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Az együttműködésre biztatók kapták a legnagyobb tapsot
Kulturált mederben zajlott 
az Éljen Szekszárd Egyesület 
(ÉSZ) lakossági fóruma, ame-
lyen megjelent Ács Rezső pol-
gármester is. A politikai áro-
kásás ellen felszólalók tapsot 
kaptak. A három önkormány-
zati képviselő főleg közrend-
védelmi és közlekedéstechni-
kai kérdéseket kapott. 

Balázs László

Minden úgy indult, mint egy 
iskolai teadélutánon. Szendvics 
és üdítő helyett azonban a szer-
vezők ezúttal szájmaszkot és 
a Szekszárdi Vasárnap számát 
kínálták a fórumra érkezőknek. 
Illusztris vendéget is köszönt-
hettek a résztvevők: Ács Rezső 
polgármester szájmaszkban 
foglalt helyet a közönség sorai-
ban. Kérdést, megjegyzést nem 
fűzött az elhangzottakhoz, egy 
idő után pedig elhagyta a Baka 
iskola osztálytermét…

„Ki az a Gulyás Róbert?” – tette 
fel a kérdést egy hölgy, aki majd’ 
egy évvel az önkormányzati vá-
lasztások után ismerkedett meg 
képviselőjével. A rendezvény 
moderátori szerepét vállaló Illés 
Tamás elmondta, a problémal-
eltár-felmérésük elindult. Hogy 
hol tart az akció, arról már Gu-
lyás Róbert tájékoztatta a jelenlé-
vőket. Az utak, járdák minőségé-
vel, a játszóterek állapotával, a fák 
visszametszésével van a legtöbb 
probléma az ötös és kilences 
választókerületben. A Napfény 
utcában betöréssorozat volt, biz-

tonságuk érdekében az ingatlan-
tulajdonosok kamerarendszert 
szereltetnének fel, anyagilag is 
részt vállalva a költségekből – kö-
zölte Gulyás Róbert. 

Izgalmas körzet az ötös, fűz-
te hozzá Illés Tamás, a Kisbödő 
utcától egészen a Randi presz-
szóig húzódik. A járdafelújítá-
sok hamarosan elkezdődnek, az 
igények azonban meghaladják a 
lehetőségeket, utalt a 115 milliós 
pályázatra. Arról is beszélt, hogy 
a gépjárműadó elvonása fáj az 
önkormányzatoknak, részbeni 
kompenzációra a központi költ-
ségvetésből nem nagyon számít-
hatnak – jelezte Illés. Arról is be-
szélt, hogy rendkívüli év lesz az 
idei, a működőképesség határán 
kell tartani a várost. 

A kérdések szakaszában a 
Bródy utca és Rozsnyai utca 
képviseletében Szabó Kovács 
János  a 2007 óta húzódó ügy-
ben igényelt segítséget: egy jár-
daszakasz megépítéséhez kért 
elvi hozzájárulást. Kicsit több 
mint fél órával a kezdés után 
befutott Bomba Gábor frakci-
óvezető is. Az ÉSZ-es politikus 
rögtön becsatlakozott a vitába 
azzal, hogy a városban dolgozó 
közterület-felügyelők számát 
hárommal növelik, így mind 
a tíz körzetnek lesz kapcsolat-
tartója, aki összegyűjti majd a 
különböző lakossági jelzéseket. 

Egy hölgy arra kérte a kép-
viselőket, hogy a két frakció 
végre működjön együtt. Fel-
vetése nyíltszíni tapsot kapott. 

Többen rendészeti problémá-
kat hoztak fel, erre a válasz az 
volt, hogy a rendőrség hatás-
köre a randalírozók, drogosok, 
hajléktalanok okozta anomá-
liák kezelése. Bomba Gábor 
emlékeztetett, sajnos évek óta 
létszámgondokkal küzd a tes-
tület. Mátyás Ferenc, momen-
tumos fővárosi önkormányzati 
képviselő a közvilágítás prob-
lémájára hívta fel a figyelmet, 
szerinte éjszaka a sötét utcákon 
közlekedni igazán bátor dolog. 
Egy asszony a volt fűtőmű terü-
letére tervezett parkolóház ellen 
tiltakozott. A frakcióvezető ki-
emelte, ha lakók ellenzik, nem 
építenek ilyen létesítményt a 
Kölcsey lakótelepen. Az egyik 
Hirling Ádám utcai lakos poli-
tikusokat megszégyenítő mono-
lóggal készült. Legfőbb üzenete 
az volt, nincs rend és fegyelem 
a városban. Az önkormányzat 
munkájának színvonala, ered-
ményessége alapvetően függ a 
települési képviselők munkájá-

tól, szerepfelfogásuktól. Ekkor 
csattant fel másodszor a taps a 
fórumon. Fél nyolckor azzal a 
tanulsággal zárult az esemény, 
a választókkal való kapcsolat-
tartás alapigazsága az, hogy az 
emberek elmondják vélemé-
nyüket, viszont minden esetben 
a politikus dönt, hogy figyelem-
be veszi-e az elhangzott észre-
vételeket.

Ács szerint nem volt 
adósság
Nem új jelenség a lakossággal 
történő személyes kapcsolat-
tartás. Az elmúlt évben húsz fó-
rumot tartottak, ennek komoly 
hagyománya van a városban – 
ismertette hétértékelőjén Ács 
Rezső polgármester. Szerinte 
nem igazán sikerült komoly 
városi ügyekkel foglalkozni a 
fórumon, ellenben ígéret szint-
jén a város éves költségvetését 
elköltötték egy este alatt. Va-
lótlanságokat beszéltek, amit 
nem lehet szó nélkül hagy-
ni – mondta a polgármester. 
Ács azt állította: az ÉSZ nem 
adósságállománnyal vette át a 
Szekszárdot, a tavalyi évet nulla 
forint hitelállománnyal zárta a 
közgyűlés. Arról is beszélt, hogy 
havi szinten közel 5 millió fo-
rinttal többe kerül a közgyűlés 
működése az előző időszakhoz 
képest. Ez évente 30 millió, egy 
ciklus alatt 150 millió forintos 
többletköltséget jelent. Ács Re-
zső aláhúzta, a pandémia ideje 
alatt nem hozott olyan döntést, 
hogy a képviselőknek elvonta 
volna a fizetését. 
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A PTE KPVK HÖK-elnöké-
nek kérelme a gólyatábor le-
bonyolítása kapcsán zöld utat 
kapott, így a bizottság jóvol-
tából augusztus 27-én 14.00 
és 20.00 óra között a leendő 
elsősök térítésmentesen hasz-
nálhatják a szekszárdi fürdőt.
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Új uszoda: többletköltség és további késés fenyeget
A közgyűlés Gazdasági és 
Városfejlesztési Bizottsá-
ga (GVB) tárgyalta az épülő 
sportuszoda ügyét, valamint 
döntött a víziközmű-rend-
szerek rekonstrukciójáról és 
a szőlőhegyi óvoda tervdo-
kumentációjáról.

Balázs László

A testület kiegészítésekkel jó-
váhagyta a szőlőhegyi óvoda 
fejlesztése és a minibölcsőde 
létrehozása kapcsán elkészült 
engedélyezési tervdokumentá-
ciót. Rácz Zoltán Rókus (ÉSZ) 
elmondta, az épület gazdaságta-
lanul lett megtervezve, és nem 
voltak egyeztetések. Az utolsó 
pillanatban azonban nem akar-
ják megakasztani a beruházást 
– tette hozzá. Dr. Mezei László 
szintén rossznak tartotta az elő-
készítést, ezért fenntartással, de 
a szőlőhegyiek érdekében igen-
nel szavazott az előterjesztésre.

Az ivóvízvezetékek cseréje a 
szekszárdi utcákban elnevezésű 
pályázat megvalósítása kapcsán 
arról döntött a bizottság, hogy 
– mivel nem látják a költségve-
tésben a forrás hátterét – a több-
letönerőre vonatkozó igényt el-
utasítják. Ugyanakkor felhívták 

a helyhatóságot, hogy dolgozza 
át a projekt műszaki tartal-
mát, és az legyen összhangban 
az eredeti költségvetéssel. Az 
E.R.Ö.V. Víziközmű Zrt. pedig 
készítsen szakvéleményt arról, 
hogy az elmúlt években négy 
utcában bekövetkezett 175 cső-
törésnek mi lehet az oka. 

A GVB döntött a Dózsa 
György utcai belvárosi közös-
ségi ház felújítása kapcsán kiírt 
közbeszerzési értékhatár alatti 
meghívásos pályázat eredmé-
nyéről: a legkedvezőbb ajánlatot 
tevő Adri-Épker Kft. végezheti 
el a felújítási munkákat. 

A grémium szavazott arról is, 
hogy az önkormányzat a Szek-
szárdi Vasárnap hetilap nyom-
dai előállítási tevékenységére 
a Szekszárdi Nyomda Kft.-vel, 
míg a közgyűlési, valamint bi-

zottsági ülések közvetítésére és 
a műsorszolgáltatás ellátására a 
Rádió Antrittal köt szerződést. 

A GVB úgy határozott, az ön-
kormányzat a Polgármesteri Hi-
vatal, és a helyhatóság fenntar-
tásában működő intézmények 
jogi, szervezeti és strukturális 
átvilágítására a pécsi Bodnár 
Ügyvédi Irodával szerződik. 
Bomba Gábor elnök távollété-
ben az Illés Tamás által vezetett 
ülésen a tagok döntöttek továb-
bá a zöldfelület-karbantartó 
csoport és az 1. számú Óvoda 
Kindergarten selejtezési kérel-
méről is. A kétórás várakozási 
övezetbe szóló parkolási igazo-
lólapra benyújtott méltányossá-
gi kérelmeket nem támogatta 

a GVB. A koronavírus-járvány 
ideje alatt a Szekszárdi Vasár-
nap megjelentetéséhez kap-
csolódó nyomdai tevékenység 
díjának kifizetéséről azonban 
határozott a testület. 

A PTE KPVK HÖK-elnökének 
kérelme a gólyatábor lebonyolítá-
sa kapcsán zöld utat kapott, így a 
bizottság jóvoltából augusztus 
27-én 14:00 és 20:00 óra között 
a leendő elsősök térítésmentesen 
használhatják a szekszárdi fürdőt. 
A KSC Szekszárd kérelmét egy 
későbbi időpontban újratárgyal-
ja a bizottság.

Az új sportuszodáról is szó 
volt, és kiderült: a létesítményt 
építő Aquaplus Kft. tízmilliós 
többletköltséggel „fenyegeti” az 
önkormányzatot. A Gazdasá-
gi és Városfejlesztési Bizottság 
arról döntött, hogy a műszaki 
ellenőri és beruházáslebonyo-
lítói feladatok ellátója, a BMSK 
Zrt. nyújtson tájékoztatást arról, 
hogy milyen készültségi fokban 
van a beruházás, illetve az újabb 
határidő-módosításról kezdje 
meg az egyeztetéseket a kivite-
lezővel. Mezei László szerint a 
beruházás örökös veszteséget 
okoz a városnak, a társaság 
pedig alkalmatlan az építkezés 
befejezésére. 

NÉVNAP–TÁR
Augusztus 2. (vasárnap) – Lehel, Özséb
Lehel: magyar eredetű férfinév, a régi magyar Lél személynév későbbi alak-
változata. A Lél jelentése valószínűleg lélek. Női párja: Lelle.
Özséb: görög-latin eredetű; jelentése: istenfélő, jámbor.
Augusztus 3. (hétfő) – Hermina, Kíra
Hermina: Herman férfinév női párja, német eredetű; jelentése: hadi nő.
Kíra: görög-szláv eredetű, a Círus férfinév szláv Kir változatának a női párja; 
jelentése: úr, uralkodó.
Augusztus 4. (kedd) – Domonkos, Dominika
Domonkos: férfinév a latin Dominicus férfinév magyar változata. Eredetileg 
a vasárnap született gyerekek kaphatták, mert a vasárnap neve az „Úr napja”, 
latinul dies dominica volt; jelentése: az Úrhoz tartozó, Istennek szentelt.
Dominika: latin eredetű; jelentése: az Úrhoz, Istenhez tartozó; vasárnap 
született.
Augusztus 5. (szerda) – Krisztina, Kriszta
Krisztina: latin eredetű; jelentése: Krisztushoz tartozó, keresztény.
Kriszta: a Krisztina önállósult beceneve.
Augusztus 6. (csütörtök) – Berta, Bettina
Berta: germán eredetű, jelentése: fényes, tündöklő, híres. 
Bettina: a Betta név nőiesítő képzővel való továbbképzése.
Augusztus 7. (péntek) – Ibolya
Ibolya: latin viola szóból származik, melynek régi magyar alakváltozata az 
ivola volt, az ibolya szó ebből fejlődött ki; jelentése: a virág maga.
Augusztus 8. (szombat) – László, Eszmeralda
László: szláv eredetű, a szláv Ladislav, Vladislav névből fejlődött; jelentése: 
hatalom és dicsőség.
Eszmeralda: szemita-görög-spanyol eredetű; jelentése: ragyogó, csillogó, 
smaragd.

SZEKSZÁRD VÁRHATÓ IDŐJÁRÁSA
Augusztus 2.
(vasárnap)

Augusztus 3.
(hétfő)

Augusztus 4.
(kedd)

Augusztus 5.
(szerda)

Augusztus 6.
(csütörtök)

Augusztus 7.
(péntek)

Augusztus 8.
(szombat)

Forrás: idokep.hu/szekszard

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

közepesen felhős | magas UV-B 
sugárzás
max. 29o , min. 17o

zivatar | hidegfront erős széllel
max. 27o , min. 18o

közepesen felhős
max. 28o , min. 17o

gyengén felhős
max. 30o , min. 18o

zápor
max. 31o , min. 18o

zápor | elszórtan zivatarok
max. 27o , min. 16o
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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

(05455)

ÁLLÁSHIRDETÉS
ÉpítőiparbanÉpítőiparban és
csőszerelésbencsőszerelésben

jártas szakembereket 
keresünk Szekszárdra.

Telefon:
+36–30/2888–458

(05460)

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
(05456)

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

(05470)

Tisztelt Jelentkezők!
Tájékoztatni szeretnénk Önöket, hogy 

2020. szeptemberétől képzéseinket újraindítjuk 
az alábbi időpontokban:

TÁJÉKOZTATÁS A KÉPZÉSEINK ÚJRAINDÍTÁSÁRÓL

(05472)

KÉPZÉSEINKEN BEVEZETETT ÓVINTÉZKEDÉSEK
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Máté Péter: félre kell tenni a pártpolitikai acsarkodást
Tavaly a választások után vet-
te át a Fidesz-KDNP szekszárdi 
frakciójának irányítását. Máté 
Péter lapunknak adott in-
terjújában a megvalósításra 
váró beruházásokról, egyéni 
ambícióiról is beszélt. Szerin-
te Szekszárd fejlődése érde-
kében együtt kell működnie a 
két politikai oldalnak. 

Balázs László

– Milyennek látja magukat a vá-
lasztás óta eltelt szűk egy évben?

– Nehéz kérdés… Hatan al-
kotjuk a frakciót, egységesek 
vagyunk. Az azonban érezhe-
tő, hogy kevesebben vagyunk 
a közgyűlésben, így az érdemi 
döntéseket nem igazán tudjuk 
befolyásolni – sajnos. 

– Mit gondol, eddig sikeres 
vagy csalódást keltő az idei év?

– Egyelőre kudarcnak látom, 
az összes beruházás különböző 
okok miatt megállt. A spor-
tuszoda kapcsán már február-
ban lehetett volna szerződést 
módosítani, és lett volna idő 
a befejezésére. A kivitelező az 
egyeztetéseken többször el-
mondta, hogy elmennek az 
emberek, nem tudja itt tartani 
az alvállalkozókat. Végül be-
vállalta szeptember 30-át, de 
nem sok esély van arra, hogy 
ezt teljesíteni tudja. Minden-
képpen aggályosnak tartom 
az uszoda ügyét. A rekreációs 
központ épülhetne már, ha az 
egész koncepcióból nem ragad-
ják ki, nagy hibának tartom az 
elvetését. Ez a pénz a Modern 
Városok Programból elúszott, a 
projekt nem valósul meg, majd 
elköltik más városok. A koncep-
ció az volt, hogy van egy a foga-
dóépület, a családbarát élmény-
fürdő, ebből az épületből lehet 
majd megközelíteni az uszodát. 
Ehhez csatlakozott volna a rek-
reációs központ, más néven téli 
élményfürdő nagy parkolóval. 
Persze a talajnak vannak hi-
bái, nem könnyű ráépíteni, de 
ennél sokkal rosszabb terüle-
teken autópálya-szakaszokat is 

építettek. Vannak erre külön-
böző technológiák, stabilizálni 
biztosan lehetett volna a talajt. 
A régi uszoda felújítására eb-
ből a keretből szerintem nem 
lehetett támogatást lehívni. Az 
egész komplexum így lett volna 
teljes, erre tervezték a koncepci-
ót. Nagy hibának tartom, hogy 
nem valósul meg. A Modern 
Városok Program gyakorlati-
lag – a tudásközponttal – meg-
akadt. És nem a gépjárműadó 
elvonása miatt, a pénz megvan, 
létező támogatásról beszélünk, 
amit nem tudunk felhasználni. 

– Többször is komoly hullámo-
kat kavart a Szabó Dezső és a 
Béri Balogh Ádám utcába ter-
vezett orvosi rendelők ügye. 

– A Szabó Dezső utcai orvosi 
rendelő – amennyiben nem va-
lósul meg az adott helyszínen – 
nem miattunk nem épül meg. A 
lényeg, hogy a pénz ne vesszen 
el. Van lehetséges másik hely-
szín, ez a tízes választókerület-
ben az Árnyas utca-Csopak utca 
és kerékpárút közötti terület, 
amely gondozatlan, de a város 
tulajdonában van. Nagy igény 
lenne ebben a városrészben is a 
rendelőre, hiszen a tízes válasz-
tókerületből a Mikes utcába és 
a Tartsay utcába járnak házior-
voshoz az emberek. Nem szeret-
ném a rendelőépítést megaka-
dályozni, amennyiben az Éljen 
Szekszárd frakció úgy dönt, 
hogy a Szabó Dezső utcában 
nem kivitelezhető, a támoga-
tási összeg megtartásával a 10. 
választókerületben az említett 
helyszínen megvalósulhatna.

– Mi az az üzenet, amellyel le-
írná a frakció feladatát?

– Mindent a városért. Szek-
szárd fejlődéséért együttműkö-
dünk, azt szeretnénk, ha a me-
gyeszékhely épülne, szépülne. 
Az itt lakók életminősége javul-
na, ezt tartjuk feladatunknak. 

– Ön azt javasolta, hogy tegyék 
ingyenessé a helyi tömegközle-
kedést. Fenntartja ezzel kap-
csolatos korábbi álláspontját?

– A szolgáltatás nem olcsó, je-
lenleg a működtetése az önkor-
mányzatnak és a cégnek is vesz-
teséges. Önálló előterjesztésként 
szeretném a közgyűléssel meg-
tárgyaltatni. A jelenlegi rendszer 
mindenképpen felülvizsgálatra 
szorul.  A kihasználatlan jára-
tokat – szakemberek bevonásá-
val – ritkítani kell. Az ingyenes 
tömegközlekedés csupán  egyik 
része annak a mobilitási koncep-
ciónak, amelynek célja, hogy a 
távolsági közösségi közlekedést 
vonzóvá tegyék, és az emberek 
megbízhatóan használhassák a 
közösségi közlekedés kínálta le-
hetőségeket. Bízom benne, hogy 
az ingyenességnek köszönhető-
en az emberek újra felfedeznék 
maguknak a tömegközlekedést 
és az autóforgalom is csökkenne. 
A jelenlegi rendszer rosszabb, 
mint ez előző volt, ráadásul 
folyamatosan csökken az 
utaslétszám. Hosszú távon ez 
nem fenntartható. 

– Saját egyéni választókerü-
letében mely feladatok él- 
veznek elsőbbséget?

– Szeretnék körze-
ti képviselőként és 
frakcióvezetőként a 
városért dolgozni, 
és továbbra is na-
gyon érdekelnek 
a városfejlesztés-
sel kapcsolatos 
ügyek. A leg-
utóbbi közgyűlés 
megszavazta, hogy a 
2020-as költségvetés-
ben különítsünk el 20 
millió forintot egy sző-
lőhegyi zebra megépí-
tésére, amire már évek 
óta nagy szüksége len-
ne az ott lakóknak. Ezen 

felül a városrészben jó néhány 
utat, járdát kellene rendbe hoz-
ni, vízelvezető árkot takarítani 
és gondozni, hogy az ott élők is 
megfelelő infrastruktúrát hasz-
náljanak. Az utak karbantartá-
sa, aszfaltozása nagyon fontos 
lenne. A legnagyobb közösségi 
platformon zárt csoportja van 
a választókerületnek. A százhat 
tagot számláló közösségben csak 
a kerületet érintő felvetésekről 
folyik a diskurzus a választópol-
gárok között.

– Ötös skálán hányasra értéke-
li most Szekszárd helyzetét.

– Maximum hármas.

– Miért?
– A folyamatban lévő beru-

házások állnak, nem megyünk 
előre. Nagyon sok esetben még 
egy kérdésre keresünk választ, 
ami nem jó. Nagy a bizalmat-
lanság, egyfolytában bűnösök 
után kutat a nyolctagú közgyű-
lési többség. Ezen túl kellene 
lépni. A járdás projekt kapcsán 
előremutató volt az együtt gon-

dolkodás. Ez példamu-
tató, ezen a vona-

lon lehet tovább 
indulni. 

Szekszárd fejlődéséért 
együttműködünk, azt sze-
retnénk, ha a megyeszék-
hely épülne, szépülne. Az 
itt lakók életminősége ja-
vulna, ezt tartjuk felada-
tunknak.
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A polgármester a facebookon válaszolt
Szekszárdi Vasárnap

Bár lapunk már két héttel ez-
előtt elküldte interjúkérelmét a 
polgármester úrnak, Ács Rezső 
egyelőre csak a facebook olda-
lán reagált a Szekszárdi Vasár-
nap múlt heti számában meg-
jelent, Bomba Gáborral készült 
interjúra, az Éljen Szekszárd 
(ÉSZ) frakcióvezetőjének sza-
vaira. A polgármester azt írta, 
tanácsadói azt mondták, ne vá-
laszoljon, mert annyi a hazug-
ság benne. Ő mégis a regálás 
mellett döntött. Szerinte „a po-
litika már csak ilyen, a munka 
jó esetben közös, az eredmény 
az övék, a felelősség az enyém”.
A Baka Iskola felújításának el-
húzódása kapcsán többek között 

azt írta, „a hosszabb lefolyás oka, 
hogy nem engedtük a kétszeres 
árajánlatok elfogadását. Így alku-
doztunk és plusz forrást szerez-
tünk”. Hozzátette: a kivitelezésre 
vonatkozó közbeszerzést április 
29-én kiírták, az ajánlattételi ha-
táridő pedig június 8-a volt. Így 
most a nyertes kivitelezővel szer-
ződést tudnak kötni és hamaro-
san indulhat a munka. 

Az épülő jégcsarnok kapcsán 
azt állította, az ÉSZ ígéreteivel 
ellentétben nem ring, illetve 
edzőterem, hanem két fallabda 
pályát terveztek az épületbe. 
A Sportközpont Nkft. korábbi 
vezetésével kapcsolatban pedig 
leszögezte, hogy nem volt több 
tízmilliós tartozása a cégnek, 
ezek az adatok szerinte az át-
adás-átvételi jegyzőkönyvekből 

kiolvashatóak.A polgármestert 
az viszont „érdekelné”, az át-
adáskor a számlán maradt ösz-
szeggel mi lett és mi indokolja, 
hogy az uszoda jegyárakat így 
meg kellett emelni. 

Ács szerint tény az is, hogy az 
új uszodaprojekt azon a helyen 
(Toldi u.) nem valósítható meg, 
ezt egy szakértő is megállapítot-
ta  3,6 millió forintért.

A Szabó Dezső utcai orvosi 
rendelő kapcsán azt állította, el-
sődleges feladatának tartja, hogy 
mihamarabb asztalhoz üljenek és 
megállapodjanak. Az ÉSZ több-
ségű közgyűlés döntött arról, 
hogy a rendelő építése álljon meg, 
ám szerinte a megbízást nem vo-
natták vissza. „Áll a munka, lejár 
a határidő, hiszen a közbeszerzés-
nek van egy ilyen tulajdonsága. 

Jelenleg ott tartunk, hogy várjuk 
Bomba Gáborék jelzését a hely-
színek kapcsán” – írta.

A Zöld Város Program állítá-
sa szerint 8 hónapja csúszásban 
van. Leszögezte: az ő aláírását 
csak akkor kapja meg a projekt, 
ha annak rentábilitását, a költ-
ségvetést és a terveket készítő 
szakemberek alátámasztják és 
ha valóban ez a többség igénye. 
Ács állítása szerint mosolygott 
azon a „fogáson” is, hogy a Fi-
desz frakcióval jóban vannak, 
csak velem nem.

Szóval el kellene már gondol-
kodni, mi szolgálja Szekszárd 
érdekeit, hiszen még évek, mire 
valakinek mennie kell. Újság-
cikkek, bejegyzések helyett 
egyeztessünk, dolgozzunk! – 
írta bejegyzésében Ács Rezső.

Nem lesznek koncertek

Farkas Melinda

Bármilyen változtatás kockáza-
tos, ezért augusztus 15. után sem 
lehet zenés-táncos rendezvénye-
ket tartani, jelentette be csütörtö-
kön Gulyás Gergely (képünkön) 
a kormányinfón. A Miniszter-
elnökséget vezető miniszter 
hozzátette: bár Magyarországon 
stagnál, a környező országokban 
súlyosbodott a járványhelyzet. A 
cél a második hullám megelőzé-
se  és a szeptemberi iskolakezdés.

A döntés tehát azt jelenti, hogy 
továbbra is tilos 500 fő feletti 

koncerteket, fesztiválokat tarta-
ni, vagyis a hatályos jogszabályok 
szerint a Szekszárdi Szüreti Na-
pokat sem lehetne megrendezni. 
Kivételt egyedül a futballmér-
kőzések jelentenek, az NB-I-es 
meccseket az augusztus 15-én 
induló új szezonban akár telthá-
zas stadionban is játszhatják.

Gulyás arról is beszélt, hogy 
segítséget nyújtanak a zenészek-
nek, akik gyakorlatilag hónapok 
óta nem tudnak koncertezni. A 
kormány 5,3 milliárd forintos 
támogatást nyújt a koronaví-
rus-járvány miatt nehéz hely-
zetbe került zenészszakmának. 
A keretből úgynevezett garázs-
koncert-sorozat indul, a fel-
vételeket pedig mindenkinek 
elérhetővé teszik. A forrás egy 
részét kifejezetten a cigányze-
nészek megsegítésére szánják.

Az egyes klubok egyébként 
már többször elmondták, hogy 
az ötszáz fő alatti koncertek nem 
sokat hoznak a konyhára, az el-
múlt hónapok anyagi veszteségeit 
nem mérsékelhetik. Emiatt szinte 
mindenki augusztus 15-ére ké-
szült, több fesztivált, rendezvényt 
is bejelentettek a nyár végére.

Vannak még állami helyek

A korábbi évek gyakorlatával 
ellentétben idén első alkalom-
mal pótfelvételi eljárás kere-
tében államilag támogatott 
helyekre is lehet jelentkezni.

Szekszárdi Vasárnap

Prof. dr. Szécsi Gábor, a Pécsi 
Tudományegyetem Kultúra-
tudományi, Pedagógusképző 
és Vidékfejlesztési Kar (PTE 
KPVK) dékánja elmondta, az 
elkövetkezendő napokban to-
vábbra is lehet jelentkezni a 
felsőoktatásba, a pótfelvételi 
eljárás keretében. Eddig csak 

önköltséges helyre jelentkez-
hettek a hallgatók, idén először 
államilag támogatott helyekre 
is feliratkozhatnak több képzési 
területre. Ezek között említette a 
Szekszárdon népszerű pedagó-
gusképzést, a gazdaságtudomá-
nyi, az informatikai, az orvosi 
és egészségtudományi szakokat.

A pótfelvételi is elektroniku-
san zajlik majd. 2020-ban több 
mint 90 ezer jelentkezőből 68 
112-en felvételt nyertek vala-
mely általuk megjelölt képzés-
re. Közülük több mint 55 ezren 
államilag finanszírozott formá-
ban tanulhatnak. 
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2020. július 13-tól újra várjuk betegeinket és vendégeinket!2020. július 13-tól újra várjuk betegeinket és vendégeinket!
Munka után is töltődjön fel nálunk!Munka után is töltődjön fel nálunk!

EGÉSZSÉGMEGŐRZŐ 
ÉS REKREÁCIÓS

PROGRAMOK
Egészséges fogyás és alak-
formálás- mozgásprogramtól 
a komplex programig négy 
szinten: 

Komplex szolgáltatásként 
egy szakértői team (koordiná-
tor, dietetikus, mozgástréner) 
egészséges fogyás és alakfor-
málás programot dolgozott ki. 

FRISSÍTŐ KEZELÉSEK 
A frissítő kezelések és aromate-
rápiás masszázsok orvosi beu-
taló nélkül is igénybe vehetők!

A masszázs az emberiség 
egyik legrégebbi gyógyító 
eljárása. Feladata az adott 
testrész feszes, kötött izom-
zatának fellazítása. Hatására 
javul a vérkeringés, a kezelt 
területen csökken a fájdalom, 

továbbá a kezelés helyreállít-
ja a bor és az izomzat rugal-
masságát. Izomlazító hatása 
miatt az egyik legkedveltebb 
terápiás mód. A masszázs 
technika titka a simító, gyúró, 
dörzsölő, ütögető és rezeg-
tető fogásokban rejlik, illetve 
abban, hogy a masszőr kezé-
vel olyan ingerületeket kelt a 

szövetek érzékelő idegvég-
ződéseiben, amelyek ideigle-
nesen gátolják, csökkentik a 
krónikus fájdalmi ingerületek 
eljutását az agyba; illetve az 
agyat endrofi n kiválasztására 
ingerli, ami gyógyszerek hasz-
nálata nélkül enyhíti a fájdal-
mat. Kiváló szakemberekkel 
(gyógymasszőrök, � zikoterápi-
ás asszisztensek, gyógytorná-
szok) várunk minden kedves 
gyógyulni és pihenni vágyót!

7030 Paks, Táncsics M. u. 13.
Tel.:+36–75/830–830 • Fax: +36–75/519–447

www.paksigyogyfurdo.hu
A gyógyfürdő nyitvatartási ideje:

hétfő – péntek: 8:00 – 20:00
 szombat – vasárnap: 9:00 – 20:00

(05464)

EGYÜTT AZ ÖN EGÉSZSÉGÉÉRT!

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Mátyás király u. 8.
Tel.: 06–74/314–580
web: www.diaketkeztetes.net

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

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

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

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

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

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

(05454)

MENÜ Augusztus 3. Augusztus 4. Augusztus 5. Augusztus 6. Augusztus 7.

„A”
1350 Ft

Kolbászos 
bableves Zöldségleves Erdei

gyümölcsleves
Csontleves 

cérnametélttel Lebbencsleves

Túrós derelye            
édes tejföllel

Paradicsomos 
húsgombóc, 

főtt burgonya

Zöldborsós 
csirkemáj,
párolt rizs

Tejfölös
burgonya-

főzelék,
sült virsli

Lenmagvas 
halfilé rántva,
franciasaláta

„B”
1350 Ft

Kolbászos 
bableves Zöldségleves Erdei

gyümölcsleves
Csontleves 

cérnametélttel Lebbencsleves

Serpenyős 
aprópecsenye

Sült
csirkecomb,
friss saláta, 

öntet

Füstölt sajttal
töltött 

sertésborda, 
petrezselymes 

burgonya, 
savanyúság

Bacon 
szalonnás 

csirkecombfilé, 
mediterrán 
tésztasaláta

Debreceni 
tokány,

párolt rizs

Napi
ajánlat
1250 Ft

Jércemell 
lenmagvas 
bundában,
mediterrán 
tésztasaláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában,
mediterrán 
tésztasaláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában,
mediterrán 
tésztasaláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában,
mediterrán 
tésztasaláta

Jércemell 
lenmagvas 
bundában,
mediterrán 
tésztasaláta

Fitness
ajánlat
1450 Ft

Mustáros 
sertésjava 

roston,
grillezett 
zöldség

Mustáros 
sertésjava 

roston,
grillezett 
zöldség

Mustáros 
sertésjava 

roston,
grillezett 
zöldség

Mustáros 
sertésjava 

roston,
grillezett 
zöldség

Mustáros 
sertésjava 

roston,
grillezett 
zöldség



10 2020. augusztus 2.

Hazai pályán szárnyalhatnak a Jégmadarak
Már ősszel megnyithatja kapuit az új csarnok

Az épülő szekszárdi jégcsar-
nok próbaüzemét előrelát-
hatólag szeptember második 
felében kezdik meg, a hivata-
los megnyitót októberben 
tarthatják. A csarnoknak kö-
szönhetően várhatóan jelen-
tősen nő majd a jégkorongot 
választó fiatalok száma.

Steiner Viktor

A Sport utcában létesülő szek-
szárdi jégcsarnok földmunkáit 
április 9-én kezdték el, a hét első 
felében pedig már az aljzatbe-
tonozást végzik – tájékoztatott 
Sebestyén Gyula, az építés költ-
ségeit előfinanszírozó Elektrolit 
Kft. tulajdonosa. Hozzátette, a 
talajszerkezet miatt cementes 
talajstabilizációra volt szükség, 
és ez hátráltatta az építkezést, 
ahogy az időjárási tényezők is 
több alkalommal felülírták az 
elképzeléseket. Ennek ellené-
re mostanra összességében a 
tervek szerint halad a munka, 
a létesítmény készültségi szint-
je körülbelül 50 százalékos. A 
próbaüzemet szeptember má-
sodik felében kezdik meg, a hi-
vatalos megnyitót októberben 
tarthatják.

Sebestyén Gyula tudatta, 
szabványméretű, 60x26 méte-
res pálya készül, valamint 600 

m2 területen szociális blokkok 
létesülnek. Összesen öt nagy és 
három kisebb, többfunkciós öl-
töző épül, emellett egy tárgyaló-
helyiségként és tanulószobaként 
használható helyiség, illetve iro-
dák kapnak helyet a létesítmény-
ben. Hozzáfűzte, nyolc hónapos 
üzemet terveznek, de igény ese-
tén akár évente 11 hónapon át is 
működhet a jégpálya.

A jégcsarnok közel 400 mil-
lió forintból épül meg, a forrást 
tao-támogatás biztosítja, melyre 
a Zöld Jég Egyesület sikeresen 
pályázott a Magyar Jégkorong 
Szövetségnél. Az önkormány-
zatnak, amely a területet,vagy-
is a telket biztosítja, nem kerül 
pénzébe a beruházás. Az építke-

zés előfinanszírozását az Elekt-
rolit Kft. vállalta magára, amely 
a jégpálya működtetését is végzi 
majd. A jégcsarnok tulajdonjo-
ga a tervek szerint 20 év múlva 
átszáll a városra.

Sebestyén Gyula elmondta, 
régóta rajongója a jégkorong-
nak, ennek a látványos, dina-
mikus sportágnak. A fiai is 
játszanak a Szekszárdi Jégma-
darak csapatában, emellett több 
barátja is jégkorongozik, ezért 
személyesen kötődik a sportág-
hoz. Az építkezés előfinanszíro-
zásának felvállalását nem üzleti 
érdek diktálta, hanem a jégko-
rong iránti szeretete motiválta.

A Szekszárdi Jégmadarak 
korábban a Szekszárdi Sport-

központ Nkft. alá tartozott, ám 
annak érdekében, hogy a csar-
nok megépülhessen, kiváltak és 
beléptek a Zöld Jég Egyesület-
be. Az építkezés megkezdésé-
hez szükséges önerőt ugyanis 
csak így tudták előteremteni. A 
pálya befedésére és az öltözők 
kialakítására az egyesület nyert 
pályázati forrást, a „fedésen 
belüli” részek az Elektrolit Kft. 
tulajdonában lesznek.

A Jégmadarakban jelenleg 
– U8-tól U14-ig – négy kor-
csoportban összesen hatvan 
gyermek jégkorongozik. A 
sporttelepen található atlétikai 
pályán, illetve a focipályákon 
tartanak szárazedzéseket, míg 
télen az ideiglenesen üzeme-
lő jégpályán edzettek. Bajnoki 
mérkőzéseiket Kaposváron és 
Dunaújvárosban játszották, a 
következő szezonban viszont 
végre hazai pályán is megmér-
kőzhetnek ellenfeleikkel. A 
jégcsarnoktól emellett azt re-
mélik, hogy a 21. századi körül-
ményeknek hála jelentősen nő 
majd a jégkorong népszerűsé-
ge, a sportágat választó fiatalok 
száma Szekszárdon. 

A következő szezontól há-
rom főállású és egy nyugdíjas-
ként dolgozó edző segíti majd 
a Szekszárdi Jégmadarak felké-
szítését.
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Felújítás miatt a gyalogos és 
a gépjármű forgalom előtt is 
lezárják augusztus elején a 
vasúti átjárót Szekszárdon. 

Szekszárdi Vasárnap

A Keselyűsi út és a vasút ke-
reszteződésében a leromlott 
műszaki állapotok miatt a 
MÁV augusztus 3. és 12. kö-
zött felújítja a vasúti vágányt 
és a közútcsatlakozó aszfalt-
burkolatát, illetve a gyalogos 
átjárót – tájékoztatott a mun-
kálatokról a MÁV FKG Kft. Az 
átjáró korszerű, erősített Ponti 
Strail gumi elemes burkolatot 

kap. Teljes hosszában cserélik 
a vasbeton aljakat, a síneket, a 
kapcsolószereket és a zúzott-
kőágyazatot. A víztelenítést 
szivárgó építésével biztosítják. 

A munka a MÁV saját for-
rásából készül el, értéke közel 
ötvenmillió forint. A jelen-
leg lezárt gyalogos aluljárót a 
munkálatok idejére megnyit-
ják. Utóbbiban a gyalogos-
forgalomnak való átadás előtt 
elvégzik a szükséges takarítási 
munkákat. A szemetet elszál-
lítják, a növényzettől megtisz-
títják. Gépjárművel a felüljárón 
át lehet majd eljutni az iparte-
rületre.

Felújítják a vasúti átjárótFelújítják a vasúti átjárót
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Július 26-ai rejtvényünk megfejtése: Passuth László, Hétszer vágott mező.
A helyes megfejtők közül könyvet nyert: Dr. Józsa Csaba. Nyereményét átveheti szerkesztőségünkben, munkaidőben. 

E heti rejtvényünk megfejtését augusztus 6-án (csütörtök) délig várjuk címünkre: 7100 SZEKSZÁRD, HUNYADI U. 4.

N

75 ÉVE, 1945.
AUGUSZTUS 1-ÉN
ELHUNYT SZÍNÉSZ

KIS
ILONA

SZIPPAN-
TÁS

SZÍNÉSZ-
NŐ VOLT

KEMENCE-
PADKA

EBBEN AZ
1943-BAN
KÉSZÜLT
FILMBEN
IS SZE-
REPELT

RUHA-
DARAB

NÉZ,
SZEMLÉL

A GAUSS
JELE

SZÍN.NŐ
V. (KLÁRI)

DURVA
DARAB!

NYOLC
BIT

CSOKI-
SZELET!

ZSARGON

ÁRASZT

BOTRÁNY,
SZÉGYEN

OLASZ
VULKÁN

DE ...;
JOGILAG

AZONBAN

NYIRKOS
DARAB!

NÉMÁN
JÖN!

JAPÁN 
CSÁSZÁR V.

NÓGRÁDI
KÖZSÉG

ESTE,
OLASZUL

FRANCIA
ÍRÓ, FILO-
ZÓFUS 

HELYRAG

KÖVET-
KEZÉS-
KÉPP

FAROL

BUDAPES-
TI VÁSÁR

TESTRÉSZ

ÜZENET A
MOBILON

JÁROM

URAM!,
ANGOLUL

SAKKOZÓ
(JUDIT)

SZEGÉLY

TELEPÜ-
LÉS-
FORMA

SPANYOL
BIKA!

KÍVÁN-
SÁG

EHHEZ
HASONLÓ

SAN ...; MI-
NIÁLLAM

SZÜRKÉ-
NEK TART

RÁDIÓ-
LOKÁTOR

AD ...;
FEGY-
VERBE

HÁZRÉSZ!

RÓMAI
ÖTSZÁZ

YOKO ...;
ÉNEKESNŐ
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DÁS

ELŐÁLLÍT

BIHARI
KÖZSÉG

EVANGÉLIUM

Kitartás!
„Az imádkozásban és a hálaadásban le-
gyetek kitartóak és éberek!” 
 (Kolossé 4, 2) 

De jó lenne ezen a napon állhatatosabbá 
lenni a hálaadásban! Buzgóbbá és elszán-
tabbá lenni, hogy se rosszkedv, se kétséget éb-
resztő hírek, se aggodalmak ne fojtsák belénk 
a köszönet szavait Istenünk felé. Kitartóbbá 
lenni, hogy közöny és megszokás, unalom és 
nagyravágyás se felejttessék el mindazt a jót, 
amit Urunk tett értünk. Talán így egyre na-
gyobb eséllyel fedezhetnénk fel végre mind-
azt, ami az ő ajándékaként már a miénk. 

De jó lenne ezen a napon kitartani amel-
lett, hogy nem magától értetődő, hanem 

ajándék a reggel, a reggelink, a szeretteink, 
a hitünk, a gyülekezetünk, a nap és az eső. 
Kitartani amellett, hogy a kegyelemért, me-
lyet Megváltónk áraszt ránk, csak hálaadás-
sal kell fizetnünk és állhatatosnak maradni 
abban, hogy a hálás szívből fakadnak Istent 
dicsőítő cselekedetek. 

De jó lenne ma ébernek maradni az 
imádságban, hiszen ajándék ez is: Urunk 
vár ránk, hogy velünk legyen, szóljon, meg-
hallgasson, gyönyörködjön bennünk és mi 
gyönyörködhessünk Őbenne. De jó lenne ma 
dacolni az állhatatlan és hálátlan világgal és 
életté váltani ezt az igét!  

 Sefcsik Zoltán 
 evangélikus lelkész

Pályázati
hirdetmény

Szekszárd Megyei Jogú Város 
Önkormányzata (7100 Szek-
szárd, Béla király tér 8.) nyilvá-
nos pályázat keretében értéke-
sítésre meghirdeti a szekszárdi 
6008/13 hrsz.-ú, 5550 m2 alap-
területű, a 6008/19 hrsz.-ú, 7381 
m2, a 6008/51 hrsz.-ú 3000 m2 
alapterületű, továbbá a 6008/52 
hrsz.-ú, 4061 m2 alapterületű 
kivett építési terület megneve-
zésű, ipari parkban található 
közművesített önkormányzati 
tulajdonú ingatlanokat.

A részletes pályázati felhí-
vás, valamint az ingatlanok 
rövid bemutatását tartalma-
zó dokumentáció letölthető a 
www.szekszard.hu internetes 
oldalról. A pályázattal kapcso-
latosan felmerülő kérdésekre 
felvilágosítást a Polgármesteri 
Hivatal Városigazgatási és Ren-
dészeti Osztálya (74/504–159), 
illetve a Szekszárdi Ipari Park 
Kft. (74/510–422) ad telefonon. 
Továbbá személyes érdeklődés 
esetén ügyfélfogadási időben 
dr. Varga András osztályveze-
tő (Polgármesteri Hivatal 7100 
Szekszárd, Béla király tér 8. II. 
em. 201. iroda), valamint La-
dányi Roland ügyvezető igaz-
gatóhelyettes (7100 Szekszárd, 
Bezerédj u. 2.) kereshető.

Meghívó
Tisztelt lakosság!
A Dr. Széchenyi István Egészségközpont 
Meri-Dim V1-0 ás számítógépes rendsze-
rével teljes körű INGYENES egészségügyi 
állapotfelmérést végzünk!

Vizsgált területek: tüdő, vastagbél, szív-
burok, anyagcsere, szívizom, vékonybél, 
lép, máj, gyomor, húgyhólyag, vese.

Időpont: 2020. augusztus 6. (csütörtök) 
09:00–14:00 óráig.

Helyszín: Mentálhigiénés Műhely kon-
zultációs szoba (Babits M. Kult. Központ).

A vizsgálat eredményét a helyszínen kiér-
tékeljük. Az állapotfelmérés referenciaként 
szolgál, nem helyettesíti az orvosi vizsgála-
tot, kezelést, és nem állít fel diagnózist!

BEJELENTKEZÉS SZÜKSÉGES: 
Kis István/Meri-Dim szakértő és okleveles 
Vitamin Tanácsadó.

Információ: 06–30/997–1735, 06–
70/335–3984.
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Kárpáti Zoltán: akár NB-II-es csapatunk is lehetne
Összefogást sürget a Szekszárdi UFC elnöke, aki szerint a versenytársakhoz képest

nagyságrendekkel kisebb költségvetésből gazdálkodnak

Hétvégén megkezdi szereplé-
sét az NB III-as focibajnokság-
ban a Szekszárdi UFC. Kárpáti 
Zoltán elnök őszintén beszélt 
az anyagi nehézségekről, a 
klub megmentéséről, lojali-
tásról és a tehetségek szere-
péről.

Balázs László

– Immár teljes a keretük?
– Úgy gondolom igen, és ta-

lán erősebb lett, mint amire az 
átigazolási szezon elején szá-
mítottam – mondta Kárpáti 
Zoltán. 

– Július elején még 9–10 já-
tékos távozására számítottunk, 
hiszen a vírus okozta válság a 
mi lehetőségeinket is korlátoz-
ta. A szekszárdi fiataljainkon 
kívül pedig nem túl sokan ko-
pogtattak az öltözőnk ajtaján, 
hogy nálunk szeretnének ját-
szani. Végül hét játékos távo-
zott a keretből. (Dudás Dániel, 
Vituska István, Turi Tamás, 
Kesztyűs Máté, Forró Attila, 
Fejős Áron és Zachán Péter.) 
A következő szezonra öt új 
focistával erősítettünk. Fiatal 
tehetségeink – Wirth Dániel és 
Rácz Áron – újra a Szekszárdi 
UFC csapatát segítik majd. A 
szentlőrinci együttesből érke-
ző Fekete Marcell és Németh 
Kristóf is erősítésnek számít 
csakúgy, mint a sérüléséből 
felépülő támadó, Mayer Milán. 
Sikerült lebeszélnem távozási 
szándékáról Budai Dávidot és 
Fejes Pétert, akik szintén meg-
határozó labdarúgóink közé 
tartoznak. 

Nagyon igazságtalan lenne, 
ha nem említeném meg azokat a 
játékosokat, akik UFC-nevelés-
ként évek óta a felnőttcsapatunk 
alapjátékosai. Minden fórumon 
hangoztatom, milyen büszke 
vagyok arra, hogy a keretünk 
kétharmadát szekszárdi neve-
lésű, illetve kötődésű játékosok 
alkotják. Az országban kevés 
NB-s klub büszkélkedhet ezzel.

– 2014 óta Ön az UFC első 
embere. Nagy utat tettek meg 
azóta?

– Szekszárd Megyei Jogú 
Város Önkormányzatának se-
gítségével megújult és kibő-
vült az öltöző és a kiszolgáló 
létesítmény. Nagy szükség volt 
erre, hiszen a ’60-as években 
épült öltöző mára korszerűt-
lenné vált. Legalább ennyire 
fontos lenne a centerpályánk 
megújítása is, és további kor-
szerű, öntözőrendszerrel és vi-

lágítással ellátott pályák építése. 
Számunkra óriási eredmény, 
hogy a jelenlegi „fél profi” NB 
III-ban szerepel a felnőttcsapa-
tunk, ugyanis jelentős támoga-
tó nélkül, a versenytársakhoz 
képest nagyságrendekkel ki-
sebb költségvetéssel oldjuk meg 
évről évre harmadik vonalbeli 
szereplésünket. Figyelemre 
méltó, hogy minden utánpót-
lás-korosztályban van csapa-
tunk, melyekből minden évben 
5–6 fiatal akadémiákra és NB 
I-es klubok csapataihoz iga-
zol. Az elmúlt közel hat évben 
női szakosztályunk is komoly 
eredményeket ért el. Szinte a 
semmiből szerveződve most 
több utánpótlás korosztályunk 
is jó eséllyel vág neki a bajnok-
ságnak. Női felnőtt futsalcsapa-
tunk a 2019/2020-as évben Ma-
gyar Kupát nyert. Az utánpótlás 
munkánk eredményeképpen 
jövőre akár felnőtt nagypályás 
csapatot is indíthatunk.

– Az elmúlt hat évben egyszer 
sem jutott eszébe, hogy ez a 
küzdelem a csapat életben mar-
dásáért nem hiányzik Önnek?

– Őszintén? Dehogynem. 
Nagyon sokat gondolkodtam 
az újraválasztásom előtt, hogy 
van-e értelme folytatni. Hiszen 
a családomtól és a vállalkozása-
imtól veszem el az időt, amit az 
UFC-re fordítok. Sokszor érez-
tem úgy, hogy kevesen vagyunk 
Szekszárdon, akiknek igazán 
szívügye a futball. Amikor el-
vállaltam a Szekszárdi UFC 
elnöki posztját, azt hittem min-
denkinek legalább annyira fon-
tos a csapat sikere, mint nekem. 
Bíztam benne, hogy sikerül tő-
keerős vállalkozásokat magunk 
mellé állítani, és a város vezeté-
sétől is többet vártam. Rengeteg 
tehetségünk van, az ország aka-
démiái tele vannak szekszárdi, 
általunk nevelt játékosokkal. Ki 
merem jelenteni, hogy komoly 
támogatóval, a szekszárdi fut-
ballisták hazahozatalával NB 
II-es csapatunk is lehetne. De 
úgy tűnik, ezt egyelőre csak én 
gondolom így.

– Mi a megoldás?
– Még többet kell dolgoznunk, 

hinnünk kell az álmainkban! El 
kell hitetnünk mindenkivel, 
hogy a futball és a többi sport 
helyi sikere a közös ügyünk. Még 
sokat kell tennünk ezért.

– Mik a lehetőségei?
– Az összefogás híve vagyok! 

A tao-támogatás lehetőséget 
adna arra, hogy egy helyi vál-
lalkozásnak ne kelljen döntenie, 
szekszárdi jégkorongot vagy a 
focit támogatja, hanem egye-
sületi és városi összefogással, 
közös koncepcióval folyamato-
san fejleszthetnénk városunkat, 
sportegyesületeinket.

– Minden szaván érződik, hogy 
felelősséget érez a szekszárdi 
futball iránt. Ez egyoldalú sze-
relem?

PRESSZÓ

Kevesen kérdezték meg az 
elmúlt években, hogy tud-
nak-e valamiben segíteni. 
Néha elgondolkodom azon, 
hogy kinek fontos a Szek-
szárdi UFC létezése, és va-
jon kik sajnálnák, ha nem 
lenne III. osztályú csapat a 
megyeszékhelyen.
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Adni jó, segíts te is!
Megnyílt a város első adományboltja a piactéren

Használt ruhákkal, megunt 
játékokkal valamint vásárlás-
sal is segíthetjük a rászoru-
lókat a szekszárdi piactéren 
a napokban nyílt adomány-
boltban. A bevételből a helyi 
gyermekvédelmi intézmény-
ben nevelkedő gyerekeket, 
valamint – a Gyermekjóléti 
Szolgálaton keresztül – a vá-
rosban élő rászoruló gyerme-
keket szeretné támogatni a 
boltot működtető alapítvány. 

Farkas Melinda

Nincsen apám, se anyám, se is-
tenem, se hazám, se bölcsőm, 
se szemfedőm, se csókom, se 
szeretőm – énekelte József At-
tila Tiszta szívvel című versét 
a megnyitón Pintér Zsolt látás-
sérült előadó. Gyönyörű gitár-
játékát és érzelemdús hangját 
hallgatva azonnal érthetővé 
vált, mi is a napokban megnyílt 
adománybolt küldetése és üze-
nete felénk.

Az „Egy cipőben járunk” ne-
vet viselő adománybolt megnyi-
tó ünnepségén többnyire meg-
változott munkaképességűek 
szerepeltek, volt aki saját versét 

adta elő, más énekelt, vagy kon-
ferált. Az üzletben a jövőben 
lehetőség szerint őket alkal-
mazzák majd munkatársként 
is, vagyis az ő megélhetésükhöz 
is hozzájárulunk, ha a boltban 
vásárolunk.

Adni, segíteni bármilyen mó-
don lehet, akár vásárlással, akár 
adományozással – jelentette ki 
Keszthelyi Krisztina, a „Segíts 
rajtam!” Hátrányos Helyzetűe-
kért Alapítvány kuratóriumának 
alelnöke, az adománybolt ötlet-
gazdája. Aki bármilyen megunt 
dolgot, játékot, étkészletet, ru-
hát, sportszert adományoz, az 
így segít, aki pedig megvásárolja 
tőlünk az adományt az anyagi 

támogatást a nyújt a jó célhoz. 
A boltban egyébként nagyon 
nyomottak az árak, lehet pél-
dául derékszíjat és plüssjátékot 

kapni 100 forintért, de egy-egy 
ruhadarab sem kerül többe né-
hány száz forintnál, vagyis azok 
is könnyen tudnak itt vásárolni, 
akik egy több ezer forintos blúzt, 
vagy nadrágot nem engedhetnek 
meg maguknak.

Az alapítvány nagy segítséget 
kapott az önkormányzat Gazda-
sági és Városfejlesztési Bizottsá-
gától, amely úgy döntött, hogy a 
frekventált helyen lévő piactéri 
üzlethelyiségét 90 százalékos 
bérleti díj kedvezménnyel bo-
csátja a civil szervezet rendel-
kezésére. A bolt keddenként 
délután (13:00 – 17:00 óráig), 
szerdától szombatig pedig déle-
lőtt (07:00 – 11:00 óráig) várja 

majd a vásárlókat és az adomá-
nyozókat. Keszthelyi Krisztina 
lapunk kérdésére elmondta, 
utalványokat is lehet majd ná-
luk kapni. Ha például valaki 
magának nem akar vásárolni, 
ám szívesen segítene ily módon 
egy rászorulón, akkor vehet 
majd ilyen „kuponokat” bizo-
nyos értékben. Ez a tervek sze-
rint úgy működik majd, mint 
egy ajándékutalvány, vagyis 
odaadhatjuk egy általunk vá-
lasztott rászoruló személynek, 
ő pedig levásárolhatja azt.

A rendezvényen megjelent 
Gyurkovics János (Fidesz-KDNP), 
a város alpolgármestere, Móra 
Viktória fideszes országgyűlési 
képviselő, valamint Murvai Ár-
pád, az Éljen Szekszárd (ÉSZ) 
képviselője, az önkormányzat 
Oktatási, Sport és Tudományos 
Bizottságának (OKSI) elnöke. 
Murvai beszédében kiemelte, 
hogy a mai világban, amikor az 
emberek között egyre erősebb 
ellentétek feszülnek, és amikor 
szinte mindent áthat az egymás-
tól való elhidegülés, az adakozás 
és mások segítése olyan dolog, 
amit az önkormányzatnak tá-
mogatnia kell. Elmondta azt is, 
hogy ha fuvarozásban (például 
bútorok rászorulókhoz történő 
szállításában) kell segítség, je-
lezzék neki, és megpróbál in-
tézkedni.

– Igen, ha arra gondol, hogy 
sokan nem látják, erőn felül tel-
jesítünk évek óta. Közel hatszáz 
gyermek és felnőtt, fiú és lány 
tagot számlál egyesületünk. Ke-
vesen kérdezték meg tőlem az 
elmúlt években, hogy tudnak-e 
valamiben segíteni.

Néha elgondolkodom azon, 
hogy kinek fontos a Szekszár-
di UFC létezése, és vajon kik 
sajnálnák, ha nem lenne III. 
osztályú csapat a megyeszék-
helyen.

– Tele van tettvággyal.
– Valóban, úgy érzem, hogy 

sokkal jobbak is lehetnénk. 
Ahogy említettem, megfelelő 
támogatói körrel és együttmű-
ködéssel dobogós céljaink is 
lehetnének. 

– Mit tenne másként, ha újra 
kezdhetné ezt a hat évet?

– Az első évtől kezdve meg-
tartanánk az UFC családi na-
pot. 2017-ben közel ötszázan 
vettek részt, fantasztikus él-
mény volt látni, hogy meny-

nyi ember számára fontos az 
egyesületünk. Az öltözőépület 
felépítése után azonnal pá-
lyaépítésekbe kezdenék, és 
fejleszteném a létesítményt. 
Rendszeresen szekszárdi fut-
ballistatalálkozót szerveznék.

– Mennyi idejét, energiáját 
emészti fel a futball?

– Mielőtt 2014-ben megvá-
lasztottak, ugyanezt a kérdést 
tettem fel. Akkor azt a választ 
kaptam: „Figyelj Zoli, egy hé-
ten kétszer-háromszor lejössz 
1–2 órára, és megy ez magától!” 
Nem biztos, hogy ez így volt az 
előző években.

– Optimistábban látja most a 
szekszárdi futball jövőjét, mint 
néhány évvel ezelőtt?

– Régóta vallom, hogy a Tol-
na megyei futballt a megyei csa-
patok összefogása teheti jobbá. 
Az elmúlt esztendőben a Paksi 
FC-vel elindult együttműködés 
kapcsán hiszem, hogy mindkét 
egyesületnek előnyére válhat az 
összefogás.

A Szekszárdi UFC nyári felké-
szülési mérkőzései. Szekszár-
di UFC–Majosi SE 4–2 (2–1). 
Jv.: Szommer. Gólszerzők: Pé-
ter A., Szőts A. (öngól), Gellér, 
Budai, illetve Lizák, Vituska N. 
(11-esből). Szekszárdi UFC–
Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő 
(NB III) 2–0 (2–0). Jv.: Zier-
kelbach. Gólszerzők: Király-
házi, Arena Á. Szekszárdi 
UFC–Paksi FC II. 2–3 (1–2). 

Gólszerzők: Juhász M., Wirth, 
illetve Szendrei (2), Prantner. 
Szekszárdi UFC–Bonyhád 
VLC 12–1 (5–1). Jv.: Szabó P. 
Gólszerzők: Péter A. (4), Fejes 
(4), Arena Á. (2, egyet 11-es-
ből), Mayer, Szlama (öngól), 
illetve Kiss D. Ferencvárosi 
TC II.–Szekszárdi UFC 0–2 
(0–0). Népligeti Sportcent-
rum. Jv.: Szigetvári. Gólszer-
zők: Fejes, Héhn.
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SZEGZÁRDI MESÉK – IRODALOM PÁR PERCBEN

A Mester és a királycsináló
Kis Pál István

A sztratégoszok vezetője őszinte 
érdeklődéssel méregeti az athé-
ni palotába belépő vendéget. 
Látszatra is vagy húsz évvel idő-
sebb az általa oly nagyra becsült 
szobrásznál, Pheidiásznál. No, 
persze érthető, a mestere volt. 
A kopott, és a hosszú utazástól 
megviselt khlamüszt, a közren-
dűségük ellenére is önérzetes 
férfiak méltóságával viseli.

– Eleutherai Műron, a szob-
rász vagyok. Hívattál, Uram!

– Kiváló tanítványod, Phei-
diász ajánlott a figyelmembe, 
ezért kérettelek Athénba, Mes-
ter – mutat, helyet kínálva a 
szemközti heverőre.

– Megtisztel, Uram, a figyel-
med, s megvallom, jólesik a 
hajdan volt tanítvány nagyrabe-
csülése is – ül a heverő szélére. 
– Miben állhatok szolgálatodra?

– Látom a szemeiden, te is fá-
radt vagy. Neked nyilván az út, 
nekem a nap volt hosszú, rövid 
leszek. Földid, így nyilván jól 
ismered Morümiont, róla lenne 
szó.

– Morümion – terül szét a 
törődött, fáradt utazó arcán a 
mosoly –, a bajnok, az olimpián 
kétszer is győztes pentatlonista. 
Ki ne ismerné őt Eleutherában. 
Olyan virágeső, diadalmenet és 
ünneplés fogadta őt hazatéré-
sekor, azóta is mindenki arról 
beszél.

– Hallottuk itt is a hírét – va-
kargatja állát a fősztratégosz –, 
de azt is hallottuk, hogy egy 
egyszerű kőfaragóval akarják 
elkészíttetni az Olümpiában 
felállítandó szobrát. Pheidiász 
felajánlotta a bronzba öntés 

költségeit, de ragaszkodik ah-
hoz, te kapj megbízást a szobor 
elkészítésére.

– Pheidiász nagyhírű mester 
lett, amióta elhagyta a műhe-
lyemet, ha át tudja vállalni a 
bronzba öntés költségeit, akár 
az elkészítésre szóló megbíza-
tást is megkaphatná.

– Nem, Mester, nem! Pheidi-
ászt megvádolták a sztratégo-
szok tanácsában, hogy üzletel 
a bronzöntésre kapott pénzek-
kel. A vád persze igaztalan, épp 
ezért, amíg a nevét tisztára nem 
mosta, nem hajlandó bronzhoz 
nyúlni.

– Igen, ez rá vall – gondol 
bele a Mester, ám szemében 
változatlanul ott bujkál a hun-
cut csillogás. – De van itt azért 
más gond is…

– Más gond? – kapja fel tekin-
tetét a sztratégoszok feje.

– Az egyszerű kőfaragó, akire 
rábízták a szobor elkészítését, az 
is én volnék…

– Hm, téged az eleutheraiak 
csak egyszerű kőfaragóként tar-
tanak számon?

– Mifelénk már csak így neve-
zik a szobrászokat, Uram.

Persze, ha belegondol, int 
kínáló mozdulattal a kitöltött 
boros kehelyre, az athéni sztra-
tégoszok tanácsában is csak ő 
tekint Pheidiászra, mint szob-
rászművészre, a többieknek 
csak kőfaragó, ha nem épp sír-
kőfaragó.

– Amit mondasz, meglep, de 
meg is nyugtat – kínálja vendé-
gét gyümölccsel –, a kérés egyik 
fele hát megoldódott. A megbí-
zatás már a tied!

– Mi több – teszi hozzá Müron 
egy fürt szőlővel babrálva –, el is 
készültem már az agyagplaszti-

kával. Ő, a híres Morümion állt 
modellt a Diszkobolosz című 
szobromhoz is.

– És azt akarják felállítani az 
éliszi Olümpiában? Tudtommal 
oda bronzszobrot várnak a szü-
lővárostól.

– Ez így igaz. De most nincs 
rá pénz. A perzsák által fel-
égetett város lassan épül, sok a 
gondja, és közadakozásból sem 
akar összejönni az a 250 drach-
ma, ami a kiöntéshez kellene.

– Akkor nyilván jól jön, ha én 
most odaadom neked a Pheidiász 
által felajánlott 300 drachmát.

– Uram! A gond, hogy én az 
alkotó vagyok, s nem az, aki 
dönt. Nálunk a Király meg az 
arisztokraták döntenek, nem 
szeretik, ha bárki beleszól az 
ügyeikbe.

– Ismerem őket, nehéz velük 
– ismeri el a jeles demokrata –, 
de ki lehet őket játszani. Csi-
náld azt, amit én, viselkedj úgy, 
mintha király volnál.

– Én?
– Pheidiász az mondta rólad, 

hogy te vagy a szobrászok királya, 

és hogy ezt Spártától, Athénig, a 
peloponnészoszi görög váro-
sokban mindenki tudja. Mondd 
ugyanezt magadról, de ha úgy 
jobban hangzik a fülüknek, je-
lentsd ki, hogy te vagy a kő- és 
sírkőfaragók királya. Ha ők hoz-
záadták már a magukét, a többi a 
te, és csak a te dolgod. Ennyi!

– Hát, nem is tudom – töp-
reng Müron – az, hogy Mester, 
talán helyénvaló, de hogy Ki-
rály… azt csak az istenek akar-
hatják.

– Majd holnap megbeszélem 
velük, vedd úgy, hogy már hely-
ben is hagyták.

– Hízelgő a közbenjárásod, 
Uram – simít el arcán egy mo-
solyt a Mester – de azt azért 
mégsem mondhatom az ele-
utherai uralkodónak, hogy az 
athéni fősztratégosz járta ki ne-
kem az istenek támogatását.

– Mondd meg neki, ha nem 
hiszi, járjon utána. Pheidiász a 
delphoi jósdát is képes lefizetni 
a kedvedért.

– Nos, hát akkor a legböl-
csebb az lesz, ha hallgatok erről 
a látogatásról, meg Pheidiász 
példátlan nagyvonalúságáról.

– Az bizony kifejezetten a 
kedvünk szerint való lenne – 
kacsint a fősztratégosz, miköz-
ben Müron kezébe nyomja a 
bőrerszényt a 300 drachmával, 
majd egészen az ajtóig kíséri. – 
Akkor hát megegyeztünk, Mes-
ter, nem is láttuk egymást!

Az ajtó hangtalanul bezárul. 
Periklész az ablakhoz sétál, és 
nézi, hosszan nézi a lassan el-
készülő Parthenont. Hát igen, 
gondolja, a bajnokok legyőz-
hetetlenek, a mesterek utolér-
hetetlenek, a királycsinálók vi-
szont, már-már istenek!

MATÓK OPTIKAMATÓK OPTIKA Szekszárd, Széchenyi u. 28.
www.matokoptika.huwww.matokoptika.hu

Telefon: 74/511-808 (05453)

Szemüvegek szakszerű készítése Szemüvegek szakszerű készítése 
és javítása.és javítása.

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,

reluxa, szalagfüggöny, ipari 
függöny, harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

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

Az akció 2020. augusztus 1–31-ig tart.
(05452)

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos
7100 Szekszárd, Tartsay V. u. 16.

(ERGONOM)
Rendelési idő:

szerda 16:00 – 19:00 óra
BEJELENTKEZÉS:

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

(05463)
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Kiadja: Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Farkas Melinda • főszerkesztő-helyettes: Balázs László
• a szerkesztőség munkatársai: Bálint György, Steiner Viktor • fotó: Jantner Fotó Kft. • nyomdai előkészítés – tördelés: Steiner-Kiss Eszter

• a szerkesztőség levélcíme: 7100 Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: +36–74/506–467 • e-mail: szekvas@gmail.com
• hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó +36–30/9726–663, marketing@tolnataj.net • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44–46.

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

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

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

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

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

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

AGÓRA MOZIAGÓRA MOZI
2020. augusztus 1–2. 
(szombat – vasárnap)
| 15:00 |  Bogyó és Babóca 4. 

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

rosszfiúk
2020. augusztus 3–5. 
(hétfő – szerda)
| 17:00 | Scooby!
| 19:30 |  Bad Boys – Mindörökké 

rosszfiúk
2020. augusztus 6. (csütörtök)
| 17:00 | Pesti balhé
| 19:30 | #Kövessbe
2020. augusztus 7–8. 
(péntek – szombat)
| 15:00 | Előre
| 17:00 | Pesti balhé
| 19:30 | #Kövessbe  

VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

FOTÓK: BMKK

GYÁSZMISE Dr Steiner Istvánné,
született Horváth Mária

2020. április 4-én,
életének 88. évében elhunyt.
Emlékére gyászmisét tartunk 

2020 augusztus 8-án,
szombaton, 11:00 órakor

Szekszárdon,
az Újvárosi Templomban.

(05473)

Adományozás
A Vakok és Gyengénlátók Tolna 
Megyei Egyesülete értesíti sors-
társainkat, hogy augusztus 3-án 
9:00 órától 14:00 óráig adomány 
napot tartunk. Ruhaneműket és 
egyéb használati eszközöket kí-
nálunk ingyenesen. Élelmiszer- 
Egyesületünk is folytatja az ado-
mányozást augusztus 3-án, 4-én, 
5-én, és 6-án 11:00–13:00 óra 
között Szekszárdon a Hunyadi 
u. 4.-ben. Ezt követően minden 
kedden, szerdán és csütörtökön 
várjuk tagjainkat élelmiszerekkel 
11:00 órától 13:00 óráig.

Tájékoztatjuk önöket, hogy 
Domboriba augusztus 7-én 
pénteken 8:00 órakor indulunk 
az autóbusz pályaudvarról.

2020. augusztus 7. (péntek)
19:00 – Vármegyeháza udvar
Canarro – Swing manouche és 
a régi magyar sírós-vigadós tan-
gós dixi

A nyugat-európai manouche 
swing, Budapest múlt századi 
szalonzenéivel fűszerezve, egy 

csipetnyi Párizzsal, a jazz zenei 
szabadságával keveredik a Can-
naro  koncertjein. Sodró lendü-
lettel, életörömmel. Zenéjük a 
tradicionális gipsy jazz, más né-
ven a manouche swing stílus köré 
épül. Esőhelyszín: Művészetek 
Háza. A belépés díjtalan.

2020. augusztus 14. 20:00
Művészetek Háza
Az Oláh Krisztián Quartet kon-
certje

Oláh Krisztián  saját formá-
ciója idén februárban jelentette 
meg első, csak saját kompozí-
ciókat tartalmazó albumát, az 

„At the back of my mind”-ot. 
Krisztiánt 2018 decemberében 
első magyarként meghívták az 
amerikai Thelonius Monk Insti-
tute nemzetközi jazz versenyére, 
ahol a világ 14 legjobb jazz-zon-
goristája között versenyzett. 

A belépés díjtalan.

A Babits Mihály Kulturális Központ ajánljaA Babits Mihály Kulturális Központ ajánlja
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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!

(05457)

NYÁRI VÁSÁR
Egyes TÚRASZANDÁLOK,

saruk, fürdőshortok és shortok
akár 50% engedménnyel.

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

(Euronics Műszaki Áruház mellett balra, Dominó Üzletház udvara)
(05466)

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  (05459)

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

(05461)

• Építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés)• Építőipari kivitelezés (magas és mélyépítés)
• Transzportbeton gyártás, kiszállítás,pumpálás• Transzportbeton gyártás, kiszállítás,pumpálás
• Gépi földmunka, gépbérlet, bontási munkák, betontörés• Gépi földmunka, gépbérlet, bontási munkák, betontörés
• Közúti áruszállítás, trélerezés• Közúti áruszállítás, trélerezés
•  Építőanyag kereskedelem: zsákos cement, namal, kavics•  Építőanyag kereskedelem: zsákos cement, namal, kavics

és zúzaléktermékek, - betonelemek stb. értékesítéseés zúzaléktermékek, - betonelemek stb. értékesítése

7090 Tamási, Szabadság u. 109.
Tel./fax: 74/573–980, 74/573–984

Telefon: 74/573–985, Mobil: 30/474–71–86
E-mail: info@tambaukft .hu 

www.tambaukft .hu

(05471)


