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Elfogadták a módosított költségvetést

A közgyűlés többsége zárt
ülésen felmentette állásából
Zsikó Zoltánt, helyére Mácsik Henriettát nevezte ki.
Elfogadták a többség által
benyújtott, módosított költségvetést. Jut pénz a civil
szervezeteknek és a sportcsapatoknak is. A polgármester
nem cáfolta, hogy maga is
kikerült egy időre a köztartozásmentes adózók adatbázisából.

A szeptember 24-én tartott közgyűlés egyik legfontosabb napirendi pontja az (ÉSZ) frakció
által beterjesztett költségvetési
módosító javaslat volt. A vita
során Csötönyi László (ÉSZ) kiemelte, nagy öröm nekik, hogy
még erre az évre is sikerült forrást találni a civil szervezeteknek, kulturális egyesületeknek
(20 millió forint), valamint a
sportcsapatoknak (30 millió
forint). Csötönyi emlékeztetett,
hogy a veszélyhelyzet idején Ács
Rezső által elfogadott költségvetésben ezekre egyetlen fillér
sem volt elkülönítve. Faragó
Zsolt (ÉSZ) az Atomerőmű KSC
Szekszárdnak adott támogatást
emelte ki, amire a polgármester
saját büdzséjében szintén nem
jutott pénz. A KSC 15+25 millió
forintot kap az önkormányzattól: 15 milliót még idén, 25-öt
pedig 2021. március 31-ig a jövő
évi költségvetés terhére.
Bomba Gábor kiemelte, hogy
a civil és sportszervezetek így
a kormányzati elvonások ellenére (három év alatt mintegy 600 millió forintot vonnak
el a várostól – a szerk.) közel
ugyanannyit kapnak, mint tavaly, a Szőlő-Szem Mozgalom
támogatására pedig 1 millió
forintot különítettek el. Emelt
összeg jut a tűzifabeszerzésre,
a csapadékvíz-elvezetésre 25
millió forintot csoportosítottak
át, járdajavításra 14, új parkolók
létrehozására 26 millió forintot
fordíthat az önkormányzat.
Kővári László (Fidesz) a 6
millió forintos hitéleti alapot
hiányolta, Ács Rezső pedig arról beszélt, hogy a veszélyhely-
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Farkas Melinda

Több pénz jut tűzifára, támogatás a civil szervezeteknek és a sportcsapatoknak

zetben általa elfogadott büdzsé
egy nagyon takarékos költségvetés volt, hiszen az akkori helyzetben, amennyire csak lehetett,
fogni kellett a kiadásokat. Máté
Péter, a Fidesz frakcióvezetője
azt kérte, biztosítsanak forrást
a szőlőhegyi zebra megépítésére, amelyről korábban már
határozat is született. Bomba
Gábor javaslatára végül arról
hoztak határozatot, hogy a Városüzemeltetési Igazgatóság
saját forrásából állja az engedélyeztetési tervek költségeit, a
2021-es büdzsé tervezése során
pedig figyelembe veszik a gyalogátkelőhely megépítésének
20 millió forintos költségét. A
módosított költségvetést végül
az ÉSZ-frakció tagjain kívül
Máté Péter és Móra Viktória is
megszavazta, a polgármester
ellene voksolt, a többiek pedig
tartózkodtak.
Vitát váltott ki a tűzifabeszerzés kérdése, az ÉSZ-frakció javaslata szerint ugyanis azt a jövőben nem mázsában, hanem
kalodában vásárolnák, mert
szerintük az új feltételrendszer
több és jobb fűtőértékű fa beszerzését tesz lehetővé ugyanannyi pénzből. Máté Péter azonban ezzel kapcsolatban kétségeit
fejezte ki, mert szerinte a kaloda könnyen szétesik, nehezen
szállítható, ráadásul nincs a fa
felhasogatva. Zaják Rita (ÉSZ)
azt mondta, próbálják meg az
új rendszert, ha a tapasztalatok
valóban nehézségeket mutatnak, akkor módosítanak.

A képviselők egyhangúlag
támogatták a Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz való
csatlakozást, amelyre 6 millió
forintos keret áll rendelkezésre.
Az ÉSZ-frakció javasolta, hogy
ha keretösszegből maradna
pénz, mert nincs elég pályázó,
akkor a maradványösszeggel
nőjön a következő évi ösztöndíjkeret. Az ösztöndíjrendszer
célja a hátrányos helyzetű,
szociálisan rászoruló fiatalok
felsőoktatásban való részvételének támogatása.
Arról is döntés született, hogy
a jövőben minden hónap második és negyedik szombatján a
Garay téren, vagy a 160 lakásos
társasház előtti téren lesz használt cikk piac. Bár Máté Péter
felvetette, hogy a rendezvényt
miért nem tartják inkább a Piac
téren, hiszen ott kedvezőbbek
a körülmények, ezt elvetették,
mert a bolhapiac szervezőinek
kifejezett kérése volt, hogy a
rendes piaccal egy időben, jól
látható helyen kínálhassák portékáikat.
Nyilvános ülésen tárgyalták
Illés Tamásnak, a Kultúra, Civil
szervezetek és Városmarketing
Bizottság (KCV) alelnökének
jelentését a Tolna Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásával kapcsolatban. Mint
ismeretes, a kormányhivatal
felhívással fordult a bizottsághoz, mivel két ÉSZ-es képviselő, Bomba Gábor és Csötönyi
László egy időre kikerült a

nyilvántartásból. Illés Tamás,
a vizsgálatot lefolytató bizottsági alelnök azt mondta, nem
találtak olyan jogsértést, amely
komoly problémát vetne fel.
A jogszabály csak azt írja elő,
hogy amikor a képviselő tudomást szerez arról, hogy kikerült a nyilvántartásból, akkor
fel kell őt hívni a helyzet 60
napon belüli rendezésére, és
vissza kell kerülnie a nyilvántartásba. Ezt mindkét képviselő megtette, be is mutatták
a köztartozás-mentességről
szóló igazolásukat. Arra, hogy
milyen könnyű kikerülni ebből
a nyilvántartásból, példának
hozta, hogy Ács Rezső neve
sem szerepelt benne mindig,
2019 szeptemberében például
kikerült onnan. A polgármester erre csupán egy kérdéssel
reagált, azzal, hogy ő ebben a
ciklusban kikerült-e az adatbázisból.
Az ülésen a Szekszárdi Közművelődési Nonprofit Kft. vezetésével kapcsolatos javaslatot
is napirendre vette a többség,
ám az Nkft. ügyvezető igazgatója a javaslat zárt ülésen
való tárgyalását kérte. Így csak
Zsikó Zoltán és Bomba Gábor
facebook posztjából derült ki,
hogy a közgyűlés megszüntette
az igazgató munkaviszonyát, és
Zsikó tájékoztatása szerint a helyére Mácsik Henriettát, az ÉSZ
korábbi képviselő-jelöltjét nevezték ki. A Fidesz-frakció tiltakozásul kivonult a zárt ülésről
és nem vett részt a szavazásban.
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A közgyűlés visszahívta Zsikó Zoltánt

A csütörtöki közgyűlés zárt
ülésén felmentették Zsikó
Zoltánt, a Babits Mihály Kulturális Központ ügyvezető
igazgatóját. Az Éljen Szekszárd (ÉSZ) frakció tagjai szerint ők megpróbáltak együttműködni, de nem sikerült.
Zsikó köszönetet mondott a
polgármesternek a támogatásért.
Balázs L. – Farkas M.
– A Szekszárdi Közművelődési
Nkft. az önkormányzat százszázalékos tulajdonában áll, így a
gazdasági társaság tulajdonosi
jogait gyakorló közgyűlés úgy
döntött, hogy Zsikó Zoltánt
visszahívja az ügyvezetői tisztségéből, és egyben megszünteti
a munkaviszonyát – mondta a
javaslatot benyújtó Illés Tamás,
az ÉSZ-frakció tagja. Hozzátette: a Munka Törvénykönyve
szerint a munkáltató a vezető
állású munkavállaló munkaviszonyának felmondással történő
megszüntetését nem köteles indokolni. Ez azonban nem jelenti
azt, hogy az ügyvezető menesztése előzmények nélkül történt.
– Megpróbáltuk, de sajnos
nem tudtunk együttműködni
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Keresik az új ügyvezető igazgatót, Mácsik Henrietta négy hónapig vezetheti az intézményt

Zsikó Zoltánnal, aki a bizottságok által kért pénzügyi beszámolókat és az üzleti tervet sem
adta le – ismertette Illés Tamás.
– Jelenleg is zajlik az intézményi
belső ellenőrzés, az átvilágítás
megindítását eddig akadályozta az ügyvezető. A Babits csődközeli állapotban van, közel 100
millió forintos adóssággal zárta
a 2019-es évet – jelentette ki lapunknak az ÉSZ-es képviselő.
Illés Tamás beszámolt arról
is, hogy Ács Rezső polgármester felfüggesztette a határozatok
végrehajtását, vagyis arról 15
napon belül újra kell szavazni a
rendkívüli közgyűlésen. Ez azóta megtörtént, a többség megerősítette a döntést.

III. Civil Véradás

Szekszárdi Területi Vérellátó (Béri B. Á. u. 5–7.)
2020. október 9. (péntek) 08:00 – 14:00 óra
A koronavírusjárvány második
hullámára tekintettel
ismét igen
fontossá vált a véradás
folyamatosságának
biztosítása!
További információk az
www.ovsz.hu és www.veradas.hu weboldalakon.
Személyi igazolvány, lakcímkártya és TAJ kártya szükséges
a véradáshoz!

Lapunk természetesen megkérdezte Zsikó Zoltánt, aki nem
kommentálta a közgyűlés döntését. A következő nyilatkozatot
tette: „Egyrészt köszönöm és
megtisztelő, hogy az intézmény
vezetője lehettem. Köszönöm
a bizalmat. Büszke vagyok az
elért eredményeinkre, és arra,
hogy nagy sikerű rendezvényeket szerveztünk a városban.
Nyugodt szívvel és büszkén
adom át az intézményt. Stabil,
erős, jól működő kulturális
központot adok át a következő
ügyvezetőnek. Olyan szervezetet, amelynek országosan súlya,
jelentősége és szava van. Az új
vezetőnek sok sikert kívánok, és
azt, hogy hasonló sikereket ér-

Toborzó
A Szekszárdi Polgárőr Egyesület
várja önkéntesek jelentkezését!
Olyan jelentkezőket várunk
polgárőrnek (közfeladatot ellátó személynek), akik az egyesületünk keretein belül, tagjaként
tenni szeretnének városunk,
Szekszárd közbiztonsága javítása, erősítése érdekében.
Tevékenységünk elsősorban a bűnmegelőzés, közrend,
közbiztonság fenntartásának
segítése, környezetvédelem,
de foglalkozunk ezen kívül
egyéb felkérés teljesítésével,
mint például rendezvények
biztonságos lebonyolításával,
együttműködések alapján ha-

jen el az előttünk álló években.
Szeretném megköszönni a szekszárdiak támogatását és bizalmát. Köszönöm polgármester
úrnak és a Fidesz-frakciónak,
hogy támogattak. Köszönöm a
kollégáim szakmai munkáját, és
kívánom, hogy a Jóisten vigyázzon erre a gyönyörű városra.”
„Politikai tisztogatás folyik” –
csupán ennyivel kommentálta
Zsikó menesztését lapunknak
Máté Péter, a Fidesz-frakció
vezetője. Négy hónapig, 2021.
január 31-ig megbízott ügyvezetőként Mácsik Henrietta vezeti
majd a közművelődési intézményt, aki május óta igazgatóhelyettesként dolgozik a Babitsban.
Bomba Gábor, az ÉSZ frakcióvezetője is azt írta közösségi
oldalán Zsikó menesztésével
kapcsolatban, hogy sajnos kiderült, nem tudnak a város
érdekében együtt dolgozni. –
Sajnálom, hogy így alakult, mi
mindent megpróbáltunk ez alatt
a közel egy év alatt – tette hozzá.
Bomba lapunknak azt mondta:
már keresik az új vezetőt az
NKft. élére, Mácsik Henrietta
legfeljebb január 31-ig vezeti az
intézményt. Bíznak benne, hogy
minél előbb megtalálják az új
ügyvezető-igazgatót.
tóságok munkájának támogatása, segítése.
Munkánkat önkéntesen, térítés nélkül végezzük szabadidőnkben. Ha tud egy kis időt
lakókörnyezete óvása, védelme
érdekében felszabadítani, akkor
jelentkezzen!
Feltételek: büntetlen előélet,
betöltött 18. életév, szekszárdi
lakcím, az alapszabály elfogadása. Ifjú polgárőrök: 16–18. életév között. Egyéb információk:
www.opsz.hu, vagy a Szekszárdi
Polgárőr Egyesület facebook oldalán.
Jelentkezni lehet a 30/6254–
400 telefonszámon, vagy személyesen a Szekszárd, Palánki
út 41. szám alatt található irodánkban.

4 VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

2020. október 4.

Ha független vagy és keresed párod, hívj minket,
nálunk megtalálod!

FOGORVOSI MAGÁNRENDELÉS
Dr. Schárer László
Fogszabályozás!

Keress társat télen, nyáron,
csak hívj és én megtalálom.
Érdeklődj nálam, a lehetőséget
otthonodban felkínálom!

06–70/674–76–76

(05640)

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

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

MENÜ

„A”
1350 Ft

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.

Október 5.

Október 6.

Október 7.

Október 8.

Október 9.

Sárgaborsóleves
gazdagon

Tarhonyaleves

Marhahúsleves

Zellerkrémleves
krutonnal

Kertészleves

Burgonyás
tészta,
savanyúság

Halfilé
magvas
bundában,
párolt rizs,
tartármártás

Főtt marhahús, Rozmaringos
gyümölcs- sült csirkecomb,
mártás,
zöldborsós
pirított dara
burgonyapüré

Sárgaborsóleves
Zellerkrémleves
Tarhonyaleves Marhahúsleves
gazdagon
krutonnal
Rántott
„B”
1350 Ft csirkeszárny,

Mustáros
lencsefőzelék,
fűszeres
parázsburgonya, sült kolbász
savanyúság

Füstölt sajttal
töltött
sertésborda,
párolt rizs,
friss saláta

Lasagne

Reform
töltött
káposzta,
tejföl
Kertészleves
Mézesmustáros
csirkecombfilé,
olívás
tésztasaláta

Csirkecombfilé Csirkecombfilé Csirkecombfilé Csirkecombfilé Csirkecombfilé
ropogós
ropogós
ropogós
ropogós
ropogós

Napi
bundában
bundában
bundában
bundában
bundában
ajánlat
fűszeres
fűszeres
fűszeres
fűszeres
fűszeres
1250 Ft parázsburgonya, parázsburgonya, parázsburgonya, parázsburgonya, parázsburgonya,

Fitness
ajánlat
1450 Ft

friss saláta

friss saláta

friss saláta

friss saláta

friss saláta

Vastagon sült
sertésjava,
grillezett
zöldség,
párolt bulgur

Vastagon sült
sertésjava,
grillezett
zöldség,
párolt bulgur

Vastagon sült
sertésjava,
grillezett
zöldség,
párolt bulgur

Vastagon sült
sertésjava,
grillezett
zöldség,
párolt bulgur

Vastagon sült
sertésjava,
grillezett
zöldség,
párolt bulgur
(05630)

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

MAGÁNRENDELÉS

Dr. Pere Tímea
HELYE:

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

kedd 15:30 órától
BEJELENTKEZÉS:

hétfő – péntek: 10:00–19:00 óráig

06–20/443–7603

(05625)

(05642)

Kedd, szerda, péntek:
14:30 – 17:30 óráig
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ANHUR TEMETKEZÉS
Szekszárd, Béri B. Ádám utca 78.
Telefon, fax: 74/411-912

www.anhurtemetkezes.hu
ÁLLANDÓ KÉSZENLÉT
0-24 ÓRÁIG: 06-30/936-32-55

(05624)

ÁLLÁSHIRDETÉS
Építőiparban és
csőszerelésben
jártas szakembereket
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05623)

(05631)

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

VESZÉLYES GÉPEK VIZSGÁLATAI:

Emelőgépek, hegesztőgépek, rakodó- és
földmunkagépek, traktorok, fa - és fémiparigépek, targoncák, daruk, emelőhátfalak,
láncfűrészek.

GÉPKÖNYV több, mint
10.000 GÉPTÍPUSRA

Targonca-, emelőgép- és
földmunkagép-kezelő tanfolyamok

DOKUMENTÁCIÓK PÓTLÁSA,
MUNKA- ÉS TŰZVÉDELEM

MEGÉRKEZTEK
ÜZLETÜNKBE A
TOMMY
HILFIGER
ÓRÁK ÉS
ÉKSZEREK!

(05636)

(05632)

Arany és ezüst ékszerek nagy
választékban!
– Interspar Ékszerüzlet
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Felülvizsgálták a tartozások kezelésével kapcsolatos
eljárásrendet, új cég veszi
át a Szekszárdi Vasárnap
terjesztését, novemberben
szállíthatják a rászorulóknak
a tűzifát, Baky Péter Munkácsy Mihály-díjas magyar
festőművész festi meg a díszpolgárok portréit - derült ki a
Gazdasági és Városfejlesztési
Bizottság (GVB) ülésén.
Farkas Melinda
– A GVB ülésén döntöttünk
arról, hogy hét díszpolgárról
készüljön portré, a festő márciusra vállalta ezek elkészítését.
A korábbi képeket Baky Péter
festette, így most is őt kértük
fel a feladatra. A hét kép elkészítése 1,7 millió forintba kerül
– mondta el lapunk kérdésére
Bomba Gábor, az Éljen Szekszárd (ÉSZ) frakcióvezetője a
GVB ülése után.
A frakcióvezető arról is beszélt,
hogy a városnak vannak kintlévőségei, ezzel kapcsolatban tájé-

koztatót kértek a hivataltól, mert
sok esetben az önkormányzat
illetékes osztálya nem tud arról,
hogy felszámolási eljárás indult
a neki tartozó cég ellen, így nem
tudja érvényesíteni igényét. A
hivatal szakmai vezetése beszámolót készített, amit a bizottság
elfogadott és kérte olyan eljárási
rend bevezetését, hogy a jövőben rugalmasabban működjön a
behajtás, ne maradjon le az önkormányzat a felszámolási eljárásokról és a kamatokat is tudják
érvényesíteni, most ugyanis előfordul, hogy például a két hónapos fizetési késedelemnek nincs
egy fillér anyagi vonzata sem.
A Sió turisztikai fejlesztése
tárgyában kiírt közbeszezést
eredménytelenné nyilvánították, mivel annak egyes speciális
elemeire – sólyák (hajók partra
húzásához, leeresztéséhez, illetve
építéséhez használt csúsztatópálya) készítése – nem pályázott
senki. A tendert már ki is írták
újra, amelynek keretében olyan
kivitelezőket is meghívnak, akik
kimondottan ilyen építmények

FOTÓ: ILLUSZTRÁCIÓ

Novemberben oszthatják a tűzifát

készítésében jártasak. A bizottság
eredményt hirdetett a Szekszárdi
Vasárnap terjesztési pályázatában, új terjesztő nyert, a szekszárdi ALL-THE-BEST Kft. adta
a legjobb ajánlatot, így a jövőben
ők kézbesítik majd ki az újságot.
A Modern Városok Program
keretében elindulhat a Szekszárdi Szakképzési Centrum
fejlesztése. A SZÜV épületét
vásárolja meg először az önkormányzat, ezt felújítják, itt iroda
és vizsgaközpont lesz, valamint
renoválják a többi szakképző
iskolát is.

A tűzifabeszerzéssel kapcsolatban meghatározták a beszállítói kört, indul az eljárás.
Bomba Gábor szerint október
végére lezárulhat a tűzifaigénylés is, novemberben pedig már
szállíthatják a tüzifát.
Mint ismeretes, az új orvosi
rendelő ügyében múlt héten tárgyalt a Fidesz- és az ÉSZ-frakció,
és közösen kettőre szűkítették a
lehetséges helyszínek számát.
Az egyik a Csopak utca Szőlőhegyen, ide új rendelő épülne,
a másik a Vörösmarty utca, itt
a meglévő épületben lehetne
két rendelőt kialakítani. Bomba
Gábor szerint folyamatban van
a háziorvosok nyilatkozatának
beszerzése, remélhetőleg a következő GVB-ülésre megkapják
azokat. A frakcióvezető közösségi oldalán közölte: a hivatal
tájékozatott arról is, nem igazak
azok a február óta keringő pletykák, hogy elveszett a forrás. A
Pénzügyminisztérium tájékoztatása szerint az új pályázattal
egyidőben le kell adni a konkrét
helyszínt, az oda költöző háziorvosok nyilatkozatát, valamint
egy költségbecslést, hogy mekkora összegre pályáznak.

Meghosszabbították az uszoda kivitelezési szerződését
Hat pályázat technikai módosítása mellett az uszodáról, a
temetői út fejlesztéséről, a volt
SZÜV épületének megvásárlásáról, és új napirendi pontként
a Szekszárdi Közművelődési
Nkft. vezetőjéről is szavazott a
rendkívüli közgyűlés.
Balázs László
A csütörtöki zárt ülésen tárgyalt, a Szekszárdi Közművelődési Nkft. alapító okiratát
módosító határozati javaslat
végrehajtását Ács Rezső polgármester felfüggesztette. Az
előterjesztő Illés Tamás (ÉSZ)
ezért ismét napirendre vetette
a két pontból álló javaslatot. (A
témáról részletesen a 3. oldalon
beszámolunk.) Eszerint a múlt
héten egyszer már elfogadott
módosítást megerősítette a

képviselő-testület. Ennek alapján a közgyűlés Zsikó Zoltán
vezetői tisztségét visszahívással
megszünteti, illetve jelenlegi
helyettesét, Mácsik Henriettát
2021. január 31-ig megbízott
ügyvezetőnek kinevezi. Ács Rezső nem szavazott a napirendi
pontnál, a közgyűlés 8 igen és
4 nem szavazattal elfogadta a
határozati javaslatot.
A volt SZÜV épületének jelenleg használaton kívüli részét
megvásárolja az önkormányzat
– erről is voksoltak a képviselők.
A Modern Városok Program
támogatásával indul majd a
szekszárdi szakképzés fejlesztése. Az önkormányzat 2015.
szeptemberben megállapodást
kötött a Szekszárdi Szakképzési Centrummal (SZSZC) azért,
hogy közösen építsenek ki egy
sikeres szakképzési rendszert.

A program tartalmaz egy életpályaprogramot, ezen kívül ingatlanfejlesztést és -vásárlást is.
A felújított épületben az SZSZC
munkaszervezete és egy vizsgaközpont kap majd helyet.
A város közlekedési szerkezetének átalakítása 5 milliárd
forint TOP-os forrásból valósul meg, a korszerűsítés egyik
eleme a temetői út fejlesztése.
A Miniszterelnökség javaslata,
mely szerint az önkormányzat
adja vissza a támogatást, hogy
a Magyar Közút Zrt. építhesse
meg az utat, nem kapott támogatás, 7 igen és 8 nem szavazattal
a képviselők elutasították a kötelezettség átadását, így a forrás átcsoportosítására nem kerül sor.
Az épülő sportuszodával kapcsolatban egyhangú döntés született arról, hogy az eredeti szerződés jogfolytonos fennmaradása

mellett a közgyűlés lehetőséget
biztosít a további egyeztetésekre.
Elhangzott, hogy jó megoldás
a megállapodás december 31ig történő meghosszabbítása,
ugyanakkor a jelenleg rendelkezésre álló forrás nem lesz elegendő a kivitelezés befejezésére,
annak emelésére lehet szükség.
Az önkormányzat egyeztet a lebonyolító, közreműködő BMSK
Zrt.-vel, ezt követően pedig a kivitelező Aquaplus Kft.-vel. „Ez az
egyetlen észszerű megoldás, hogy
normális uszoda épüljön, ne egy
barkácsolt épület” – mondta Rácz
Zoltán (ÉSZ). Murvai Árpád
(ÉSZ) szerint „A megfogható jövőről beszélünk. Legyen jó uszodája a városnak, ez a járható út.”
A Fidesz frakcióvezetője, Máté
Péter hozzátette: „Szalmaszálba
kapaszkodunk, de mindenképpen legyen uszoda, támogatjuk.”
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A Vármegyeháza udvara adott
otthont a Tücsök Zenés Színpad Egyesület és a Babits Mihály Kulturális Központ közös
szervezésében meghirdetett
országos könnyűzenei énekversenynek még szeptember 12-én.
Első ízben 1995-ben szervezték
meg az akkor még megyei szintű rendezvényt, amelynek megálmodója és szervezője kezdetektől fogva Béresné Kollár Éva
zenepedagógus-könyvtáros, az
idén 25 éves Tücsök Zenés Színpad művészeti vezetője.
A versenyre jelentkezők száma és színvonala évről-évre
emelkedett, ma már az ország
minden tájáról érkeznek diákok, pedagógusok. A háromtagú szakmai zsűri elnöke idén
Nagy Anikó, Jászai Mari díjas
színész-énekesnő, énekművész
volt. A zsűri tagjai a Szekszárdról elszármazott Ábrahám Zsolt
énekes-dalszerző, és Pecze István művésztanár – akit akadályoztatása miatt – lánya, Pecze
Zsófi jazzénekesnő képviselt.
A társadalmi zsűriben a Babits Mihály Kulturális Központ

FOTÓ: BEKÜLDÖTT KÉP

Díjeső hullott a szekszárdi tücskökre

kulturális menedzsere, Radnai
Erzsébet énekes-előadó, Venter
Mariann szerkesztő-újságíró és
Sas Erzsébet író, újságíró foglalt helyet. A diákzsűri tagjai
Istlstekker Ivett, Péter Liliána
és Zilai Janina énekes előadók
voltak.
Az egész napos verseny profi
levezetése Juhász Bencének, a
Színművészeti Egyetem hallgatójának köszönhető, aki a diákzsűriben helyet foglaló társaival
együtt a Tücsök Zenés Színpad
felnőtt csoportjának szólistája.
Közel 70 dal hangzott el a nap
folyamán pop és musical műfaj-

ban, magas színvonalon. Fantasztikus hangok, technikailag
érett produkciók, bátor kiállás
jellemezte a verseny egészét.
Természetesen a Tücsök Zenés Színpad gyermekcsoportjának énekesei is megmérették
magukat a hazai pályán, amelynek eredménye 20 arany- és 1
ezüstminősítés, néhányan pedig különdíjban is részesültek.
A Gemenc Hangja fődíját
gyermek kategóriában Szabó
Petra (Dömsöd), ifjúsági kategóriában Darabos Lili (Hatvan),
felnőtt kategóriában Lucas Liliána (Pécs) nyerte el.

További díjazottak: Lengyel
Panna (Szekszárd) a zsűri különdíját kapta, Szekszárd Város
Önkormányzatának különdíjait
Pintér Zsófia (Pécs) és Amrich
Márk (Mohács) vehette át. Papp
Kamilla (Szekszárd) a Tolnai
Népújság és teol.hu különdíját,
Gyarmati Jázmin (Szekszárd) a
Babits Mihály Kulturális Központ különdíját, Weisz Lilla
(Szekszárd) Szekszárd közgyűlésének Kultúra, Civil szervezetek, Városmarketing bizottsága
különdíját érdemelte ki. Szabó
Bettina (Dömsöd) a diákzsűri különdíját, Helfrich Anna
Mandula (Érd) a Tücsök Zenés
Színpad Egyesület különdíját
nyerte. A zsűri elnökének különdíjait Csillag Jasmin (Szekszárd), Czombál András és
Orosz Ádám (Székesfehérvár)
vette át. A Horfer Serleg által
felajánlott közönségdíjat Lantos
Gergely (Mohács) kapta.
Külön köszönet az egész napos rendezvény előkészítéséért,
színvonalas lebonyolításáért a
Babits Mihály Kulturális Központ munkatársainak!
bé

Szekszárdi Német
Nemzetiségi Önkormányzat
Deutsche Nationalitäten
Selbstverwaltung

Sajtóközlemény a NEMZ-KSZP-20-0040 számú
pályázati projekt megvalósításáról
A Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat az általa fenntartott Wunderland Óvoda működési feltételeinek javítása érdekében
2019. novemberében támogatási igényt nyújtott be az Emberi Erőforrások Minisztériuma Nemzetiségi és Civil Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárságához.
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma „A Wunderland Kindergarten a Szekszárdi Német Nemzetiségi Önkormányzat Óvodája felújítási, állagmegóvási munkálatainak és a nevelési feladatok
ellátását segítő tárgyi eszközök beszerzésének támogatása” című
pályázati programjára 15.000.000 Ft vissza nem térítendő támogatást biztosított.
A Wunderland Óvoda az alábbi beruházásokra használta fel a
támogatási összeget:
1. Világításkorszerűsítés
2. Korszerű gazdasági iroda kialakítása
3. Sportpadló kialakítása az óvoda tornatermében

4. Betonhomokozó keretekre fa ülőrész kialakítása
5. Gyermek székek, fektetők beszerzése
6. Rovarháló felhelyezése az óvoda nyílászáróira
7. Dolgozói munkaidő nyilvántartó rendszer kialakítása
8. Felnőtt öltözőszekrények beszerzése

Szekszárd, 2020. szeptember 18.
Farkas Pálné
Häfner Adél
Szekszárdi Német Nemzetiségi
Wundeland Óvoda
Önkormányzat elnöke
vezetője
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Az önkéntesek társadalmi szerepvállalását ünnepelték
Az Önkéntesek napja alkalmából rendezték meg szombaton a Hála Gálát Szekszárdon a Mentálhigiénés
Műhely, a Civil Kerekasztal
és az önkormányzat szervezésében.

A programsort Csötönyi László, a közgyűlés Kultúra, Civil
szervezetek, Városmarketing
Bizottságának elnöke és Ferenc
Vilmos, a Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke nyitotta meg.
A rendezvény háziasszonya a
Mentálhigiénés Műhely elnöke,
Pócs Margit volt.
A Hála Gálán adták át a
Szomjú-díjakat. Egyéni kategóriában Ácsné Oláh Gabriella kapta az elismerést. A
Mozgássérültek Tolna Megyei
Egyesületénél 1998-tól szociális előadóként dolgozott, és a
munkakörén túl is igen nagy

FOTÓ: JANTNER

Balázs László

együttérzéssel támogatta a mozgássérült embereket, valamint a
halmozottan sérült fiatalokat,
akikkel rendkívül empatikusan, segítőkészen foglalkozott.
Ügyes-bajos dolgaikkal, problémáikkal mindenkor bizalom-

mal fordulhattak hozzá – méltatta a díjazottat Pócs Margit.
A szekszárdi Civil Kerekasztal
titkári teendőit példás elkötelezettséggel és precizitással látta
el 2008-tól 2010-ig, majd 2010ben ő vette át elődjétől az elnöki

tisztséggel járó feladatokat, amit
elismerésre méltóan teljesített
mindaddig, amíg egészségi állapota ezt lehetővé tette.
Közösségi kategóriában a
Szelíd Ráktérítő Klub Szekszárd
kapott Szomjú-díjat. A szervezet minden Szekszárdon és
környékén élő rákbetegnek sokat jelent, havi egy alkalommal
tartanak találkozót. A daganatos betegséggel küzdők megélik,
hogy hittel és türelemmel lehet
küzdeni és le lehet győzni a veszedelmes kórt.
A Babits Mihály Kulturális
Központ előtt tartott rendezvényen egymást követték a fellépők:
a Csobogó együttes, a Mozduljunk Együtt Szekszárdért Egyesület – Fashion Dance, a Szekszárdi
Gitár Egyesület, a Szekszárdi Magyarnóta Klub, Szászi István gitárművész, a Hikari Aikido Egyesület földharc bemutatásával és a
Szekszárdi Zumbások Sági Ildikó
vezetésével.
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Szemerei Levente, a Szekszárdi Sportközpont elmúlt
években országos hírnevet
szerző középtávfutója ismét
hallatott magáról. Aligha számíthattunk rá, hogy az akadályfutásra specializálódott,
s a tavalyi junior Európa-bajnokságon negyedik helyet
szerző atléta éppen a tízezer
méteren szerez aranyérmet.
Bálint György
Szemerei Levente a legendás
szekszárdi edző, a Kecskemétre
távozó Németh Gyula felfedezettje, de immáron több éve a szintén
egykori Németh-tanítvány, Szőke
Gergő, a Szekszárdi Sportközpont jelenlegi közép-és hosszútávfutó szakág edzője foglalkozik
vele, Levente tehetségéhez méltó
alapossággal és elmélyültséggel.
Ennek a szakszerű és alapos
munkának az eredménye, hogy
a kétezres évek elejéhez hason-

FOTÓ: SZEKSZÁRDI SPORTKÖZPONT

Szemerei Levente a tízezer méter magyar bajnoka

lóan újra van felnőtt magyar bajnoka a futószámok egyikében a
szekszárdi atlétikának. Levente
ugyanis legyőzte az országos bajnokságon a számspecialistákat és
a magát kifutó két maratonistát is,
köztük a riói olimpikont, Csere
Gáspárt. Nyolcezer méter után a
riválisok többsége – egy kivétellel – már nem tudott megújulni.
9000 métert elhagyva pedig Csere
Gáspárnak is elfogytak a mozgó-

sítható tartalékai ahhoz, hogy a
trónkövetelő szekszárdit megelőzze. Szemerei másfél másodperccel bizonyult gyorsabbnak
nála. A szekszárdi atléta 30 perc
12 másodperces idővel hatalmas
új egyéni csúcsot futott tízezren
(31.14 volt a régi). Utólag elárulta,
hogy ő a dobogóban reménykedett. Ezzel Csillag Balázs után, aki
egyébként az 5000 méteres szám
magyar csúcstartója (13.26:59-el)

újra van felnőtt magyar bajnoka
a Tolna megyei atlétikának is közép- és hosszútávfutásban.
– Örülök ennek a győzelemnek. Főleg annak tudatában,
hogy kisebb-nagyobb betegségek hátráltatták a munkámat az
elmúlt másfél hónapban. A tízezer métert komolyan vesszük, és
ötezer méteren is egyéni csúcsot
futottam a Liga Kupán, a 14.54
másodperces időmet lehoztam
14.42-re. Ez segít abban is, hogy
fő számomban, a 3000 méter
akadályfutásban kellően kemény
tudjak lenni – mondta a szedresi
illetőségű atléta.
Mint ismeretes, Levente a szabadtéri országos bajnokságon
és a Liga Kupán is második lett
3000 méter akadályon. Mindkét
viadalon a Németh Gyula által
felfedezett legfőbb hazai riválisa,
a kecskeméti tehetség, Palkovics
István nyert. A két atléta rivalizálásának legnagyobb nyertese a
magyar atlétika lehet.

SZEGZÁRDI MESÉK – IRODALOM PÁR PERCBEN

Baka István

Yorick visszatér (1994)
A csillagok igen a csillagok
Az angyalok rangjelzései ott
Vannak hová felvarrta őket a
Mennyei káplár-hierarchia
De én Uram bakád én hol vagyok
S hogy közlegényként is ragyoghatok
Te tetted-é vagy én tettem magammal
Jó jó tudom sohase voltam angyal
S mégis üres fakózöld váll-lapom
Szebb mint amit Te hordasz válladon
Végül is hogy gondoltad az egész
Világot hol egészebb lett a rész
Mint kozmoszból varrt díszruhád a rend
Mit rég kihíztál és csillag-patentEk ezre pattan rajta szét örökkön
(Rangjelzés vagy patent e képzavar
Ha téged nem hát engem sem zavar)
Körömpiszoknyi földünk s e piszokba
Amely fölött körmöd lerágott holdja
Fénylik vetünk és aratunk is rögtön
Hogy meg ne lásd hasznunk lehet belőle
Mert mint mi rád úgy köpnél rá a földre

Meg is tetted már Vízözön-alakban
S mi úszhattunk a mocskos-barna habban
Bárkánkra oly sebtében felpakolva
Egy listára került az eb s a bolha
De mégis mindig volt egy Ararát
S nem csókolgattuk zsarnokunk farát
Szőlőt ültettünk inkább hegy tövén
Lerészegedtünk s asszonyunk ölén
Alusszuk át azóta éjszakáink
Mit bánva Ábelt és mit bánva Káint
Az ősökért ne hidd hogy az felel
Ki nyíltan él s nem felhő rejti el
Mint téged és hitvány űzelmeid
Hogy Te vagy Isten egyedül ne hidd
Itt isten az kinek bár púp a hátán
Koalíciós partnere a Sátán
Hol jobbra ülve hol meg balra fent
Így működik az égi parlament
Voltam s vagyok de hogyha nem leszek
Hiányod lennék és nem érdemed
Bohócnadrágodon a luk hol épp
Résre talált s most szállong a sötét

S hidd csak tovább hogy a fekete lyuk
A segglikad hová minden bejut
S ki nem holott a funkciója nem
Ez voltaképp de tiltja illemem
Az olvasók előtt kiteregetnem
Hisz nem vagyok se csillagász se isten
Isten hát véled Istenem igen
Helsingőr úgy lebeg a semmiben
Ahogy Noé kasztrált hímtagja éppen
(Nem megható e bibliai képem?)
De hát mit ér a vén kasztrációja
Lányát fiát meghozta már a gólya
S elfetrenghet holtáig részegen
Véget nem ér amit e sárgolyóra
Kimért az Úr s akárcsak idelenn
Kétharmaddal dönt a történelem
Fent vagy elég tán az egyszerű többség
Hogy ezt a kis világot romba döntsék
Ki tudja hogy amott kiben mi munkál
Ki mirtuszt nem kapott kinek meg oltár
Elég díszes nem épült jaj ki tudja
Csak én vagyok kinek elég a púpja
S ha minden varjú azt károgja voltál
Azt felelem nyugodtan félig holtan
Igazatok van udvaroncok voltam
De nem ti én én támadok fel újra.
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100 ÉVE, 1920.
OKTÓBER 1-ÉN
SZÜLETETT
AMERIKAI SZÍNÉSZ

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas Tagozatánál
őrölt fűszerpaprika (csípős,
édes), kedvezményes áron megrendelhető előzetes előjegyzés
alapján, kedden és pénteken
08:00 – 10:00 óráig a Babits Mihály Kulturális Központban, a
mozi melletti irodájában (Szekszárd, Szent I. tér 10.), vagy a
06–20/415–4867 telefonszámon.
Szeretettel várjunk minden
kedves nyugdíjas és nagycsaládos megrendelőnket.

Felhívás
A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes Nyugdíjas tagozatánál a
megrendelt burgonya átvehető
2020. október 3-án, szombaton 07:00 – 11:00 óráig a volt
Gemenc Hotel parkolójában.
(Szekszárd, Szent István tér).
Sorszám szerinti átvétel:
• 1–150. sorszámig:
07:00 – 09:00 óráig,
• 150–300. sorszámig:
09:00 – 11:00 óráig.
A sorszámokat kérjük magukkal hozni!

MŰVELETLEN

TÖBB PÁPA NEVE

FÉLNÓTA!

BIZAKODIK

ÓKORI
BALKÁNI
NÉP

SÉTAPÁLCA

ORRHEGY!

1969-BEN
KÉSZÜLT
FILMJE

NAPÓLEON BUKÁSÁNAK
HELYE

MAGYAR
ROCKEGYÜTTES

KOCKA,
LATINUL

A

GUMIBELSŐ!
ÖKÖR,
NÉPIESEN
MERENG,
MÉLÁZIK

PÁRHUZAMOS

ARAB
MÉLTÓSÁG

KÉTELL!

FRANCIA
VÁROS

MINTHOGY
EGY
HELYRE
SEM
SZÜLŐ,
BECÉZVE
SZEGED
RÉSZE

KOCSMA

MAGOT
HINT

SZINTÉN

NÖVÉNYT
RITKÍT

KESZEGFÉLE

LÓERŐ,
RÖVIDEN

ÁTSZŐ
GYAKORI
LÓNÉV
KASZÁSCSILLAG

BOLGÁR
HEGYSÉG

TEHERAUTÓMÁRKA

VÍZI RAGADOZÓ

FÉLÉV!
SZIGETKÖZI
KÖZSÉG

GYANÚSÍTÁS

A VÉG
KEZDETE!

RÓMAI
HATOS

A HOLLÓ
KÖLTŐJE

KELTA
NYELV

KISBÁRÁNY

BORÍTÓKOSÁR

INDIÁN
CSÓNAK

FIZETÉS

TÁRGYRAG

FUTÓMADÁR

HÁLÓ,
ANGOLUL
HÁT
PERSZE

GÖRÖG
EREDETŰ
RITKA
NŐI NÉV

IGEN,
OLASZUL
SZOMORKODIK

KAMBODZSAI
NÉPCSOPORT

A

EGYEN!
AZ
ELEMZÉS
TUDOMÁNYA

Szeptember 27-ei rejtvényünk megfejtése: Bartók Béla, A csodálatos mandarin.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Tóth Sándorné. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben.
E heti rejtvényünk megfejtését október 8-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

EVANGÉLIUM
Isten nemes szőlőskertje a választott nép. Az Úr minden kegyelmet megadott neki, hogy jó
gyümölcsöt teremjen. De csak
bogáncsot termett. Sajnos, így
van ez ma is. A Mennyei Atya
elküldte egyszülött Fiát, Aki
ártatlanul Magára vette bűneinket, és keserves kínhalállal
meghalt a mi megváltásunkért.
Ezek után joggal várja el, hogy
mi is meghaljunk a bűnnek, és
feltámadjunk Isten törvényének, amit az Úr Jézus hirdetett.
De az emberek továbbra is a világi élvezeteket keresik. Megfeledkeznek Istenről, az Ő egyszülött Fiáról, a Megváltóról. Pedig
nincs boldogság senki másban,
csak az édes Üdvözítőben, Aki

úgy szeretett minket, hogy az
életét adta értünk. Az emberek élete folyamatos csalódás.
Egyik teremtménytől a másikig
futnak, hogy vágyaikat kielégítsék, de minduntalan csalódnak. Azért, mert rossz helyen
keresnek. Nem kellene tenniük
egyetlen lépést sem. Csupán
csendet teremteni magukban és
a környezetükben. Isten ott van
a lelkük hetedik szobájában, és
arra vár, hogy megszólítsák. Elismerjék Megváltó Istenüknek,
és átadják Neki az életüket.
Az emberek félnek beengedni
Krisztust az életükbe. Azt hiszik, hogy Jézus megfosztja őket
attól, amit ők jónak tartanak.
Pedig Isten csak azokat a dolgo-

kat írtja ki az életünkből, amik
a kárhozatunkra válnak. Helyette a legeslegnagyobbat: Önmagát adja nekünk. Ha felfognánk, mit jelent: Isten Önmagát
kínálja fel minden Hozzá megtérő embernek, belehalnánk a
boldogságba.
A döntés a kezünkben van.
Mi döntjük el, hogy kihez akarunk tartozni. A terméketlen
szőlőkhöz, vagy a dús termést
hozó, Istent dicsőítő szentekhez. Az Úr úgy szeret minket,
amilyenek vagyunk. Csak adjuk át Neki az életünket, hogy
Ő formáljon minket olyanokká,
amilyeneknek megálmodott. Istennek minden egyes emberrel
örök terve van. Rajtunk múlik,

hogy beváltjuk-e, vagy meghiúsítjuk magunkban.
Beléptünk októberbe, ami a
Szűzanya hónapja. Most minden nap imádkozzuk a rózsafüzért. Az Úr minden kegyelmet
megad erre az imára, mert a
titkokról elmélkedve, Égi Édesanyánk mutatja be kérésünket a
Mennyei Atyának és az Ő Szent
Fiának.
Kérjük Megváltó Urunkat,
hogy adja meg a kegyelmét,
hogy soha ne okozzunk csalódást Neki! Kérjük Égi Édesanyánk hathatós közbenjárását
Szent Fiánál, hogy Vele legyünk
a Mennyben, örök boldogságban.

Fekete Zoltán káplán
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Baka Tünde: Egy műveltebb Magyarországra lenne szükség
Huszonöt éve halt meg Baka
István, az egyik legnagyobb
szekszárdi költő. Lapunknak
adott interjújában férje alkotói szokásairól, szorongásairól, a költészetét átszövő
iróniáról, a rendszerváltással
kapcsolatos csalódásáról, az
életüket megkeserítő anyagi
és egészségügyi problémákról vall özvegye, Baka Tünde.

– Hogyan, milyen körülmények
között szeretett alkotni, dolgozni a Szekszárdon született költő, műfordító?
– Háborítatlan csendre volt
szüksége, amelyet megtölthetett
a lemezjátszóról szóló kedvenc
zenéivel – árulta el Baka Tünde.
– A zene örömforrásként és mintaként is szolgált. „Azt hiszem, a
megformálásban erősen hatnak
rám a zenei formák. Ahogy egy
zenemű egy tételében a témák
szembenállása és egymáshoz
viszonyított változása mond ki
mindent, úgy próbálok én is a
magam „témáival” bánni, gyakran a szonátaforma elvei szerint.”
– mondta egy interjúban.
A zene mellett kellett a pipa,
és valamilyen enyhe alkoholos
befolyásoltság is, hogy elszakadjon a zavaró körülményektől, s
oldott, ugyanakkor koncentrált
állapotba kerüljön. A szekszárdi
vörösbor mellett jól működött
valamilyen tömény ital sok-sok
üdítővel felöntve.
Otthon csak éjszaka tudott
dolgozni, amikor elcsendesült a
ház, ezért inkább a szerkesztőségben rendezett be magának
egy „cellát”, s ha tehette, elutazott
Szekszárdra, ahol családi házas
környezetben, az édesanyja által megteremtett nyugalomban
szentelhette magát a munkának.
Nem akkor írt, amikor az
„ihlet jött”, hanem tudatosan
megtervezett órákban, rendszeresen leült dolgozni. Lehet,
hogy kezdetben csak két sor
volt meg, azt csiszolgatta, építette, amíg a vers nem jutott el
egy kristálygömb tökéletessé-

FOTÓ: WMMM/ARCHÍVUM

Balázs László

géig. Vannak művei, amelyek
csak egy katedrális tökéletességével jellemezhetők.
– A komorság, a szomorúság
végig kísérte egész költészetét.
A gondterheltség az alkatából
következett vagy reflektálás
volt a világra?
– Mindkettő. Gyermekként
kilógott a sorból, mert a fiús
verekedések helyett korán az olvasás kötötte le. Sok bántás érte,
talán ekkortól datálható a befelé
fordulás kezdete. Megismerkedésünkkor egy reménytelen
szerelmen kívül nem sok elmesélhető saját emléke volt, mert
életét egy virtuális, az olvasmányélmények által formálódó
világban élte. Irodalmi mintái,
Rilke, Lorca, Vörösmarty, József
Attila, Jeszenyin, Pilinszky költészete elég szorongásos ahhoz,
hogy megalapozza saját szorongásainak kifejlődését.
Húszéves korában érte a nagy
sokk, 1968. Jöttek a saját élmények. Egyetemi évfolyamtársa
és barátja, Ritternsporn Gábor
történész jóvoltából olyan titkos anyagokhoz jutott, amelyek
segítségével pontosan nyomon
követhette 1956 eseményeit.
Rádöbbent, hogy egy vesztes
forradalom után hasonló hely-

zetben vagyunk, mint amikor
Dózsát, a kurucokat és 1848-at
leverték. Vörösmartyval nemcsak
esztétikai, hanem politikai értelemben is azonosulni tudott. A
Vörösmarty. 1850 című vers címe
valójában Baka István. 1972-ként
értelmezendő. A ’70-es évek elején innen indult a maszkok felvétele, a szerepvers térnyerése.
Pár évvel később a Leningrádban kapott szamizdatokból, és az
ottani mindennapi élet megtapasztalása révén szembenézett a
Szovjetunió 1917 utáni valódi arcával. Sorra ismerte meg a szovjet-orosz irodalom mártír költőit,
a lágerek történetét, az embertelen fizikai és kulturális pusztítást,
az orwelli kettős beszédet. Rájött,
hogy valójában mit tett velünk,
magyarokkal is a Szovjetunió.
Az itthoni kettős beszéd, a
párt mindenhatósága, a funkcionáriusok vadászatai, az állóvíz,
a cenzúra, a besúgórendszer, az
elismertség hiánya, a szegénység, ami miatt havonta kölcsön
kellett kérnie, s ami miatt nem
volt lehetősége megfelelő nyugodt körülményeket teremtenie az íráshoz, a családot sújtó
betegségek mind-mind azt az
érzést erősítették benne, hogy
be vagyunk zárva egy kozmikus vasfüggöny mögé szellemi

és fizikai értelemben egyaránt,
s ennek sosem lesz vége.
Emellett minden élőlény átél
egy természet adta szorongást,
mondhatnánk, fél a sötétben...
Ki nem lenne komor és szomorú ilyen körülmények között?
– Az irónia a rendszerváltás
táján jelent meg a műveiben.
Összefüggésben van ez azzal,
hogy a lakiteleki találkozón beszédet mondott, barátai pedig
többnyire a liberális oldalon
foglaltak helyett?
– Nem beszédet mondott,
verset olvasott fel, mégpedig az
Ady Endre vonatán címűt. Költő volt, nem teoretikus. 1985.
október 22-én (!) Lakiteleken
Élő antológia címmel rendeztek egy estet, amelyen 14 költő
olvasta fel saját versét. Illyés és
Kányádi nevezetes ’56-os költeményei felvételről hangzottak
el. A versekhez készült illusztrációkból Antológia címmel grafikai kiállítás nyílt a helyszínen.
Csak ezen az esten vett részt a
lakiteleki programok közül.
Barátait nem illetném a ma
perbe fogott „liberális” jelzővel.
Jobb úgy fogalmazni, hogy a
lakiteleki résztvevők rendszerváltást akartak, tiszta és korrekt
demokráciát, igazságot. Sokfé-
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le ember összejött ott, akiknek
később elváltak útjaik, s lehet,
hogy ma már egymással ellenséges táborokban keresik az igazukat. Ott volt például Csurka,
Lezsák Sándor…
A valódi költőknek értékállóbb
a véleménye, mert nem direkt aktuálpolitikai szócsövek, verseikben általánosan érvényes igazságokat fogalmaznak meg. Ma újra
elővéve a Baka-köteteket, egyre
többször szisszenünk fel, hogy ez
a sor, meg ez a sor is mennyire aktuális napjainkban. Ajánlom például a Yorick visszatér olvasását.
Ettől függetlenül a rendszerváltás utáni csalódás valóban
egyik oka volt az irónia és a
groteszk felerősödésének. Baka
István szenvedélyes ember volt,
szociálisan nagyon érzékeny,
nehéz volt az igazságtalanság
keltette indulatait visszafognia.
Látható, hogy amilyen mértékben szaporodnak a világról való
rossz tapasztalatai, költészetében a kezdeti szigorúan csiszolt
kisformák kereteit úgy feszíti
fel a kétségbeesés és az indulati töltés. Hogy a szenvedélyek
ne legyenek túl személyesek,
nevetségesek és szentimentálisak, az áradó kifejezésmódot
az iróniának, legtöbbször öniróniának és groteszknek kell
féken tartania. A Trauermarsch,
a Mefisztó-keringő, a Döbling,
a Yorick-ciklusok, az In modo
d’una marcia, az Immanuel
Kant, az Üzenet-Új-Huligániából groteszk látásmódja, a későbbi versekben elszaporodott
enjambement-használat mindmind erre a kétségbeesés kiváltotta sodró lendületre vallanak.
Groteszk és irónia nincs játékosság és humorérzék nélkül. E
tekintetben Baka eleve lebilincselő volt. Szeretett vicces helyzeteket teremteni, s ha éppen
jött-ment, tett-vett a lakásban,
valósággal hullottak belőle az
ilyenfajta fordulatok:
„Piszkos lett a görénye?
Kimossa a Gorenje.”
– Melyik könyve jelentette a belépést az irodalomba?
– Az 1975-ben megjelent Magdolna-zápor volt az első kötete,
de a valódi elfogadást és ismert-

séget a Sztyepan Pehotnij testamentuma (1994) hozta meg számára. Ez abban az évben elnyerte
az Artisjus Év Könyve díját.
– Több műnemben is remekműveket alkotott. Elsősorban lírikus volt, mi vitte a dráma és a
próza felé?
– Verset nem minden lelkiállapotban és körülmények között tudott írni. „Harmincéves
koromban – elég sötét évek voltak, számomra különösen, mert
akkor még nyomorogtam is –
egyszer csak azt éreztem, hogy
nem tudok verset írni. Ugyanakkor szeretném elmondani ezt
az egész sivárságot, leszorítottságot, kietlenséget, ami körülöttem van.” – mondta el ő maga.
A „költői”, nem jellemábrázoló próza attól lesz nála jó,
különösen a Vasárnap délután,
a Szekszárdi mise és A kisfiú és
a vámpírok, hogy szürreális,
transzcendens, A kisfiú... pedig még szatirikus elemekkel is
egyensúlyoz a földi és égi jelenségek között. Egyik interjújában
így beszél erről: „Szerintem a jó
próza az, ami földközelben jár,
de legalább öt centivel fölötte.”
Ehhez kedvenc regényei,
Mihail Bulgakov A Mester és
Margarítája és Gabriel García
Márquez Száz év magánya is
kedvet csináltak neki.
– Mi a Baka-univerzum lényege?
– Ha átgondoljuk az előző válaszaimat, azokból valószínűleg
összeadódik a Baka-univerzum,
bármi legyen is az. Egy alapvető fontosságú dolog jut még
eszembe, amelyet meg kell említeni: a Baka-féle metafora.
A költő azt mondta, „a vers
legyen világegész.” Ezt úgy értette, hogy a vers „testileg” szakadjon el attól a világtól, amely
létrehozta, de úgy, hogy minden
eleme maradjon kapcsolatban
annak minden elemével. A vers
épüljön fel egy párhuzamos önálló egésszé, amely éppoly „térhatású”, mint az eredendő volt.
A kiindulópont a látvány, egy
konkrét természeti vagy városi
kép, amely elemeinek pontról
pontra megfelel a párhuzamos
versvilág minden eleme.

A Van Gogh börtönudvarán
című vers például egy valós börtön látványvilágát és szókincsét
alkalmazza úgy, ahogy Van Gogh
lefestette vagy egy másik festő
lefesthetné az olvasottak alapján:
falak, zárt udvar, körbe-körbe
járó kopaszra nyírt rabok, akiket
elvakít a sötét cella utáni fény,
bűz, büntetés, szabadulás.
Holott a vers nem erről szól,
mert ezekből az elemekből felépül egy párhuzamos önálló
egész: a falak és a zárt udvar
megfelel a földi lét korlátai közé
szorított ember életterének, főként, ha beteg, és már nem juthat messzebbre és magasabbra.
Csak körbe-körbe jár jelképesen
Az itthoni kettős beszéd,
a párt mindenhatósága, a
funkcionáriusok vadászatai, az állóvíz, a cenzúra, a
besúgórendszer, az elismertség hiánya, a szegénység,
ami miatt havonta kölcsön
kellett kérnie, s ami miatt
nem volt lehetősége megfelelő nyugodt körülményeket
teremtenie az íráshoz, a családot sújtó betegségek mindmind azt az érzést erősítették benne, hogy be vagyunk
zárva egy kozmikus vasfüggöny mögé szellemi és fizikai értelemben egyaránt, s
ennek sosem lesz vége.
és valóságosan is. A „Kút ez az
udvar” kép fokozza azt az érzést,
hogy a mélynél is mélyre süllyedt
kiszolgáltatottságában. Szobája
sötétnek érzékelt cellájában rabként, monoton, szürke életet él,
A büntetést a konkrét látvány világában a bíróság szabja ki, míg a
vers párhuzamos dimenziójában
a haldokló ember saját életének
hibáival történő szembenézését
jelenti. Az „És várod a szabadulásodat.” zárósor megegyezik a
„várod a halálodat” jelentéssel.
Hogy miért nem rögtön csak
az elvont dimenzió kifejezéseiből íródik meg a vers? Az táncdal lenne. Nélkülözné azt a szellemi izgalmat, amely egy rövid

költemény olvasásából egy alig
elképzelhetően gazdag univerzumba vezet.
Egy az egyben leírni, hogy
beteg vagyok, be vagyok zárva,
nincs kihez szólnom, várom a halált – sekély lenne és érdektelen.
Természetesen nem korlátozódik az egész Baka-költészet a metafora ilyen szisztematikus használatára, mert itt is érvényes az,
ami már az előzőekben elhangzott: az erős indulati töltés sokszor széttöri a formai zártságot.
– Többek szerint Baka István
nem foglalta el máig méltó helyét a magyar irodalomban. Mi
erről a véleménye?
– Igen is, meg nem is. Ha
megkérdezzük az utcán járó-kelő embereket, valószínűleg sose
hallották a nevét.
Ha a szakmát nézzük, kevés
olyan – hozzánk időben közel álló
– költő van, akiről ennyit írtak.
Emlékkönyvek, monográfiák,
folyóirat-publikációk jelentek és
jelennek meg róla a legmagasabb
elismerés hangján. A Facebookon
gyakran találok olyan olvasókat,
akik rajongásig szeretik. Versmondó versenyeken mondják a
műveit. (Épp most szerveződik
kettő is, az egyik Szekszárdon, a
másik Erdélyben.) Kapott legalább 25 díjat, ami nem kevés.
Nehéz azonban egy ilyen
költőt Petőfiként ismerni. A
versei összetettek, mindig sok
rétegűek, és nem lehet őket iskolai ünnepségeken, nemzeti
ünnepeken előrántani. Olvasásukhoz szükséges egy alapműveltség, mert ha nem vagyunk
tisztában a történelem bizonyos
eseményeivel, ha nem tudjuk, ki
volt Tarkovszkij, Hodaszevics,
Yorick, Sztyepan Pehotnij, Philoktétész, Kant, akkor már nem
értjük, miről van szó.
Természetesen nem reménytelen a dolog, csak tenni kell
érte. A kultúrának ezeket a
kincseit be kellene vinni az iskolába, s akkor majd érthetőek
lennének a Baka-versek is.
A város, ahol élt, nem sietett a
segítséggel, de sokan sokat tesznek érte. Egy műveltebb, olvasottabb Magyarországra lenne szükség. Sajnos nem erre haladunk...
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A Babits Mihály Kulturális Központ
ajánlja
2020. október 05., hétfő 18:00
– Művészetek Háza
„ha minden összetört...” –
Kurucz Ádám Konrád Latinovits-díjas versmondó monodrámája
Radnóti Miklós II. világháborús költészetét bemutató
előadás, mely elsősorban a
költő versei és Naplója segítségével igyekszik bemutatni a
tragikus sorsú művész sorsának alakulását – különös te-

Agóra mozi
2020. október 04–07.
(vasárnap – szerda)
| 15:00 | Ó
 riásláb – Családi

bevetés
| 17:00 | Nagypapa hadművelet
| 19:30 | Palm Springs

Koszorúzási felhívás!
Kérjük azon intézmények és
szervezetek képviselőit, akik a
2020. október 6-i ünnepségen
a ’48-as emlékműnél koszorút
szeretnének elhelyezni, hogy
koszorúzási szándékukat 2020.
október 5-én 12:00 óráig szíves-

kedjenek jelezni a Babits Mihály
Kulturális Központ Információs
szolgálatánál (7100 Szekszárd,
Szent I. tér 10., tel.: 74/529–610).
A koszorúkat kérjük közvetlenül a Béla király térre szállítani
az ünnepség előtt.

Szűrés

VIZSGÁLATI EREDMÉNYÉT A HELYSZÍNEN KIÉRTÉKELJÜK!
Az állapotfelmérés referenciaként szolgál, nem helyettesíti
az orvosi vizsgálatot, kezelést és
nem állít fel diagnózist!
ELŐZETES BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES: Kis István,
Meri-Dim szakértő és okleveles
vitamin tanácsadó.
Információ és bejelentkezés: +36–30/997–1735, +36–
70/335–3984.
Az állapotfelmérés időtartama alatt a járványügyi óvintézkedések betartása kötelező!

A Széchenyi Egészségközpont
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. október 8.
(csütörtök) 09:00 – 13:00 óráig.
Helyszín: Mentálhigiénés
Műhely konzultációs szoba (Babits Mihály Kulturális Központ).

kintettel 1938 és 1944 között.
Az előadás a „Köszönjük Magyarország” program keretében valósul meg.
A belépés díjtalan.
2020. október 08., csütörtök
19:00 – Színházterem
ÚJ IDŐPONT | Pál Ferenc:
Hogyan válhat erőforrássá a
múlt? Hogyan alakítható szabadon a jövő?
Jegyár: 2.500 Ft
2020. október 08. (csütörtök)
| 17:00 | Sosem késő
| 19:30 | Becsületes tolvaj
2020. október 09–10.
(péntek – szombat))
| 15:00 | Az elfeledett herceg
| 17:00 | Sosem késő
| 19:30 | Becsületes tolvaj

Rezgő – Mozgó

Interaktív hangfürdő kicsiknek és nagyoknak
a Mentálhigiénés Műhely szervezésében
2020. október 4-én (vasárnap) Kalandozás a mesék birodalmában hangtálak kíséretével, blokkoldó, meditatív
mese, hangfürdővel színesítve
4–12 éves korú gyerekeknek.
Foglalkozás menete: ráhangolódás hangtálak és egyéb ritmus hangszerek segítségével,
meseolvasás, ezt követően a
gyermekek rajzolnak, amit közösen megbeszélünk és a rossz
élményeket átszínezzük, végül
relaxáló hangfürdő.
Térítésmentesen ajánljuk
olyan gyerekeknek,
• akik sokat félnek, szoronganak, önbizalom-hiányosak,
• akik nagyon elfáradnak az
óvodában, iskolában.
Olyan szülőknek,
• akik szeretnék, ha gyermekük is pihenne és kiengedhetné valahol a feszültséget,

• aki szeretné egy picit gyermekét elvarázsolni, képzeletét fejleszteni és már ebben
az életkorban megtanítani
relaxálni.
Bemutatkozó hangszerek:
óceándob, sámándob, esőcsináló, hangtálak, gongok, egyéb
intuitív hangszerek.
Akinek van saját hangszere
bátran hozza magával!
Helyszín: Szekszárd, Babits
Mihály Kulturális Központ,
Bödő terem.
Időpont: 15:00 – 16:00 óráig.
Maximális létszám: 10 fő
A foglalkozásokat vezeti:
Kádasné Zlamál Anikó
A részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött!
Érdeklődni és előzetesen
bejelentkezni a +36–20/917–
6898-as telefonszámon szombat délig lehet.
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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.). Tel.: 06–74/504–102, e-mail:
• Rácz Zoltán képviselő 7. vk.
polgarmester@szekszard.hu
Tel.: 06–30/933–5072,
•D
 r. Göttlinger István aljegyző
e-mail: raczstudio@gmail.com
Polgármesteri Hivatal (Béla király
tér 8.). Előzetes bejelenkezés alapján: • Faragó Zsolt képviselő 8. vk.
Tel.: 06–20/933–2888,
06–74/504–103, 06–74/504–180
e-mail: zsfaresz@gmail.com
•G
 yurkovics János

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

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

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

Közlemény a gyermekétkeztetésről
SZMJV Önkormányzata tájékoztatja a szülőket, hogy a Szekszárdi Tankerület fenntartásában lévő általános iskolákban
2020. október 5-től megváltozik
az étkezési térítési díj készpénzes beszedésének helyszíne.
Új helyszín: Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri
Hivatala (7100 Szekszárd, Béla
király tér 8.)
Az érintett iskolák:
• Szekszárdi Garay János Általános Iskola és AMI
• Szekszárdi Babits Mihály Általános Iskola
• Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola
• Szekszárdi Baka István Általános Iskola
SZEKSZÁRDI

VASÁRNAP

Kérjük a Tisztelt szülőket,
hogy a beszedések időpontjairól
és egyéb információkról Szekszárd Város www.szekszard.hu
honlapon az alábbi felületen tájékozódjanak:
Veszélyhelyzettel kapcsolatos tájékoztatók/SZMJV Önkormányzata hivatalos közleményei/A gyermekétkeztetés
megszervezésével kapcsolatban
kiadott közlemények
Tájékoztatom, hogy a Polgármesteri Hivatal épületébe való
belépéskor maszk használata,
testhőmérséklet mérés és a kézfertőtlenítés kötelező.

Ács Rezső

SZMJV polgármestere

Szekszárd Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX.
törvény 45. § (1) bekezdése
alapján pályázatot hirdet a
Polgármesteri Hivatal Humánszolgáltatási Igazga-

tóság Humán Osztályára
sport- és ifjúsági referens
munkakör betöltésére.
A részletes pályázati felhívás a www.szekszard.hu honlapon, a Polgármesteri Hivatal/Felhívások, aktualitások
menüpontban tekinthető meg.

Műanyag
ajtó-ablak

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN
reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

45% kedvezménnyel

(ERGONOM)

Rendelési idő:
szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

telefon: 06–20/997–0376
e-mail: drnemesadr@hotmail.com

Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny, ipari
függöny, harmonikaajtó, roletta,
KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS
(05527)

• 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

Álláshirdetés

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

Az akció 2020. október 1–31-ig tart.
(05628)

Szemüvegek szakszerű készítése
és javítása.

MATÓK OPTIKA

Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.hu
(05629)
Telefon: 74/511-808

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Október 4.
(vasárnap)

gyengén felhős | hidegfront
erős széllel
max. 23o , min. 16o

Október 5.
(hétfő)

zápor | kb. 4 mm eső | viharos
szél
max. 24o , min. 13o

Október 6.
(kedd)

közepesen felhős | szeles nap
max. 22o , min. 14o

Október 7.
(szerda)

közepesen felhős | szeles nap
max. 21o , min. 12o

Október 8.
(csütörtök)

zápor
max. 18o , min. 12o

Október 9.
(péntek)

közepesen felhős
max. 19o , min. 9o

Október 10.
(szombat)

közepesen felhős
max. 22o , min. 10o

Forrás: idokep.hu/szekszard

Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Farkas Melinda • főszerkesztő-helyettes: Balázs László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Steiner Viktor • fotó: Jantner Fotó Kft. • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter
• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, ildikoszanto11@gmail.com • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.
• terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József, 7100 Szekszárd, Arany János utca 23–25. 1/115., Tel.: +36–74/412–765.
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Mi a webjogsi? A webjogsi egy olyan teljes körű
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.

(05618)

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

(05639)

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

(05638)

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
(05620)

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

KŐ
L O H N E R
G Á B O R
GRÁNIT
MÁRVÁNY
MÉSZKŐ
MŰHELY:
7100 Szekszárd,
Remete u. 1.
Tel.: 74/411–759,
+36–30/937–9225
BEMUTATÓPARK:
7100 Szekszárd,
Rózsamáj u. 1.
(Újvárosi temető mellett)

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,
KULCSMÁSOLÁS

(05622)

csavarok, anyák, alátétek,
szegek, szegecsek, tiplik,
dübelek, épület- és
bútorvasalatok,
zárak, lakatok, kilincsek,
bútorfogantyúk

7100 Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • tel.: 74/413–004
7100 Szekszárd, Rákóczi u. 10. • tel.: 74/512–454
7130 Tolna, Deák F. u. 82. • tel.: 74/540–780

(05621)

ÚJDONSÁG!
Online bejelentkezési
lehetőség:

• Sírkőkészítés
• Konyha-fürdőszoba munkalapok
• Épületkő: párkányok, lépcsők, lábazatok

Nagy tapasztalattal,
már 40 éve
a szakmában.

www.ko-farago.hu
lohnerg@gmail.com

(05635)

www.sugo-lab.hu

| 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

(05633)

