ajánlat
1.250,- Ft

Sertésborda rántva,
steak burgonya savanyúság

Sertésborda rántva,
steak burgonya savanyúság

Sertésborda rántva,
steak burgonya savanyúság

Sertésborda rántva,
steak burgonya savanyúság

Sertésborda rántva,
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„A polgármester a munka akadályozásából
akar politikai hasznot kovácsolni”

Bomba Gábor, az Éljen Szek-
szárd frakcióvezetője la-
punknak adott interjújában 
a hamarosan induló fejleszté-
sekről, Malomsoki Krisztián-
ról, az ÉSZ és a Fidesz frakció 
jó viszonyáról, valamint arról 
is beszélt, hogy egyedül a 
polgármester az, akivel nem 
lehet együttműködni.

Farkas Melinda

– Nyolc hónap telt el azóta, 
hogy a városi közgyűlésben 
többségbe került az Éljen Szek-
szárd! (ÉSZ) frakció. Sok min-
den történt, rengeteg volt a 
vita a polgármester és az ÉSZ 
között. Milyennek ítéli ezt az 
időszakot? 

– Sikeresnek, de abban vitat-
koznék, hogy nyolc hónapunk 
volt erre. Tavaly december 23-
án tudtuk módosítani a szerve-
zeti és működési szabályzatot, 
addig kizárólag a polgármes-
ter döntött mindenben. Ez azt 
jelenti, hogy csak a január 6-i 
közgyűlésen tudtuk elkezdeni 
az érdemi munkát, ami a márci-
us 13-i veszélyhelyzet kihirdeté-
séig tartott.  Ekkor a polgármes-
ter magához vonta a jogköröket, 
a közgyűlés három hónapig 
nem ülésezhetett, Ács Rezső 
egyszemélyes döntésekkel irá-
nyította a várost. Június 17-e, 
a veszélyhelyzet megszűnése 
óta dolgozhat újra a közgyűlés, 
vagyis az eltelt nyolc hónapból 
az ÉSZ-nek alig 3 hónapja volt 
az érdemi intézkedések megho-
zatalára. Ehhez képest az összes, 
évek óta döglött projektet sike-
rült beindítani. 

– Melyek voltak ezek a döglött 
ügyek? 

– A Baka István Általános 
Iskola felújításának ügye 3 éve 
állt, most már csak a kivitele-
zőre vár. Az új szőlőhegyi óvo-
da építése is tervezés alatt van, 
idén kiválasztjuk a kivitelezőt, 
jövőre indulhat az építkezés. Jó 
eséllyel jövőre megkezdődhet a 

Dienes Valéria Általános Iskola 
felújítása is. A jégcsarnok még 
idén kész lesz, már ezen a télen 
használhatják a gyerekek. 

– A jégcsarnok kivitelezését 
nem az önkormányzat finan-
szírozza. 

– Valóban nem, de a közgyű-
lés döntött arról, hogy területet 
biztosít (az egykori teniszpá-
lyák területe az önkormányza-
té – a szerk.) a csarnoknak. A 
Magyar Jégkorong Szövetség 
építi meg, saját pénzből üze-
meltetik, viszont a területért 
cserébe a szekszárdi iskolásokat 
az iskolai oktatás keretén belül 
ingyenesen fogadják, a korcso-
lyázáshoz pedig biztosítják a fel-
szerelést. Emellett a jégcsarnok 
épületén belül létrehoznak egy 
150–200 négyzetméteres edző-
termet is, amit a város haszná-
latába adnak. Most úgy tűnik, 
hogy küzdőteret alakítanak ki 
benne, mert jelenleg a város-
ban nincs olyan állandó terem, 
ahol a bokszolók és a különböző 
harcművészeteket űzők is tud-
nának edzeni.  

– Megindul a kerékpárutak 
fejlesztése is, a Palánki út ese-
tében már a kivitelező kiválasz-
tásánál tartunk. Ez a szakasz 
Szekszárd északi részét köti 
majd össze a Sió-parttal. Ha-
sonló készültségnél tart a bel-

városi szakasz is, amelyik a je-
lenlegi kerékpárutat köti majd 
össze a palánkival. A Keselyűsi 
úti kerékpárutat is tervezik. Ez 
összesen körülbelül 10 kilo-
méternyi szakasz. Fontos még 
megemlíteni az ingyenes wifi 
hálózat bővítését, amely a Béla 
király tértől a sportcsarnokig 
épül majd ki, és a készülő Barát-
ság utcai Generációk Parkjában 
is lesz majd ingyenesen elérhető 
hálózat. A Béla téren ősszel már 
lesz térítésmentes wifi.

– Tervezési fázisban, illetve pá-
lyázati szakaszban sok minden 
van, de eddig kevés a fejleszté-
sek látható jele. 

Az előző városvezetés a terve-
ket sem dolgozta ki, nem írták 
ki a közbeszerzési eljárásokat, 
ezek elindítására és lebonyolí-
tására bizony nem egy hét kell. 
Nekünk csak 3 hónapunk volt, 
és szinte minden ügyet elindí-
tottunk. A veszélyhelyzet alatt 
ráadásul a már folyamatban 
lévő ügyek újra megálltak, a 
polgármester úr ugyanis nem 
hozott döntéseket. 2021-ben vá-
lik majd látványossá ez a mun-
ka, a beruházások jelentős része 
ekkor indul majd el.

– Mi a helyzet a régi uszoda 
épületével? Korábban felmerült 
annak újbóli hasznosítása. 

– Elkészült a megvalósítha-
tósági tanulmány, egy wellness- 
és pihenőközpontot tervezünk 
oda, ez a jelenlegi tervek sze-
rint 2022 végére készülhet el. 
Ezt eredetileg az új fürdő mellé 
építették volna, a parkolók he-
lyére, de az a terület erre alkal-
matlan, ez nyilvánvalóvá vált 
az új fürdő és a készülő uszoda 
problémáival. Utóbbinak a be-
fejezési határideje továbbra is 
beláthatatlan, a mai napig nem 
folyik semmilyen érdemi mun-
ka, én legalábbis nem látom, 
hogy folyna. Elővettük a stadi-
onprogramot is. 

– Az új sportcsarnok tervét? 
A városnak kellett erről ha-

tároznia, hogy stadiont vagy 
csarnokot akar. Szerintünk az 
utóbbira van szükség, a régi 
csarnokot bővítenénk ki, illetve 
építenénk újjá. Így szakaszosan 
folyhatna a munka, és megpró-
bálnánk a minimálisra korlá-
tozni azt az időszakot, amikor 
egyáltalán nem lehet majd 
használni a létesítményt. A mi-
niszterelnök 2016 februárjában 
jelentette be Szekszárdon, hogy 
a Modern Városok Program 
keretében sportcsarnok épül-
het a városban. Nálunk az el-
múlt négy évben senki sem tett 
egy lépést sem ezért, még arról 
sem készült felmérés, hogy mire 
lenne szükség az új csarnokban. 
Más városokban közben már 
használják a program kereté-
ben megépült létesítményeket. 
Sajnos ez a projekt még nagyon 
kezdeti fázisban van, így ebből 
2023 végére lehet valami. 

– A Zöld Város Projekt vi-
szont jövőre kész lehet. Ebben 
olyan beruházásokat finanszí-
roznak uniós forrásból, amelyek 
csökkentik a környezetterhelést. 
Ehhez képest az előző városve-
zetés szinte csak felszíni parko-
lókat és térkövezést tervezett, 
igaz, legalább zöld színű térkö-
vet. Mi ehelyett parkokat és egy 
parkolóházat szeretnénk. 
→ Folytatás a következő oldalon
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Jövő heti számunkban Máté 
Péterrel, a Fidesz frakcióve-
zetőjével készült interjúnkat 
olvashatják.

A tervező dönti majd el, hogy 
hol legyen a parkolóház, de 
természetesen a lakókat min-
denképp szeretnénk bevonni, 
amint felmerül egy lehetséges 
helyszín, hogy ne járjunk úgy, 
mint ahogy a polgármester járt 
a Szabó Dezső utcai orvosi ren-
delővel. Ott gyakorlatilag akkor 
szembesültek a lakók azzal, 
hogy valami épül, amikor fel-
vonultak a kivitelezők. 

– Hogy áll a rendelő ügye? 
– A lakók elsöprő többsége 

nem akar oda rendelőt, ezért 
felfüggesztettük az építkezést. 
Több közigazgatási eljárás van 
folyamatban, bizonyos ideig 
nem is lehet építkezni a mada-
rak költése miatt, illetve régé-
szeti feltárásokra is szükség len-
ne. A főépítészt már februárban 
felkértük, hogy keressen más 
helyszínt, erre azonban nem 
hajlandó. Vissza kellene vonni 
az eredeti pályázatot, és beadni 
egy újat a módosított helyszín-
nel. Ha azonban a polgármester 
és a főépítész továbbra is bojkot-
tálja az új helyszín kiválasztását, 
el fog veszni a forrás. 

– Térjünk vissza a Baka isko-
lához. Évek óta beszélnek a 
felújításáról, de eddig nem tör-
tént semmi. Most tényleg tan-
év közben fogják kicserélni az 
ablakokat, és korszerűsíteni a 
fűtésrendszert? 

– Az előző vezetés évek óta nem 
lépett az ügyben. Mi februárban 
elkészítettük a terveket, ám jött  a 
veszélyhelyzet, és a polgármester 
3 hónapig nem írta ki a tendert 
a kivitelezésre, valamint hatá-
ridő-módosítást sem kért, így a 
jelenlegi állás szerint a projekt-
nek jövő nyárra el kell készülnie. 
Most határozatban köteleztük a 
polgármestert, hogy kérje a hatá-
ridő későbbre tolását, de ha nem 
lesz a válasz, akkor tanév közben, 
ősszel kell nekiállni a munkának. 

– Mi lesz akkor a gyerekekkel? 
– Erről a polgármestert kell 

megkérdezni, aki a veszélyhely-
zet három hónapja alatt nem 
írta ki a pályázatot. Ha ez meg-
történik, akkor nyáron el lehe-
tett volna végezni a munkát. 

– Sokan érzik úgy a városban, 
hogy az ÉSZ frakció és a pol-
gármester szembenállása mi-
att sok ügy lelassul, elakad, és 
ennek a város issza meg a levét. 

– Mi nagyon sokszor kezde-
ményeztünk tárgyalásokat, de a 
polgármester ezeket elhárította. 
November óta jó, ha ötször leül-
tünk egyeztetni. Februárban ho-
zott egy olyan döntést, hogy mi 
senkit sem kérdezhetünk meg 
semmiről a hivatalban, csak rajta 
keresztül, hivatalos levélben kér-
hetünk adatokat vagy bármilyen 
tájékoztatást az önkormányzat 
működéséről. Ennek egyértel-
műen az volt a célja, hogy aka-
dályozza a munkánkat. Az pe-
dig, hogy a veszélyhelyzet alatt 
az általunk előkészített vagy el-
indított pályázatok ügyében egy 
lépést sem tett, arra utal, hogy a 

célja ezeknek a projekteknek a 
meghiúsítása. Minden projekt-
ben húzza az időt, márpedig a 
kérelmeket neki kell elküldenie. 
A munka akadályozásából akar 
politikai hasznot kovácsolni oly 
módon, hogy megpróbálja ránk 
hárítani a felelősséget. 

– Mi lehet a megoldás? 
– A Fidesz frakcióval jó kapcso-

latban vagyunk, többször beszé-
lünk egymással, több alkalommal 
szavaztunk már együtt, például 
legutóbb együtt szedtük össze az 
utcákat a járdafelújítási pályázat-
hoz, így 120 millió forintból újul-
hatnak meg a járdák a városban. 
Egyedül a polgármester az, akivel 
nem lehet együttműködni. Úgy 
tűnik egyébként, hogy sok kér-
désben a saját frakciójával sem 

egyeztet. Jó lenne, ha végre elfo-
gadná a választási eredményeket,   
és a politikai csatározás, valamint 
a lejárató kampányok helyett a 
város fejlesztésére koncentrálna. 
Ennek érdekében pedig együtt 
kell működnie mindkét frakció-
val, mert erre kapott felhatalma-
zást a választóktól.

– A Közművelődési Nonprofit 
Kft. ügyvezetője, Zsikó Zoltán 
távozni akar a posztjáról, erről 
zárt ülésen tárgyalt a közgyű-
lés, de a többség elutasította a 
kérelmét. Miért? 

– Ultimátumot adott, kért 
egy nagy összegű lelépési pénzt, 
amit mi nem tartottunk elfo-
gadhatónak. Indoklást egyéb-
ként nem tett. 

– A Szekszárdi Sportközpont 
NKft. vezetőjét már az ÉSZ-es 
többségű közgyűlés választotta 
meg. Malomsoki Krisztián az-
óta a polgármester és az őt tá-
mogató sajtó céltáblájává vált.  
Még mindig jó döntésnek tartja 
a kinevezését? 

– Az általa fenntartott létesít-
mények működnek. Az idei költ-
ségvetés 20 százalékkal kevesebb 
pénzt adott a sportközpontnak 
működésre, mint tavaly, és a jár-
vány alatt a polgármester további 
20 százalékot vont el tőlük. Most 
a kft. annyi pénzt kap a várostól, 
ami nem fedezi teljes egészében 
a béreket, vagyis minden hónap-
ban bevételt kell generálnia. Ez 
eddig sikerült is, ráadásul úgy, 
hogy az előző vezető által itt 
hagyott több tízmillió forintos 
tartozást is ledolgozta.

– Sok támadást kapott az ügy-
vezető vezetői pályázata is.

– A vezetői pályázatát, ami 
rosszul konvertálva került a hi-

vatal elé, többen támadták, de azt 
is tudni kell, hogy mi összesen 
két jelentkező pályázatát láttuk, 
azok, amiket előzőleg a Polgár-
mesteri Hivatal érvénytelenített, 
már elénk sem kerültek. Malom-
soki Krisztián pályázatát viszont 
a hivatal befogadta, és érvényes-
nek minősítette. Egy előre meg-
határozott pontrendszer alapján 
kellett dönteni, ami pontozta a 
különféle szakmai tapasztalato-
kat, és a helyi kötődést is, végül 
ez az eredmény született. A helyi 
kötődés hiánya számára ponthát-
rányt jelentett, a szakmai tapasz-
talatai alapján szerzett pontjaival 
viszont jelentős fölényt szerzett a 
másik pályázóhoz képest. 

A polgármester a jegyző irá-
nyításával soron kívüli belső 
vizsgálatot rendelt el az álta-
la kinevezett külső szakértő 
bevonásával az új sportcsar-
nok- igazgatóval kapcsolatos 
panaszok miatt. A hetekig tar-
tó belső vizsgálat lezárult, és 
megállapította, hogy az összes 
vád valótlan, és semmilyen sza-
bálytalanság nem történt. Leg-
utóbb egy csúszdás videó miatt 
bírálták, miközben a sportköz-
pont dolgozói számára meg-
engedett, hogy a munkájuk 
végeztével – ez a feladatoktól 
függően fél 9–9 körül van – bi-
zonyos ideig strandolhatnak és 
csúszdázhatnak, ezt fotózhatta 
le valaki politikai haszonszer-
zés céljából. A strandüzemel-
tetésre sem kap elég pénzt az 
ügyvezető a várostól, a béreket 
sem tudja kifizetni, ha nincs 
elég bevétel, a hiányt pedig az 
önkormányzatnak kell kipótol-
ni a fejlesztések helyett. Ezért a 
strandárak miatti negatív kam-
pány elsősorban nem az ügy-
vezetőnek, hanem a városnak 
árt. Az árak egyébként többek 
esetében nem emelkedtek, nő 
a szekszárdiak aránya, rende-
zettek a körülmények. Tavaly 
például legalább 100 napágyat 
vert szét a strandközönség, 
idén még egyet sem.

A régi csarnokot bővítenénk 
ki, illetve építenénk újjá. 
Így szakaszosan folyhatna a 
munka, és megpróbálnánk 
a minimálisra korlátozni 
azt az időszakot, amikor 
egyáltalán nem lehet majd 
használni a létesítményt.



2020. július 26.8 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

(05440)



2020. július 26. 9VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

verőérbetegség vizsgálata,
kezelése

visszérbetegség vizsgálata,
kezelése

szkleroterápia-visszér injekciós
kezelése

Rendelés: péntekenként

Spirit
Egészség
Centrum

7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
E-mail: info@spirit-center.hu
Bejelentkezés: 06–74/501–080
H–P.: 08:00–21:00 óráig

Dr. Sínay László PhdDr. Sínay László Phd
érsebész főorvos

Dr. Zólyomi Annamária
radiológus szakorvos

Dr. Kovács Gyula Barna
plasztikai sebész,
klinikai főorvos

VÉRVÉTEL (kedd, csütörtök)
07:30 – 11:00 óráig

Dr. Borsós IlonaDr. Borsós Ilona
radiológus szakorvos

Dr. Ember ÁgostonDr. Ember Ágoston
általános sebészet,
proctológia

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
EMLŐ ULTRAHANG

Has, kismedence, nyaki, 
lágyrész, pajzsmirigy, carotis, 

ízületi, térd, váll vizsgálata
Rendelés: páros hét, kedd

Sérvek, pajzsmirigy, vastagbél,
végbél, epehólyag kezelése,

sebészete, aranyerek gyűrűzése
Rendelés: páros hét, hétfő 

10:00–14:00 óráig

ULTRAHANG-MAGÁNRENDELÉS
Komplex csecsemőszűrés és carotis.
Has, kismedence, nyaki, lágyrész, 

pajzsmirigy, ízületi, térd,
váll vizsgálata

Rendelés:
minden második hétfőn

plasztikai műtétek, botox, 
ajakfeltöltés, anyajegylevétel

Rendelés: keddenként

Koronavírusteszt/
PCR, SARS-CoV-2 IgG

• Általános állapotfelmérés
• Daganatszűrések

• Diabetes csomagok
• Pajzsmirigy csomagok

• Prosztataszűrés
• Allergia csomagok

• Kismamáknak cukorterhelés
Corden hivatalos partner

(05446)
VEGYE MEG TŰZIFÁJÁT EGYENESEN A TERMELŐTŐL!

ELÉRHETŐSÉGEINK: 06–30/458–8770, 06–70/883–3779
Áraink az ÁFA-t tartalmazzák. 

A kiszállítást az áraink tartalmazzák!

Akác vastag tűzifa:  27.000 Ft/mAkác vastag tűzifa:  27.000 Ft/m33

Akác vastag tűzifa vágva, hasítva:  34.000 Ft/mAkác vastag tűzifa vágva, hasítva:  34.000 Ft/m33

Cser/Tölgy/Bükk vastag tűzifa:  26.000 Ft/mCser/Tölgy/Bükk vastag tűzifa:  26.000 Ft/m33

Cser/Tölgy/Bükk vastag tűzifa vágva, hasítva: 33.000 Ft/mCser/Tölgy/Bükk vastag tűzifa vágva, hasítva: 33.000 Ft/m33

Hárs vastag tűzifa: 16.000 Ft/mHárs vastag tűzifa: 16.000 Ft/m33

Hárs vastag tűzifa vágva, hasítva: 22.500 Ft/mHárs vastag tűzifa vágva, hasítva: 22.500 Ft/m33

(0
54

48
)

MEGNYITOTTUNK!MEGNYITOTTUNK!
7100 Szekszárd,7100 Szekszárd,

Sport u. 13.Sport u. 13.

KISGÉPSZERELŐTKISGÉPSZERELŐT keresünk 
(fűnyíró, fűkasza, fűrész, traktor)
szekszárdiszekszárdi munkahelyre,
azonnali kezdéssel.

Telefon: 06-30/162–20–02Telefon: 06-30/162–20–02 (04545)

(05449)

(05451)
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Aranyeső hullott a szekszárdi borászokra
Minden hatodik aranyér-
met a Szekszárdi borvidék 
pincészetei szereztek meg a 
VinAgora Nemzetközi Bor-
versenyen, amelynek idén 
Szekszárd volt a házigazdája.

Steiner Viktor

Magyarország legrangosabb 
borversenyére, amelyet ezút-
tal a Babits Mihály Kulturális 
Központban rendeztek meg, 
tizenöt országból összesen 775 
mintát neveztek be, ami rekor-
dot jelent. A minták között 405 
fehér-, valamint 264 vörösbor, 
illetve 106 rozé szerepelt. A 
szaktekintélyekből álló zsűri vé-
gül 7 nagyaranyat, 140 aranyat, 
és 94 ezüstérmet osztott ki.

A Szekszárdi borvidék pin-
cészetei szépen szerepeltek a 
versenyen, és a 224 arany- és 
ezüstérem közül 37-et szereztek 
meg. Tizenhat szekszárdi pincé-
szet összesen 27 arany-, valamint 
10 ezüstérmet nyert. Ezzel a ver-
senyen díjazott szekszárdi borok 

közel kétharmada aranyérmes 
lett, míg az egyharmaduk ka-
pott ezüstérmet. A 27 szekszár-
di arany közül 25-öt vörös-, míg 
kettőt rozéborral szereztek meg 
a borvidéki borászatok. Ösz-
szességében elmondható, hogy 
minden hatodik aranyérmet a 
szekszárdi borászatok nyertek el. 
A kiosztott hat champion díj kö-
zül is sikerült elhozni egyet, míg 
a legjobb magyar fajtaboroknak 
járó tizenegy különdíj közül ket-
tőt szereztek meg a szekszárdi 
termelők.

A legnagyobb sikert a 
Mikóczi Pincészet érte 
el, amelynek a Szekszár-
di Kékfrankos Rosé 2019 
bora champion díjat 
kapott. A Bátán műkö-
dő pincészet rozéja a 
legjobb rozé fajtabor-
nak járó különdíjat 
is elnyerte. A mer-
lot-k mezőnyében 
a Takler Borbirtok 
Szekszárdi Primarius 
Merlot 2017 bora lett 

a legjobb fajtabor, míg a 
VinCE Magazin külön-
díját a Mészáros Borház 
Ohmerops Cuvée 
2017 bora nyerte el 
a vörösborok kate-
góriájában. Kiváló-
an szerepelt a Bodri 
Pincészet, amelyik 4 
arany- és ugyanennyi 
ezüstérmet kapott, 
valamint a Schieber 
Pincészet, amelyik 
ugyancsak 4 aranyat, 
valamint 2 ezüstérmet nyert. 
Ugyancsak kimagaslóan szere-
pelt a Fritz Pincészet, amelyik 3 
arany- és 1 ezüstérmet szerzett. 
A Garai Pincészet, a Takler Bor-
birtok és a Vesztergombi Pince 
2–2 aranyérmet nyert. Emellett 
1–1 aranyérmet szerzett az Alis-
cavin Borászat, a Dániel Pince, a 
Heimann Családi Birtok, a Mé-
száros Borház, az Eszterbauer 
Borászat, a Prantner Pince, a 
Szeleshát Birtok, a Lics Pince, 
Sümegi Ákos, illetve a Takler 
Borbirtok.

Mikóczi Attila borász, a Bá-
tán található Mikóczi Pincészet 
tulajdonosa elmondta, a cham-
pion díjjal elismert Szekszár-
di Kékfrankos Rosé 2019 bor 
alapanyaga a Cserhát-dűlőben 
termett, a bort reduktív eljárás-
sal, tartályban erjesztették, majd 
tavaly december elején palackoz-
ták. Hozzátette, a bor – annak 
megfelelően, hogy a legjobb 
rozé fajtabornak járó különdíjat 
is elnyerte – valódi kékfrankos 
jegyeket, málnás és meggyes íz- 
és illatjegyeket hordoz. Megje-
gyezte, ez a bor már az Országos 
Rozé Borversenyen, valamint he-
lyi borversenyeken is különdíjas 
lett, emellett pedig jelölték az idei 
Top 100-ra is. A négy hektáron 
gazdálkodó Mikóczi Pincészet 
ezzel egyébként már második 
alkalommal nyerte el a VinAgo-
rán a legjobb rozé fajtaborért járó 
különdíjat, amelyet először 2017-
ben szerzett meg. Mikóczi Attila 
nagy sikernek tartja az ered-
ményt, amelyik a szavai szerint 
jóleső érzéssel töltötte el.FO
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Szekszárd külterületén mintegy hét hektárnyi lábon álló gabonát veszélyeztetett a  tűz július 
20-án délután. A tűz oltására a helyi, a bonyhádi, a paksi és a bajai hivatásos tűzoltókat 
riasztották. A tolnai megyeszékhelyről két fecskendő, egy vízszállító és a Tolna Megyei 
Katasztrófavédelmi Műveleti Szolgálat vonult a helyszínre.  Két gyorsbeavatkozó vízsu-
gárral, kéziszerszámok segítségével és a vízszállítóra szerelt avaroltóval sikerült a lángokat 
megfékezni. A gyors beavatkozásnak köszönhetően a tűzoltók több mint 60 százalékát 
megmentették a  terménynek. A tűzesethez Bonyhádról és Paksról további egy-egy fecs-
kendőt, Bajáról pedig egy vízszállítót riasztottak. SZV

Pályázati hirdetmény
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zata (7100 Szekszárd, Béla király tér 8.) 
nyilvános pályázat keretében értékesítésre 
meghirdeti a szekszárdi 6008/13 hrsz.-ú, 
5550 m2 alapterületű, a 6008/19 hrsz.-ú, 
7381 m2, a 6008/51 hrsz.-ú 3000 m2 alapte-
rületű, továbbá a 6008/52 hrsz.-ú, 4061 m2 

alapterületű kivett építési terület megneve-
zésű, Ipari Parkban található közművesített 
önkormányzati tulajdonú ingatlanokat.

A részletes pályázati felhívás, valamint az 
ingatlanok rövid bemutatását tartalmazó 
dokumentáció letölthető a www.szekszard.
hu internetes oldalról. A pályázattal kap-
csolatosan felmerülő kérdésekre felvilágosí-
tást a Polgármesteri Hivatal Városigazgatási 
és Rendészeti Osztálya (74/504–159), illet-
ve a Szekszárdi Ipari Park Kft. (74/510–422) 
ad telefonon. Továbbá személyes érdeklő-
dés esetén ügyfélfogadási időben dr. Varga 
András osztályvezető (Polgármesteri Hiva-
tal 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. II. em. 
201. iroda), valamint Ladányi Roland ügy-
vezető igazgatóhelyettes (7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 2.) kereshető. 

Gabonatűz Szekszárd határábanGabonatűz Szekszárd határában



112020. július 26.

Július 19-ei rejtvényünk megfejtése: Arthur Conan Doyle, Sherlock Holmes.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Soós László. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését július 30-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.
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FRANCIA
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NŐI NÉV

ISTVÁN
KIRÁLY
ANYJA

TÖR-
TÉNET

ERDÉLYI
KÖLTŐ
(1907-38)

EVANGÉLIUM

„Jézus így válaszolt: … Én vagyok 
az út, az igazság és az élet…” 
 (János ev. 14,6)

Merre induljak? – vetődött fel a ne-
héz kérdés családunkban a nyárra 
tekintve, hiszen külső meghatáro-
zottságok, különböző igények, eltérő 
motivációk feszítették az egyszerű 
kérdést komoly vitává. A hová? és a 
merre? kérdése mennyi feszültséget 
okoz az élet egészét nézve. Hiszen 
nyugtalan az ember, amikor nincsen 
iránya, egy helyben topog, amikor 
szíve, lelke, teste százfelé húzná, vagy 
éppen irányba állítják, pedig zsigeri 
erővel tudja, érzi az út vesztét…

Örök dilemmánkra Jézus egy ba-
nálisan egyszerűnek látszó mondat-
tal válaszol: „…Én vagyok az út, az 

igazság és az élet…”. S így folytat-
ja: …senki sem mehet az Atyához, 
csakis énáltalam… A negatív meg-
fogalmazás hatalmas örömhírt, vég-
telenül megnyugtató pozitívumot 
hordoz: Velem célba érsz! Nem csak 
tovább jutsz (mint a szüleid, szom-
szédod, tanárod…), hanem igazán 
célba, haza, a helyedre érsz!

Kölyök-tábor zajlott nálunk nem 
régen, s minden emlék még itt za-
katol a szívünkben. Egyik napra 
egy túrát terveztünk, aminek során 
feladatok, játékok vártak az ifjakra. 
Az utat bejártuk előre, az állomá-
sokat, feladatokat feltérképeztük. 
Én nem mehettem a csapattal, így 
táborvezetőként megbíztam feladat-
tal a segítőimet: vezetéssel egyet, te-
reléssel a másikat; játékvezetéssel és 

a kellékek cipelésével a többieket, s 
a gyengékre való figyeléssel, lelkesí-
téssel minden munkatársat. A leg-
fontosabb azonban az volt, hogy a 
célt meghatároztam, ahová el kell 
jutniuk, hogy hazaérjenek, s megí-
gértem nekik, hogy ott várom őket, 
s elérhető vagyok bármikor segítsé-
gért. Semmi különleges nincsen eb-
ben, mégis a legnagyszerűbb dolgot 
ragyogtatta fel: hasonló a mennyek 
országa – a célállomás az úton-lét-
tel együtt – a kölyök-túrához… Nem 
bizonytalan az az út, amire visz 
bennünket a nagy Vezető, hiszen 
bejárta azt, ismeri minden állomá-
sát, tévútját, buktatóját. Vannak 
megbízottjai, akik – talán nem min-
denben a legalkalmasabbak, mégis 
- fontosak és nélkülözhetetlenek az 

út egészére nézve. Vannak akadá-
lyok, feladatok – melyben mindig 
ott rejtőzik a megoldás, a segítség is. 
Velünk vándorolnak a vigasztalók, 
sőt olykor mi magunk válunk azzá; 
a teherhordók, hogy a mi csomag-
jainkon felül ne kelljen még terhet 
viselnünk. Mindig van lehetőség 
segítséget kérni, útmutatást találni, 
hiszen a ’másik oldalon’, a drót vé-
gén készenlétben van a Segítő, csak 
hívni kell, kérdezni kell. S a cél – bár 
nem látjuk még – mégis készen van, 
ránk vár, hív és irányt mutat.

Jézus – amikor megkérdezték! – 
így válaszolt: „Én vagyok az út, az 
igazság és az élet!” Indulj bátran – 
velem! Ámen

 Kaszóné Kovács Karola, 
 református lelkipásztor

A Napfény utcát 
ideiglenesen 

zsákutcásítják
A KÉSZ Közúti Építő és Szol-
gáltató Kft. szakemberei a 
Napfény utca 27./A előtt tar-
tott helyszíni bejáráson meg-
vizsgálták a megsüllyedt út-
burkolatot.

A megsüllyedt útszakasz keleti 
oldala alá nagy valószínűséggel 
benyúlik egy már nem hasz-
nált pinceszakasz, amelynek a 
megrongálódása idézheti elő 
az útburkolat süllyedését. A 
probléma valódi okát csak köz-
vetlenül a feltárás után tudják 
megállapítani.

A feltárás előtt két irányból 
zsákutcásítani kell az utcát. Maga 
a feltárás és az útburkolat hely-
reállítása egy hetet vesz igénybe, 
majd további 28 napig az érin-
tett útszakaszt lezárják, amíg az 
erősített betonvas lemez áthidaló 
szerkezet eléri a teljes szilárdsá-
gát, és aszfaltozható lesz.

A korlátozás a Napfény utca 
27./A-val szembeni két ingat-
lant érinti leginkább, ahol az 
autóbejárókat a tulajdonosok 
a helyreállítás végéig nem tud-
ják használni. A munkálatokat 
várhatóan július 27-én hétfőn 
kezdik.  B. L.
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Adorjáni Bálint: Szekszárdra mindig hazajövök
A színész a városunkban töltött gyermekéveiről, színházról és az országos ismertséget hozó filmsorozat főszerepéről

Adorjáni Bálint évek óta 
elismert színházi színész, 
de amióta az RTL Klub Mel-
lékhatás című sorozatának 
főszerepét játssza, szinte az 
egész ország ismeri. Számá-
ra egyébként fontosabb az 
adott darab, film sikere, mint 
a sajátja. Talán nem mindenki 
tudja róla, hogy gyermekévei 
jelentős részét Szekszárdon 
töltötte, és a mai napig haza-
érkezik a bor városába.

Steiner Viktor

– Erdélyben, Csíkszeredán szü-
letett, hogyan került a tolnai 
megyeszékhelyre?

– Még a romániai forrada-
lom előtt, 1989-ben költöztünk 
a családommal Szekszárdra, 
ekkor, 9 évesen jártam először 
a városban.  Édesanyám koráb-
ban többször is járt itt, hiszen 
nagyanyám testvére is itt lakott, 
innen a kapcsolat, ezért „esett a 
választás” Szekszárdra.

– Marketing szakon diplomát, 
illetve jogi szakokleveles köz-
gazdász végzettséget szerzett 
a Pécsi Tudományegyetemen. 
Hogyan vezetett az útja mégis 
a színpad felé ?

– Óvodásként, az anyák napi 
és egyéb műsorok alkalmával 
előszeretettel szerepeltettek 
a pedagógusok, majd álta-
lános- és középiskolásként 
szívesen vettem részt mese-
mondó és szavalóversenye-
ken is. A „késztetés” meg-
volt tehát, ám csak később, 
egyetemista koromban, a 
Janus Egyetemi Színház tagja-
ként lett nyilvánvaló, hogy szí-
nészettel szeretnék foglalkozni. 
A Színház- és Filmművészeti 
Egyetemre kétszer felvételiztem 
sikertelenül, a harmadik neki-
futásra aztán végre összejött, 
így nem lettem gyakorló köz-
gazdász. Miután 2008-ban dip-
lomáztam, a budapesti Radnóti 
Színház tagja lettem, összesen 7 
évet töltöttem el a társulatban. 

Majd úgy határoztam, hogy 
szabadúszóként folytatom.

– Milyen színdarabokban ját-
szik jelenleg?

– Játszom Pintér Béla több 
darabjában, Tompos Kátyával az 
Orlai Produkciónál a Varsói me-
lódiában, a Budapesti Orfeum-
ban pedig Elek Ferenccel, Nagy 
Sándorral és Fenyő Ivánnal. Ősz-
től a Kecskeméti Nemzeti Szín-
házban is láthatnak, valamint a 
Karamazov testvérekben, amit 
korábbi színművészeti egyetemi 
osztálytársaimmal készítettünk. 

– Közel hatvan színpadi előa-
dásban, valamint húsznál is 
több filmben szere-
pelt már.

– Nem készítek erről lajst-
romot, nekem nem a szerepek 
száma a fontos. Ám tény, feladat 
nélkül nincs színész, az eljátszott 
szerepek számának gyarapodása 
számomra a fejlődés útja.

– Van kedvenc szerepe?
– Nem szeretem a szerepeimet 

rangsorolni. Ha valamit csiná-
lok, azt mindig a legnagyobb 
odaadással teszem, így van ez a 
színpadon is. Nekem mindig az 
aznapi előadás a legfontosabb. 
Azt vettem észre, hogy nem 
igazán a szerepekhez kötődöm, 
inkább azokhoz a kollégákhoz, 
akikkel játszom. 

– Az Obsitos című szekszárdi 
játékfilmben Johny-t formál-

ja meg. Miért döntött úgy, hogy 
elvállalja szerepet?

– Először is a lokálpatriotiz-
musom okán, és mert érdekes-
nek találtam, hogy közösségi fi-
nanszírozásban készül egy olyan 
film, amiben feltárul Szekszárd 
kultúrköre. Fontos volt Mikó 
István személye is, őt korábban 
nem ismertem személyesen. 
Nagyon inspirálóan hatott rám, 
színészként az egyik kedvencem, 
a forgatás alatt pedig nagyon meg-
szerettem, mint embert. De más 
oka is volt. Az elmúlt időszakban 
elfoglaltságaim miatt nagyon ke-
vés időt töltöttem Szekszárdon, 
és jó volt itthon lenni, találkozni, 
közös időt tölteni édesanyámmal, 
Adorjáni Mártával és édesapám-
mal, Adorjáni Endrével, akit szob-
rászművészként ismer a város.

– Élete nagyobb részében nem 
Szekszárdon élt. Ennek ellené-
re, amikor idelátogat, hazajön 
Szekszárdra?

– Szüleim a '89-es áttelepülé-
sünk óta a városban laknak, és 
mielőtt az élet elsodort, magam 
is szép éveket töltöttem el itt. Sok 
kellemes emlék él bennem, több, 
közel 30 éve tartó barátság is 
Szekszárdhoz köt, de a környéket, 
Szálkát is nagyon szeretem. Több-
ször szeretnék jönni, ám a munka 
miatt erre sajnos nem jut mindig 
idő. Amikor Szekszárdra jövök, 
ugyanúgy hazaérkezem, mint 
amikor Csíkszeredában járok.

– A szélesebb körű ismertséget 
az RTL Klub – áprilisban debü-
tált – saját gyártású sorozata, a 
Mellékhatás főszerepe hozta el. 

– A sorozatban dr. Széphe-
lyi Zoltánt, egy a mesterséges 
megtermékenyítés területén 
elismert meddőségi specialista 
karakterét alakítom. A sikeres 
doktor saját hormonkoktélt fej-
leszt, amelynek azonban súlyos 
mellékhatásaként egyik pácien-
se terméketlenné válik, amit az 
asszony alvilági kapcsolatokkal 
is rendelkező, jól menő vállal-
kozó férje nem hagy szó nélkül.  

PRESSZÓ

Sok kellemes 
emlék él bennem, 
több, közel 30 éve 
tartó barátság is 

Szekszárdhoz köt, 
de a környéket, 

Szálkát is nagyon 
szeretem.
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A történet innen veszi kezde-
tét, a nézők szemtanúi lehet-
nek, miként próbálja – akár 
törvénytelen eszközök, például 
béranya segítségével is – gyer-
mekhez juttatni a házaspárt 
Széphelyi, aki ennek során 
egyre több bajba, hazugságba 
keveri magát és környezetét. 
Szakmai- és magánélete pilla-
natok alatt kerül veszélybe, mi-
közben elkeseredetten próbálja 
jóvátenni hibáját.

– Miben rejlik a Mellékhatás 
erőssége?

– Az alkotók szilárd elhatá-
rozása volt, hogy olyan alkotás 
szülessen, ami képes felvenni 
a versenyt a legjobb külföldi 
gyártású sorozatokkal is, és ez 
szerintem sikerült is. Igényes 

alkotás született, mely azért is 
tanulságos, mert remek látlele-
tet szolgáltat a mai magyar tár-
sadalomról. A sorozat egy, a mai 
napig tabunak számító témát 
feszeget, azzal, hogy a meddő-
ség témakörét tárja a befogadó 
elé. Ennek hála talán párbeszéd 
kezdődik erről, és akár a társa-
dalom is elfogadóbbá válhat. Ha 
így történik, már csak ezért is 
érdemes volt megcsinálni ezt a 
sorozatot. Nagyon várom a kö-
vetkező évad forgatását.

– Mi jelentette a legnagyobb ki-
hívást a forgatás során?

– A színész akkor sikeres a 
munkájában, ha képes hitele-
sen alakítani a rábízott karak-
tert. Széphelyi doktor szinte 
minden helyzetből vesztesen 

kerül ki, helyzete egyre kilátás-
talanabb. Ezért aztán – bár a 
karakter színészi megformálása 
kapcsán nem volt szégyenkezni 
valóm – furcsa érzés volt haza-
menni a forgatások végeztével. 
Egyszerűen képtelen voltam 
eldönteni, hogy sikeres napon 
vagyok-e túl. A forgatás lezárá-
sa után még vagy másfél hónap 
kellett ahhoz, hogy teljesen fel-
szabaduljak. Csak utólag derült 
ki, hogy mekkora nyomás volt 
rajtam.

– Mit mutat meg  a doktor ka-
raktere?

– Azt, hogy a hazugság sem-
miféleképpen nem járható út 
tévedéseink vagy mulasztásaink 
orvoslására. Szembe kell néz-
nünk a saját hibáinkkal, legyen 

szó bármilyen nehéz helyzetről. 
Bárhogy is tűnik elsőre, a tisz-
tább út végül úgyis könnyebb 
lesz, mint az ügyeskedés, hazu-
dozás.

– Többen megismerik, meg-
állítják az utcán most, mint a 
sorozat előtt? 

– Bár a sorozat első évadát  
éppen a kijárási korlátozás alatt 
tűzte műsorra az RTL Klub, a 
veszélyhelyzet feloldása óta sok 
emberrel találkoztam, aki nézte. 
Nem akarok mindenáron közis-
mert és a szó pejoratív értelmé-
ben celeb lenni. Számomra az a 
fontos, hogy színvonalas mun-
kákban vegyek részt. Persze ha 
ennek az a záloga, hogy az em-
ber sikeres, akkor elfogadom ezt 
az utat.

Hétpöttyös vendégség
Kis Pál István

A barátaim Pécs felé menet fel-
hívtak; épp csak beugranának 
hozzánk egy pohár borra. Szek-
szárd – Szőlőhegy, ahol lakom, 
tényleg csak egy ugrásnyira, 
kocsival másfél percre van az 
autópályától. Aztán persze lett 
belőle négy-ötpohárnyi amolyan 
borkóstolgatás, merthogy egy po-
hárért nem ugrál az ember, még 
ha jó szekszárdi Kadarka is az a 
pohár, bizony, még akkor se. Meg 
aztán én is szégyellném, ha több 
pohár a kedvükre való itókákból 
nem kerülne. Niola is olyan hirte-
len meg tudja ám sütni azt a kap-
ros-túróspitét, meg a sajtos pogá-
csát, hogy mire megotthonosodik 
a vendég ülepe alatt a kerti pad, 
ott gőzölög az a cseréptálon, csak 
úgy csiklandani a borral már ne-
mes illatokra hangolt orrcimpá-
kat. Egy darabig hallgatja érte a 
dicséretet, a kandúrok énekét, az-
tán Ancival, merthogy az szegény 
az autó miatt nem ihat, elvonul a 
nyírfa árnyékába, hogy a hinta-
ágyon ringatózva trécseljenek 
egyet, amúgy asszonyosan. Ven-
dégeim tehát elmaradtak, kicsit 
tovább, mint tervezték, alaposan 

felvidítva magukat is, az én dél-
utánomat is, elég lesz majd Pécsig 
kiegyenesedniük.

Most már csak egyedül ülök 
a kerti pavilon fehérrel terített 
asztala mellett.

Körben az elárvult poharak 
úgy dédelgetik az ölükben meg-
maradt néhánycsöppnyi bort, 
mint a rózsalugas virágai a má-
morosan dongó méheket. Este-
ledik, a lombok között még visz-
sza-visszanyújtja ecsetjét a Nap, 
bíborszínre pingálva a poharak 
illatos peremét, a délután lassan 
alkonyba csituló mámorát. Egy 
katicát figyelek már percek óta. 
Piros, hétpettyes, azaz a mienk 
fajta őshonos kis bogár, nem ám 
valami Amerikából idetelepített 
ázsiai Harlekinkatica. A sző-
lőlugas felől érkezve mindjárt az 
olaszrizlinges pohárra szállt a kis 
vendég. Négy peckes kerülését a 
peremen egy légi tiszteletkörrel 
tetézve, az ég felé tátogó poha-
rak közül a rozét választja újabb 
állomáshelyéül. Ej, de tudja... de 
nagyon tudja... mi a jó!

Leginkább az illatok érdekel-
hetik, mert ennek a pohárnak is 
csak a peremét futja be előretolt 
kis csápjait látható izgalommal, 

ide-oda forgatva. Na, ha egy 
kicsit is érti a módit, most jön 
a fűszeres illatú Kadarka. És 
mit tesz Isten, máris ott illegeti 
magát, de nem ám a kadarkás 
pohár, hanem a kadarkás palack 
száján. Hát igen! Magam is ezt a 
sort kóstoltattam ma a vendége-
immel. A mi délutánunk fény-
pontja a kékfrankos válogatás 
volt, az van az én poharamban 
is. Ha a Kékfrankos válogatás 
illatával bódító poharak közül 
választ, akkor ez egy igazán 
beavatott katica. Felfokozott 
figyelemmel lesem, ahogy a 
kadarkás üvegen mélázva időz, 
ahogy megemeli néha a kitin 
szárnyfedeleket, megremegteti a 
repülőhártyákat, mintha indul-
ni készülne. De nem, bevonja 
a vitorlákat, inkább kerül még 
egyet. A szárnyacska kis hár-
tyadarabja előrakoncátlankodik 
a kitin alól, mint az én ingem 
szokott, ha már megkótyago-
sodtam. Aztán mégis nekidu-
rálja magát és elemelkedik a 
vöröslő alkonyi ég felé. Elvész 
a szemem elől, hiába mereszt-
getem. Kicsit csalódott vagyok. 
Legszívesebben utána kiáltanék: 
hé, te hétpettyes, a Kékfrankost 
ki fogja megkóstolni? Aztán 
csak legyintek. Szó nélkül elpa-
kolom a kiürült borospalacko-

kat, a mosogatóhoz hordom és 
elöblítem a poharakat. Niola a 
süteményestállal meg a tányé-
rokkal foglalatoskodik. Hamar 
végzünk.

Amikor gondolataimat ren-
dezgetve újra a poharamért 
nyúlnék, a kezem megáll a le-
vegőben. Lám, lám! Ott van, ott 
az én kis bogaram a poharam 
peremén, és magát illegetve für-
dőzik a Kékfrankos illatában. És 
köröz, köröz az üvegperemen, 
egyre mámorosabban. Néha 
megáll, pirosló fedőszárnyait 
úgy emelgeti, meg tudjam szá-
molni mind a hét fekete pöttyöt. 
Végül a Kékfrankos illatával is 
eltelik. Nézem, ahogy bódult 
kerengéssel elrepül a rózsalu-
gas felé, nyilván aludni. Rákö-
szöntöm bíborát még utoljára 
a lenyugvó Napra, elöblítem a 
poharamat. Azon töprengek, 
vajon lehet-e beavatott egy 
katica, vagy csak az őshonos-
ság örökíti benne ezt a tudást? 
Végtére is mindegy. Azért csak 
meg kellene védenünk a mi kis 
hétpöttyösünket a harlekinkati-
cák veszedelmes tolakodásától, 
valahogy meg kellene menteni 
kis társunkat a holnapnak! Bi-
zony meg kellene... mint ahogy 
sok más, látszólag aprócska ér-
tékünket... a lényegünket!

SZEGZÁRDI MESÉK – IRODALOM PÁR PERCBEN
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A Zsivoczky-házaspár látogatása az atlétapalántáknál
Szerénységüknél csak a telje-
sítményük, illetve sportsze-
retetük lehet nagyobb – ál-
lapíthattuk meg a szekszárdi 
atlétikai napközi zárónapján 
élménybeszámolóra érkező 
Zsivoczky-házaspárról, a tíz-, 
illetve az ötpróbázás szűkebb 
világelitbe tartozó magyar 
versenyzőiről.

Bálint György

Mivel a rossz idő mindenkit be-
parancsolt a szabadtéri pályáról 
a városi sportcsarnokba, Scherer 
Tamás táborvezetőnek változtat-
nia kellett az eredeti programon: 
Zsivoczky Attila és Farkas Györ-
gyi vezetésével ugyanis egy jó 
hangulatú, érdekes sor- és váltó-
verseny alakult ki a 8–13 év közöt-
ti gyerekek között. Ügyeltek arra, 
hogy egy-egy forduló során az at-
létika három fő szakágából (futás, 
ugrás, dobás) legalább kettő ben-

ne legyen, miközben azt is szem 
előtt tartották, hogy az ügyesség- 
és erőfejlesztés se maradjon ki a  
folyamatos mozgássorból. 

Ha már itt voltak a tíz- és öt-
próba magyar ikonjai, mi is 
megszólítottuk egy villáminterjú 
erejéig őket. Farkas Györgyinek 
természetesen a férje, Attila az 
edzője. Úgy érzi, 6442 pontos 
egyéni csúcsa, amivel nyolcadik 
lett a riói olimpián, még fokoz-

ható. „Minden számban lehet fej-
lődni, még 35 évesen is, persze tu-
domásul veszem, hogy  legfeljebb 
egy-két jó évem lehet még az öt-
próba versenyszámban.Hozzám 
az ugrószámok állnak közelebb, 
magas- és távolugrásban tudnék 
jobban fejlődni, a futószámokban 
gyengébb vagyok – jegyezte meg 
kérdésünkre az ötpróbázó. Farkas 
Györgyi  már tudatosan készül a 
jövőjére, ő a Bp. Honvéd szakosz-

tály-igazgatója, és kacérkodik az 
edzőséggel is.

Férje, Zsivoczky Attila már 
aktív tréner a Honvédnál és 
Gödöllőn is. Nem csak a világ-
bajnoki bronzra, de egész pálya-
futására büszke. „Nem biztos, 
hogy sikerült kihozni magam-
ból a maximumot, de ennek kö-
zelében voltam, így nemzetközi 
szinten tudtam hosszú távon 
teljesíteni – értékelt a 40 éves 
sportember.

A próbázó szakág jelenlegi 
helyzetével kapcsolatban szem-
léletváltást sürget a szakember. 
„Korainak érzem a konkrét 
sportági specializációt az itthoni 
gyakorlatban. Az országos atléti-
kaprogramban a többpróba rend-
szerű képzésre kellene átállni” – 
jelentette ki. Így könnyebb lenne 
kiszűrni, hogy ki melyik számban  
képes kiemelkedőt nyújtani, és ki 
az, aki öt- vagy tízpróbázónak le-
het a legalkalmasabb.

A bajnokságban és a kupában is döntőt játszana a KSC
Azt még nem tudják az Atom-
erőmű KSC Szekszárd NB I-es 
női kosárlabdacsapatánál, 
hogy melyik nemzetközi ku-
pában szerepelnek majd ősz-
től, Szabó Gergő klubigazga-
tó szerint azonban mindkét 
megméretésre készen állnak. 

Balázs László

A megyeszékhely klubja a Ma-
gyar Kosárlabdázók Országos 
Szövetségén keresztül már koráb-
ban eljuttatta kérelmét az európai 
szövetségnek (FIBA), amelyben 
azt javasolták, hogy kettő helyett 
három helyük legyen a magyar 
női csapatoknak az Euroligában. 
Jelenleg csak az orosz, a török és 
francia bajnokság rendelkezik há-
rom-három kvótával.  

– A magyar bajnokság erős-
ségét tekintve ott van a 4–5. 
helyen – hangsúlyozta Szabó 
Gergő. – Körülbelül két hét 
múlva kiderül, hogyan bírálják 
el a kérelmünket. Mindenesetre 

jelezni szerettük volna szándé-
kunkat, illetve azt, hogy készen 
állunk az Euroligára abban az 
esetben, ha nem lesz teljes a 
mezőny. Információim szerint 
a DVTK vállalja az indulást, így 
az dönt majd a kérdésben, hogy 
meglesz-e a 16 klub az elitsoro-
zatban, illetve hány csapatra vár 
selejtező. Páratlan számú indu-
ló esetén van esély arra, hogy 
felkérnek minket. Augusztus 
17-én tartják a sorsolást Mün-
chenben, addigra tudni fogjuk, 
hol szerepelhetünk.

Szabó Gergő kiemelte, az el-
múlt három évben a magyar 
csapatok közül a Sopron után 
a Szekszárd jutott legtovább az 
európai porondon. Az Euró-
pa-kupában 2019-ben a negyed-
döntőig menetelték McCallék, a 
drámai spanyolországi vissza-
vágón csak a hosszabbításban 
dőlt el, hogy végül a Girona lép 
tovább az elődöntőbe. – Most 
olyan minőségű lesz a csapat, 
amellyel lenne értelme neki-

vágni az Euroligának, ami régi 
álmunk és tervünk – tette hozzá 
a klubigazgató. 

Ami a felkészülést illeti, au-
gusztus 10-én orvosi vizsgálatok 
és felmérések várnak a játéko-
sokra. Egy hétre rá kezdődik az 
érdemi munka, majd 24-én két 
hétre a hagyományos szlovéni-
ai, roglai magaslati edzőtáborba 
utazik a csapat. Ezt követően 
itthon három-négy felkészülési 
találkozó vár Studerékra, szep-

tember 17. és 19. között pedig 
a Sió-kupán lépnek pályára az 
atomos lányok. A tervek szerint 
nyolc együttes szerepel majd a 
tornán: a házigazda KSC mellett 
a PEAC-Pécs, a PINKK Pécsi 
424, az UNI Győr MÉLY-ÚT, az 
NKE-FCSM Csata, a Vasas Aka-
démia, az ELTE BEAC Újbuda és 
a Sepsiszentgyörgy játszik majd 
a városi sportcsarnokban.

A magyar pontvadászat vár-
hatóan október 3-án indul, a 
nemzetközi kuparajt pontos 
időpontja a vírushelyzet mi-
att kérdéses. A célokról Szabó 
Gergő azt mondta, a magyar 
bajnokságban és a kupában 
is döntőt szeretnének játsza-
ni. Amennyiben a Sopron és 
DVTK mellett harmadik ma-
gyar csapatként részt venné-
nek az Euroligában, minél több 
győzelem megszerzése lenne a 
cél. Az Európa-kupában az első 
kalapból várhatnák a sorsolást, 
az előző évek teljesítményének 
túlszárnyalása reális elvárás.
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•  Ács Rezső polgármester

E-mail: polgarmester@szek-
szard.hu

•  Dr. Molnár Kata jegyző
Minden szerdán 10:00–12:00 
óráig, Polgármesteri Hivatal 
(Béla király tér 8.).

•  Gyurkovics János alpolgár-
mester (3. vk.) 
Tel.: 06–30/994–8754

•  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 
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• Illés Tamás képviselő 5. vk.
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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, oksi@
szekszard.hu

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

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

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

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

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

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

NÉVNAP–TÁR
Július 26. (vasárnap) – Anna, Anikó
Anna: héber eredetű; jelentése: kegyelem, Isten kegyelme, kellem, kecsesség, báj. 
Anikó: az Anna erdélyi magyar becenevéből ered, jelentése: kegyelem, kö-
nyörület, báj, kecsesség, kedvesség.
Július 27. (hétfő) – Olga, Liliána
Olga: a Helga orosz formájából származik.
Liliána: angol eredetű; jelentése: liliom.
Július 28. (kedd) – Szabolcs, Alina
Szabolcs: magyar eredetű; jelentése: (ismeretlen). 
Alina: eredetére és jelentésére több magyarázat van: 1. az Adelina angol ere-
detű női név rövidülése, jelentése: nemes; 2. az Albina, Akilina nevek orosz 
becézője, jelentése: sas ill. nemes és barát.
Július 29. (szerda) – Márta, Flóra
Márta: arameus eredetű bibliai női név, a jelentése: úrnő.
Flóra: latin mitológiai eredetű női név, a virágok és a tavasz római istennő-
jének a neve. Jelentése virág.
Július 30. (csütörtök) – Judit, Xénia
Judit: héber eredetű női név. Jelentése: Júdeából való nő, zsidó nő. 
Xénia: női név görög eredetű. Jelentése: vendég, idegen, átvitt értelemben 
vendégszerető. Az ókorban xenia volt a vendégnek nyújtott ajándék neve.
Július 31. (péntek) – Oszkár
Oszkár: a régi germán Ansgar névből származó angol és skandináv névből 
ered, jelentése istenség + dárda.
Augusztus 1. (szombat) – Boglárka
Boglárka: magyar eredetű; jelentése: fémveretes, ékköves, gyöngyös, zo-
máncos, gomb alakú ékítmény.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Július 26.
(vasárnap)

Július 27.
(hétfő)

Július 28.
(kedd)

Július 29.
(szerda)

Július 30.
(csütörtök)

Július 31.
(péntek)

Augusztus 1.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

közepesen felhős | magas 
UV-B sugárzás
max. 30o , min. 15o

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 31o , min. 18o

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 31o , min. 20o

gyengén felhős
max. 32o , min. 21o

zápor
max. 30o , min. 20o

gyengén felhős
max. 28o , min. 17o

gyengén felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 31o , min. 21o

AGÓRA MOZIAGÓRA MOZI
2020. július 25. (szombat)
| 15:00 |  Vad erdők, vad bércek: 

A fantom nyomában
| 17:00 | Seveled
| 19:30 | Teljes titoktartás

2020. július 26–27. 
(vasárnap – hétfő)
| 15:00 | Mi újság, kuflik?
| 17:00 | Kölcsönlakás
| 19:30 | Teljes titoktartás

2020. július 28–29.
(kedd – szerda)
| 15:00 | Mi újság, kuflik?
| 17:00 | Drakulics elvtárs
| 19:30 | Teljes titoktartás

2020. július 30. (csütörtök)  
– augusztus 01. (szombat)
| 15:00 |  Bogyó és Babóca 4.  

– Tündérkártyák
| 17:00 | Scooby!
| 19:30 |  Bad Boys – Mind-

örökké rosszfiúk

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Értesítés
A Tolna Megyei Felnőtt Dia-
betesesek Egyesületének tagjai 
figyelmébe! Egyesületünk előa-
dásai a COVID-19-járvány miatt 
bizonytalan ideig szünetelnek. 

Kérésekkel, kérdésekkel a 
közösségi oldalon, e-mailben 
vagy telefonon lehet keresni az 
elnökség tagjait.  János Anna
 örökös, tiszteletbeli elnök

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05433)



2020. július 26.16 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

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!

(05437)

Mi a webjogsi?Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű 
szolgáltatás, amely a tanuló számára a jogosítványhoz ve-
zető úton – mind a tanulásban, mind az ügyintézésben – a 
lehető legtöbb internetalapú megoldást és ezzel a legna-
gyobb rugalmasságot, gyorsaságot és kényelmet biztosít-
ja. Kipróbálhatod az automata váltós gépkocsi vezetését is.

Személyesen jelentkezz Szekszárdon Mészáros Lázár u. 7 sz. alatti Tankönyvboltban 
vagy telefonon hívd a +36–30/937–9204-es számot!

Keresd a www.mazsijogsi.hu weboldalt itt is jelentkezhetsz!

Balog István oktató (05442)

Iskolakezdési Iskolakezdési AKCIÓAKCIÓ és  és NYEREMÉNYJÁTÉKNYEREMÉNYJÁTÉK
a Pátrix Papírüzletben! a Pátrix Papírüzletben! 

10% kedvezmény10% kedvezmény
minden iskolaszeres vásárlás végösszegéből. minden iskolaszeres vásárlás végösszegéből. 

Akció időtartama: Akció időtartama: 
2020. június 1-től – szeptember 15-ig.2020. június 1-től – szeptember 15-ig.
Nyereményjáték:Nyereményjáték:  5db meglepetés csomag  5db meglepetés csomag

Főnyeremény:Főnyeremény: 2db roller 2db roller
Sorsolás: Sorsolás: 2020. szeptember 16.2020. szeptember 16.

Pátrix PapírPátrix Papír
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 55.7100 Szekszárd, Széchenyi u. 55.

Tel.: 74/311-309 | e-mail: riba.iren@gmail.huTel.: 74/311-309 | e-mail: riba.iren@gmail.hu

(05450) BIRÓ ARANKABIRÓ ARANKA  Vérvételi Pont Vezető

• Inzulinrezisztencia vizsgála�  csomag
•  Pajzsmirigy-kivizsgálás 
• Menedzserlabor
•  Daganatszűrési csomagok
• Allergia kivizsgálási csomagok
• PSA-szűrés
•  Étel- és pollenallergia csomag
• Táplálékintolerancia
•  Laktózérzékenység gene� kai szűrése

| 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.

(05444)

(05443)

NAPSZEMÜVEGEK,
RUHÁZAT, LÁBBELIK, és KIEGÉSZÍTŐK

VB SPORT
Új cím: Szekszárd, Mátyás király u 4/c. • tel.: 20/9269–535

(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara)
(05447)

ÉLEZÉST VÁLLALUNK! kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

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

7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • Tel.: 74/512–453
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • Tel.: 74/540–780  (05435)


