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Még mindig a jégpálya miatt aggódik az MSZP

A legutóbbi, január 30-án zajlott 
városi közgyűlés apropóján hívott 
össze sajtótájékoztatót kedden Ilos-
fai Gábor, a szocialisták szekszárdi 
szervezetének elnöke. Mivel Zaják 
Rita, a helyi Együtt-PM-es képvise-
lő, az esemény társ-nyilatkozója az 
eseményen nem vett részt, Ilosfai 
közvetítette a nyilvánosság felé 
azt, amit eredetileg együtt kíván-
tak üzenni.

A helyi MSZP-prominens sajtótá-
jékoztatója kezdetén azt vetette fel: 
pártja nem kapott egyértelmű választ 
a kormánypárti frakciótól a tekintet-
ben, hogy a vízmű és az élményfürdő 

ügyében teljesül-e az állami hitelátvál-
lalás, avagy sem. (Amint az köztudott, 
a kormány nemrég Szekszárd 2 milli-
árd 352 millió forintos önkormányza-
ti adósságának átvállalásáról döntött, 
míg korábban 3 milliárd 529 millió 
forintnyi adósságot „vittek el” tőlünk.) 

Ilosfai a sajtótájékoztatón a – 2015. 
január 1-ig felfüggesztett – szociális 
temetkezési rendeletről is szót ejtett, 
amely rendelet véleménye szerint fel-
háborító, s amely ellen pártja „küz-
deni fog”. 

A szekszárdi MSZP-elnök a gazda-
sági koncepcióval kapcsolatban meg-
jegyezte: azon túl, hogy irányelveket 
mutat, s bízik benne, hogy „érdemi 

anyag” jön létre belőle, az már nem 
megnyugtató, hogy a szociális városre-
habilitációról nincs szó a városi anyag-
ban, miközben a megyeiben szerepel.

A jégpálya miatt is aggódnak a he-
lyi szocialisták. Ilosfai a „megnyugtató 
választ” hiányolva úgy fogalmazott: ha 
a hó miatt dőlt össze a pálya teteje, az 
is szörnyű, ha pedig nem amiatt, az is 
szörnyű. Elismerte ugyanakkor, hogy a 
jégpálya nagyon jó dolog, mert a gye-

rekek mozognak és ez fontos... Ígérete 
szerint a témával kapcsolatban kérdé-
seiket „folyamatosan fel fogják tenni” 
és „nem fogják a városvezetést, illetve 
a cégeket békén hagyni”. 

A sajtótájékoztató utolsó témájaként 
a művelődési ház új igazgatójának, 
Halmai-Nagy Róbertnek a kinevezése 
került elő, akinek Ilosvai Gábor gratu-
lált és munkájához sok sikert kívánt. 
 Gy. L.

PÁRTOK, 
EGYESÜLETEK, 
SZERVEZETEK 
FIGYELMÉBE

A Szekszárdi Vasárnap 
2014. február 1-től
politikai hirdetést 
nem jelentet meg.

Kérjük az érintettek 
megértését.

A Szekszárdi Vasárnap 
terjesztését 

2014. január 1-től 
a Magyar Posta Zrt. 

végzi. 
Kérjük kedves 

olvasóinkat, hogy 
kézbesítéssel  
kapcsolatos 

reklamációkkal 
ne kiadónkat illetve 

ne a szerkesztőséget  
keressék, hanem 

a postát!

Az elmúlt hét második felében újra 
kinyitott a szekszárdi műjégpálya. 
Csütörtökön már edzések voltak, 
péntektől pedig már a nagyközönség 
is látogathatta a létesítményt, amely az 
eredeti nyitva tartással működik már-
cius közepéig.

Elkészült a pályát védő új sátor, és a 
villanyszerelési munkálatok is befeje-
ződtek. Ezt követően garantálni lehet 
a szezon végéig a kiváló jégminőséget 
és a kulturált körülményeket a kor-
csolyázóknak és kísérőiknek egyaránt 
a szekszárdi műjégpályán.  F. L.

Ismét sátor védi a jégpályát Nem boszorkányság, hanem drága, mint a ménkű
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– Az önkormányzat néhány napja, 
az ellentmondásos hírekre reagálva 
hivatalosan közölte: nem baleset, 
hanem műszaki probléma történt, 

amikor beszakadt a műjégpályát 
védő sátor. A részletek kiderítése 
érdekében vizsgálat indult, a pályát 
január 30-án újra megnyitották.

A Szekszárdi Vasárnap múlt heti 
számában jelent meg Boszorkány-
ság? címmel egy jegyzet, amely 
végső soron a siófoki elágazó bal-
esetveszélyességével foglalkozik, 
illetve hiányolja a megoldást. 

Munkatársuk nyitott kapukat dönget, 
a siófoki elágazó rendkívül veszélyes 
voltát már hál’ Istennek sem a szak-
mai, sem a politikai döntéshozók nem 
vonják kétségbe. Vagyis elismerik: 
ezen a helyen mindenképpen szüksé-
ges a körforgalom kiépítése. 

Ha úgy tetszik, ez a felismerés segít-
ségemre volt az illetékes hatóságok-
nál történő lobbizás során, melynek 
eredményeképpen kormánydöntés 
született: 442 millió forintért egy 
nagy terhelhetőségű körforgalom 
épül közvilágítással. Nem szokvá-
nyos körforgalomról van szó, hisz a 
forgalomszám és a súlyhatárok miatt 
ide már komoly közúti „műtárgyat” 
kell építeni. A munkálatok tavasszal 
kezdődnek és még ebben az évben be 
is fejeződnek. 

Mindent egybevetve, nem egyszerű 
dolog megszerezni egy körforgalom 
megépítéséhez szükséges pénzt, mert 
fajlagosan igencsak drága. Ez pedig, 
amiről most szó van, különösen az; 
nem elég pusztán egy virágágyást ten-
ni a közepére valami kis kerek forgal-
mi szigetnek, hiszen itt több tíztonnás 
járművek sokaságának biztonságos 
áthaladását kell megoldani. 

Egy ilyen kereszteződésnél, mint 
esetünkben a siófoki elágazó, először a 
megyei közlekedési hatóságoknál kell 
információkat gyűjteni, aztán a helyi 
közlekedési hatóságnál, majd a Nemze-
ti Infrastruktúra-fejlesztő Zrt.-nél kell 
kilincselni, amely végül is meghozza a 
stratégiai döntést. Végezetül pedig a kor-
mánynál kell elérni, hogy minél előbb 
megkapja a pénzt az adott beruházás. 
Jelentem: mindezeken túl vagyunk, ha-
marosan megkezdődik az építkezés. 

S hogy a végére a cikkíró címben 
megfogalmazott kérdésére feleljek: 
nem boszorkányság, hanem sok-sok 
kilincselés kérdése az egész.

 Horváth István, polgármester
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Míg 2008-ban csaknem 17,5 millió 
forintos kárt szenvedett a borvidék a 
tanyabetörések által, a Szőlő-Szem 
Mozgalom tevékenységének is kö-
szönhetően 2013-ban ez a kárösszeg 
már 2,7 millió forintra apadt.

Szőlő-Szem Mozgalom – kilencven százalékkal kevesebb a tanyabetörés

FO
TÓ

: K
IS

S 
A

LB
ER

T

A 2000-es években igencsak elsza-
porodott szekszárdi tanyabetörések 
összefogásra ösztönözték a tulajdo-
nosokat: a biztonság megerősítése 
érdekében 2009-ben Balogh László ve-
zetésével megszervezték a szekszár-
di Szőlő-Szem Mozgalmat, amelynek 
köszönhetően mára 90%-kal csökkent 
a tanyabetörések és lopások száma 
a borvidéken. 

A szekszárdi polgármesteri hivatalban 
január 31-én tartott sajtótájékoztatón 
– a mozgalom aznap esti városházi 
konferenciájának apropóján – Hor-
váth István polgármester fogadta az 
egyesület elnökét, Balogh Lászlót, Ha-
tala József tábornokot, a Nemzeti Bűn-
megelőzési Tanács miniszteri biztosát, 
korábbi országos rendőrfőkapitányt, 
Garamvölgyi László dandártáborno-
kot, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
szóvivőjét, valamint számos városi és 
megyei rendőri vezetőt. 

Horváth István a tájékoztatón el-
mondta: a Szőlő-Szem Mozgalom 
városunk egyik legjobban működő 
civil egyesülete, olyan értéket teremt, 
amely hozzájárul általában véve a 
város közbiztonságának, illetve az itt 
élők biztonság- és komfortérzetének 
növeléséhez. A polgármester kiemel-
te, hogy Szekszárdon és a borvidéken 
mintegy 4500–5000 tanya található, 
amelyek biztonságban tudása, védelme 
korábban állandó problémát jelentett. 
Amellett, hogy a városban és a megyé-
ben működő rendőri szervek mindig 
is partnerei voltak az embereknek és 

az önkormányzatnak, sok tanyánál – 
azok zegzugos elhelyezkedése miatt – a 
rendőrség nem tudott minden esetben 
olyan jelenlétet biztosítani, amely akár 
a bűnmegelőzés, a tettenérés tekinteté-
ben vagy a nyomozati szakaszban elér-
hette volna a szükséges hatékonyságot 
– tette hozzá Horváth István, megje-
gyezve azt is, hogy a városban a ren-
dőrség kiválóan deríti fel az ügyeket. 

Horváth István az eseményen em-
lékeztetett arra, hogy az öt éve létre-
jött Szőlő-Szem Mozgalom ma már 
közel félezer civilt mozgat meg, akik 
eredményesen működnek együtt a 
rendőrséggel, s döntő szerepet vállal-
nak a bűnmegelőzésben. A szervezet 
– mint mondta – jól kommunikál, s 
ha idegen gépkocsit, személyt vesz-
nek észre egy-egy dűlőben, tagjai 
rögtön jelzik azt, ugyanakkor a to-
vábbi feladatokat a rendőrség végzi 
el. A közös akciók keretében már 
több betörést sikerült leleplezni és 
sok tanyatulajdonos nagy örömére 
visszajuttatni a présházakból ellopott 
munkaeszközöket. A polgármester 
arról is szólt, hogy a civil szervezet 
a városban is tevékenykedik, hiszen 
tagjai nagy szerepet vállalnak pél-

dául a városi rendezvények biztosí-
tásában, illetve hogy nekik köszön-
hetően Szekszárd lesz októberben a 
házigazdája Magyarország legran-
gosabb nemzetközi lövészversenyé-
nek, a Hungarian Opennek a városi 
sportcsarnokban. 

A jelenlévők azt is megtudhatták a 
polgármestertől, hogy a város lőtere 
nemrégiben teljes egészében visszake-
rült önkormányzati tulajdonba. Szek-
szárd a lőteret lövészklubbá szeretné 
átalakítani, amellyel a civil kurázsit, a 
klubéletet kívánja erősíteni amellett, 
hogy a rendőri szerveknek továbbra is 
lehetőségük lesz gyakorolni a helyszínen 
– tette hozzá.

A polgármester az eseményen meg-
köszönte Balogh Lászlónak, az egyesü-
let elnökségének, a tagoknak, valamint 
a városi és a megyei rendőri szervek-
nek a munkáját és a baráti együttmű-
ködést, továbbá Hatala Józsefnek és 
Garamvölgyi Lászlónak, hogy jelenlé-
tükkel erősítik a Szőlő-Szem Mozga-
lom, a rendőrség és az önkormányzat 
jó együttműködését.

Hatala József, a Nemzeti Bűnmeg-
előzési Tanács miniszteri biztosa 
kijelentette: a 2013-ban kialakított 
bűnmegelőzési stratégia összeállításá-
ban a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács 
nyomatékosan szerepeltetni kívánta a 
civil kezdeményezéseket, az emberek 
összefogását, együttműködését, egy-
ben leszögezte azt is: a Szőlő-Szem 
Mozgalom úttörője, előfutára a stra-
tégia számos elemének. Véleménye 
szerint még mindig olcsóbb a bűnt 

megelőzni, mint akármilyen bünte-
tést kilátásba helyezni, valamint kifej-
tette, hogy a 2009-re szinte szétesett 
bizottság 2013-ban újra megkezd-
hette tevékenységét, a költségvetés 
pedig 200 millió forintot biztosított 
a bűnmegelőzési feladatok elvégzé-
sére. Hangsúlyozta ugyanakkor azt 
is, ha érezhetően csökken a bűncse-
lekmények száma, a meglévő ügyeket 
magasabb színvonalon lehet elvégez-
ni. Garamvölgyi László, a Nemzeti 
Bűnmegelőzési Tanács szóvivője a 
tájékoztatón kiemelte: egyes uniós 
országokban a civil mozgalmaknak 
a rendőrség „kiegészítéseként” való 
létrejöttét kritikának fogják fel, de 
hazánkban kifejezetten pozitív a meg-
ítélése. Garamvölgyi méltatta a moz-
galom a kábítószerellenes harcban 
elért eredményeit is, miután a tanya-
világból teljesen sikerült kiszorítani a 
kábítószer-fogyasztáshoz kapcsolódó 
jelenségeket.

Balogh László, a szekszárdi egyesü-
let elnöke rávilágított: a rendőrség és a 
civil szervezet között kiváló a kommu-
nikáció, mindennapos kapcsolatban 
állnak bűnmegelőzés tekintetében. 
Úgy fogalmazott: „a jövő a civil szer-
veződéseké”. 

A tájékoztató a Városháza díszter-
mében bűnmegelőzési tanácskozással 
folytatódott, amelyen Hatala Józsefen 
és Garamvölgyi Lászlón kívül Tóth 
Ferenc kormánymegbízott és több me-
gyei és városi rendőri vezető is részt 
vett.

 Gy. L.
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NÉMETH EUROTRANS KFT.
NEMZETKÖZI SZÁLLÍTMÁNYOZÁSSAL

FOGLALKOZÓ BUDAPESTI CÉG,
AZONNALI MUNKAKEZDÉSSEL,
GYAKORLATTAL RENDELKEZŐ

MEMZETKÖZI GÉPJÁRMŰVEZETŐKET
KERES C + E KATEGÓRIÁVAL!

Nyugat – Európa és Anglia viszonylatban fuvarozunk.
Amit nyújtunk:
- Vadonatúj gépjárműpark, 
- Nagyfülkés, klímával, hűtővel felszerelt gépjárművek,
- Kocsi gazdás rendszer, 
- Korrekt, kiszámítható bérezés, 
- Egyedülálló fi zetési rendszer,
-  Kereseti lehetőség:

380.000 Ft–400.000 Ft. között 
- 2–3 hetes kintlét
- AETR rendeletek szerinti munkavégzés
- azonnali munkakezdés

Az állás betöltéséhez szükséges: 
- nemzetközi gyakorlat nyerges szerelvénnyel  
- digitális tachográf kártya
- gki kártya
- C+E kat. Jogosítvány
- PAV alkalmassági bizonyítvány
- darabárus ADR igazolvány előnyt jelent

Jelentkezés a
munka.kamion@gmail.com

email-en elküldött,
szakmai önéletrajzzal,

illetve
a 06 30/222-9129-es 
telefonszámon lehet.

Szekszárdi Diákétkeztetési Kft.
7100 Szekszárd, Bezerédj u. 2. 
Telefon: 74/314-580, 
web: www.diaketkeztetes.net

A menü ára: 830 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap február 10-től február 14-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

február 10. február 11. február 12. február 13. február 14.

„A”

Kolbászos 
bableves

Magyaros 
burgonyaleves Zöldbableves Daragaluska-

leves Gombaleves

Darásmetélt,
lekvár, banán

Paradicsomos 
káposzta,
főtt hús

Rántott 
csirkemáj,

franciasaláta,
alma

Disznótoros,
sós burgonya,

párolt káposzta

Bácskai 
rizseshús,

vegyesvágott

„B”

Kolbászos 
bableves

Magyaros 
burgonyaleves Zöldbableves Daragaluska-

leves Gombaleves

Fahéjas csiga,
banán

Vadas 
marharagu,

spagetti

Rakott 
burgonya,

savanyúság,
alma

Dubarry 
pulykamell,
párolt rizs

Kapros-túrós 
pulykamell,

pirított burgonya,
zöldköret

„C”

Brokkolikrém-
leves

Magyaros 
burgonyaleves Zöldbableves Daragalus-

kaleves Csirkegulyás

Marhapörkölt,
tarhonya,

almapaprika

Rántott 
csirkecomb,

kukoricás rizs,
céklasaláta

Lecsós szelet,
tészta,
alma

Lencsefőzelék,
sült debreceni

Túrógombóc,
mandarin

Akkumulátorok
akár országos garanciával!

AKCIÓ!!!
Munkadíjból 10% kedvezmény

február és március hónapban!

Szekszárd, Tartsay Vilmos u. 19.
Tel.: 06 20/9920-821, 06 74/410-638

E-mail: tompalko@citromail.hu

PALKÓ 2000 Bt. 
Autóvillamosság

OVI-VÁRÓ 2014
A Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda programajánlója

Farsangi játszóház
Szeretettel várjuk a leendő kisóvodá-
sokat szüleikkel együtt mindhárom 
óvodánkba (Perczel Mór utca 2., 
Szent-Györgyi Albert u. 11., Szőlő-
hegy, Óvoda u. 5.) 2014. február 13-
án, csütörtökön, 9.30-tól 11 óráig.
Vidám farsangi hangulatban gyerme-
keik kipróbálhatják óvodáink moz-
gásfejlesztő eszközeit. 

Lehetőség nyílik a leendő kiscsoportos 
óvónénikkel, dadus nénikkel, óvodás 
gyermekekkel való találkozásra, meg-
tekinthetik csoportszobáinkat, gyer-
mekmosdóinkat, öltözőinket is.
Kérjük, hogy gyermekeik számá-
ra szíveskedjenek váltócipőt hozni! 
Együttműködésüket köszönjük. 
Szekszárdi Gyermeklánc Óvoda dolgozói

Óvodahívogató
A szekszárdi 1. Számú Óvoda 
Kindergarten óvodahívogató 

programokat szervez, melyekre 
szeretettel várja az óvodaválasztás 
előtt álló szülőket és gyermekeiket.
A program időpontja épületenként:
Kölcsey épület: 2014. március 11. 

(kedd), 10-11 óráig
Wosinsky épület: 2014. március 18. 

(kedd), 10-11 óráig
Bajcsy épület: 2014. március 25. 

(kedd), 10-11 óráig
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Az ütemtervnek megfelelően folyik 
az építkezés, köszönhetően a kivi-
telezők felkészültségének és az el-
múlt időszak kegyes időjárásának.

A „Szekszárd Megyei Jogú Város 
történelmi városmagjának funkci-
óbővítő fejlesztése” című, „DDOP-
4.1.1/C-09-2f-2010-0001” azonosító 
számú pályázat keretében elkészültek 
a tömbbelsőben a közműkiváltások, 
ezzel párhuzamosan az e-on saját be-
ruházásában egy új transzformátort 
épített. Elbontották az acélcsarnokot, 
befejeződtek a parkolóház földmun-
kái, jelenleg az emelet födémrészét 
készítik. A parkolóházban 63 férő-
hely lesz, míg a felszínen 43 parkoló-
hely kerül. A megújult szekszárdi piac 
átadása 2014 szeptemberére várható.

Az „A” épületben (az iskola felöli 
kétszintes megmaradó épületben) a 
bontási munkák során kiderült, hogy 
néhány alaptest megsüllyedt, ezek 
megerősítése megtörtént, pillanatnyi-
lag a szerkezetépítési munkák folynak. 
Továbbá megépítésre került az épület 
keleti oldalához kapcsolódó bővít-
mény kétszintes szerkezete, valamint a 

„B” épület (az elbontott csarnok alatti 
üzletek) bővítésének a pillérváza és a 
vasbetonfödém szerkezete is kialakí-
tásra került. A munkafolyamat követ-
kező lépése az elárusító területet felül-
ről záró üvegtető acélszerkezetének az 
építése lesz. A tető előnye, hogy fényá-

teresztő és véd az időjárás 
viszontagságaival szemben. 

A tavasz végén forga-
lomkorlátozás (útszűkület) 
is várható a Széchenyi utcai 
csatlakozásnál a közműrá-
kötések idején.

Jó ütemben halad a szekszárdi Piactér átépítése

Számviteli Egyesület Tolna megyei Szervezete a 
MKVK Tolna megyei Szervezetével közösen szakmai előadást tart 

Helyszín: Garay János Gimnázium Díszterme 
Szekszárd Szent István tér 7-9.

Időpont: 2014. február 13. (csütörtök) 9:00-15:30 óra
Előadók: NAV munkatársai 

Kredit pontok: 
Mérlegképes könyvelők (nem számvitel) 8 pont 

Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők 9 pont
Részvételi díjak: (számlát állítunk ki)    

Az MSZSZE és MKVK tagjainak 5000Ft/fő ¬+ áfa
Kívülálló érdeklődőknek 7000 Ft/fő + áfa részvételi díj. 

Jelentkezni 2014. február 11. (kedd) 16 óráig az alábbi helyen:
http://www.szamviteli-egyesulet.hu/oktatasra_jelentkezes

E-mail: csekegy@t-online.hu

Adóváltozások 2014.
Személyi jövedelemadó, Eva. tv, Kata tv változásai

Társasági adóváltozások
Áfa tv. módosítása

Helyi adókról szóló törvény és illeték tv. módosítása
Az adózás rendjéről szóló tv. módosítása

Tb. és szocho. szabályok változása
Számviteli törvényi változások

SAJTÓKÖZLEMÉNY
GARAY ÉLMÉNYPINCE: EGYEDÜLÁLLÓ TURISZTIKAI ATTRAKCIÓFORMÁLÓDIK SZEKSZÁRDON

Hétről hétre új, egyre szebb képet mutat a szekszárdi Garay Pince. A nagymúltú, többszáz éves 
létesítmény átalakítása tavaly októberben kezdődött meg. Pályázati projekt keretében Ma-
gyarországon páratlan különlegességgé építik át. Idén nyáron igazi élménypinceként nyitja 
meg kapuit az érdeklődők előtt.

Mit kell tudni a borról, a szekszárdi borvidékről? Mit mesélnek a legjobb helyi borászok? Hogyan metszik a 
szőlőt? Miként készítik a legízesebb nedűket? Milyen a kulturált borfogyasztás? – Rengeteg egyéb kérdés 
mellett a fentiekre is választ kapnak mindazok, akik ellátogatnak majd a Garay ÉlményPincébe. Ráadásul 
háromórás izgalmas, korszerű és mélyreható élményprogram vár rájuk: a többi közt interaktív játékok, 
illatkamra, infografikák és egyéb számítástechnikai eszközök segítségével juthatnak érdekesebbnél érde-
kesebb információkhoz. A föld alatti körút végére teljeskörű áttekintést kapnak a szőlő- és borvertikumról, 
s az újonnan megszerzett tudásukat - egy érintőképernyős felületen – még tesztelhetik is majd.
A fejlesztés projektgazdája a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft., amelynek ügyvezető igazgatója azt mondja, 
a beruházás megfelelően, a tervek szerint halad: - Miután a pincéből kibontottuk és eltávolítottuk a 
korábban bortárolásra szolgáló fa hordókat és beton tartályokat, valamint kitisztítottuk a falak fugáit, 
a tégla padlózat felszedése következett – tájékoztat Bálint Zoltán. - Jelenleg már a talajkollektor- és 
a gépészeti-vezetékek elhelyezése zajlik, haladunk az aljzatbetonozással és a talajnedvesség elleni 
védekezéssel. Az egyes pinceágakban már a betonlap burkolatok 90%-a is elkészült, következő mun-
kafázisként pedig a válaszfalazások kezdődnek majd el.
A padlózat alatti dupla csőrendszer (az egyik a zöldenergiáé, a másik a fűtésé lesz) szintén érdekessége a 
beruházásnak, a majdani látogatókat azonban jobban érdekelheti az, hogy a fejlesztés várhatóan júniusban 
fejeződik be. A megújult pincének ráadásul már konyhája is lesz, ahol az ízletes étkek mellől természetesen 
a zamatos nedűk sem hiányozhatnak: a borvidék mintegy kétszázféle (!) borát forgalmazzák majd. Bálint 
Zoltán úgy fogalmaz: az említett föld alatti körút ezekkel kiegészítve bizonyosan egyedülálló turisztikai attrak-
ciót jelent – így nyitják meg a szekszárdi Garay ÉlményPince 780 négyzetméteres borélmélmény-világát.
A pince átalakítására – amelynek eredményeképpen négy új munkahelyet is teremtenek - az Új Széchenyi 
Terv Dél-Dunántúli Operatív Programja keretében a Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. pályázott. A „Garay 
élménypince” című projekt (pályázati azonosító szám: DDOP-2.1.1/A.B-12-2012-0027) 197.817.874 Ft 
támogatást nyert el. 

További információ:
Bálint Zoltán ügyvezető igazgató, Szekszárdi Vagyonkezelő Kft.
Tel.: +36-20/244-7380 • Email: balint.zoltan@vagyon.t-online.hu
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Séta a csakrák körül

Az indiai ezoterikus örökségből 
származó csakrák tanába vezette be 
hallgatóságát Teszler Vendelné jó-
gaoktató a Mentálhigiénés Műhely 
által megrendezett Egészség Sza-
badegyetem január 29-i nyitóelőa-
dásán, amelyet a Babits Mihály Kul-
turális Központban tartottak. 

A Mentálhigiénés Műhely elnöke, 
az est házigazdája, Pócs Margit la-
punknak elmondta: mélyreható, el-
gondolkodtató előadásokat kívánnak 
szervezni, amelyek az ember életére, 
mindennapjaira pozitív hatással le-
hetnek, amennyiben kellő motiváció is 
társul a szabadegyetemi előadásokon 
felkínált tudás elsajátítására. 

A több mint kétórásra sikerült ak-
tuális előadásban Teszlerné egy jóga-
bemutatót is tartva taglalta az emberi 
test csakraközpontjainak életünkre 
gyakorolt hatását. A jógagyakorlatokat 
Kulisityné Finta Ágnes jógaasszisztens 
végezte, aki meglehetősen embert pró-
báló  testtartásokkal (ászanákkal) káp-
ráztatta el a keleti tudományok iránt 
érdeklődő közönséget.

A csakra szanszkrit szó, jelentése: 
kerék, a gerinc mentén húzódó ener-
giaközpontot jelöli. Minden egyes 
csakrának létezik mantrája, amellyel 
a csakraműködést lehet aktiválni. 
Egy-egy csakra a fizikai test megfele-
lő testrészének idegeivel áll közvetlen 
kapcsolatban, mely az idegrendszeren 
keresztül látja el energiával és ez által 

információkkal a szerveket, a végtago-
kat, valamint a sejteket. Ha a test egy 
területén – például egy szerv aktivitása 
által – energiatöbblet keletkezik, akkor 
a megfelelő csakra a környezetbe ve-
zeti el a fölösleges energiát. Ameny-
nyiben valamilyen okból megszűnik 
a test energiaellátása, az ember képes 
bizonyos ideig a csakrák segítségével 
is élni e tekintetben. Az említett csak-
rák tehát olyan, érzékszerveinkkel fel 
nem fogható energiaközpontok, ame-
lyek arról gondoskodnak, hogy élete-
nergiánk eljuthasson testünk-lelkünk 
minden egyes kis zugába. Ezen köz-
pontokat fizikai mozgással, testgya-
korlatokkal lehet aktiválni, amelyre a 
jógagyakorlatok kiválóan alkalmasak. 
A csakrák a fizikai (testnedvek, mi-
rigyek, idegek), a szellemi (megfelelő 
táplálkozással, környezeti hatással 
vesszük magunkhoz) és strukturális 
létezésben (a bölcsességhez, tudatos-
sághoz való érzékenységünk, amelyet 
megpróbálunk magunkba vonni a 
csakrákon keresztül) is megjelennek. 

A legelső csakra, amelyet Teszler 
Vendelné kielemzett, a gyökércsak-
ra, mely a „tudattalan székhelyeként” 
definiálható. E központ a hagyomány 
szerint előző életünk boldogságát vagy 
boldogtalanságát határozza meg. A 
mérhetetlen vágy e csakrában a tudat 
alatt található. Az említett terület az 
örömért, a harmóniáért, a boldogságért 
felelős, továbbá erősíti a tudatossá vá-
lást, az életigenlést. 

A gyökércsakráról az is kiderült, 
annak eleme a Föld, amely az ember 
természethez való viszonyulását hatá-
rozza meg. Az altesti csakra mentális 
síkon egyebek mellett a harag, a gyű-
lölködés, a kapzsiság, továbbá a félté-
kenység vagy az önmagunkban való 
kételkedés, a tudatalatti és az alvás-éb-
renlét állapotáért felel, de a bölcsesség, 
a megérzések, az alkotóerők, sőt, a baj-
társiasság, az érzékiség, a depresszió, a 
hisztéria központja. E csakrának a víz 
eleme felel meg. 

A soron következő köldökcsakrával 
a körülöttünk lévő energiát befolyá-
solhatjuk, emellett biztosítjuk, hogy 
a hőháztartás egyenletes legyen. E 
csakra eleme a tűz. Ezzel a csakrák 
közti áramlást, a teljes egyensúlyt és 
az egészséget lehet kordában tartani. 

A szívcsakra a csakrarendszer kö-
zéppontját jelképezi, amely a világos-
ság, a tisztaság, egység, öröm, béke, jó-
ság, türelem, megértés, megbocsájtás 
és üdvösség csakrája, kisugárzásának 
mértéke kapcsolatunk mélységétől 

függ. Ez a költészet helye is, csakúgy, 
mint az elengedésé, vagy a felszaba-
dulásé. 

A torokcsakrában található az em-
beri kifejezőképesség, a kommuniká-
ció és az inspiráció központja. Ez a 
csakra hídként szerepel gondolataink 
és érzéseink, valamint impulzusaink 
és a rájuk adott válaszok között, ezen 
kívül egyidejűleg a külvilág felé közve-
títi az összes csakra tartalmát. A torok-
csakrán keresztül fejezzük ki ugyanak-
kor mindazt, ami bennünk van. 

A szakrális csakrában meglévő krea-
tivitás a torokcsakrában lép kapcsolat-
ba a többi csakra energiájával. E csakra 
segítségével – melynek eleme az éter 
– halljuk meg a teremtett világ rejtett 
hangjait, és a saját, igazi belső hangun-
kat is – tudhattuk meg. 

A három isteni csakra közül a leg-
első homlok-csakra, vagy harmadik-
szem-csakra, melynek segítségével a 

létet tudatosan érzékeli az ember. Ez 
a felsőbbrendű szellemi erők, az in-
tellektus, a tisztánlátás, az emlékező-
tehetség és az akarat székhelye, a test 
szintjén pedig a központi idegrendszer 
irányító centruma. A harmadik szem 
a fizikai világon túlra lát, mintha egy 
szöveg sorai között olvasna, annak mé-
lyebb értelmét keresve. Hozzátársított 
elem a fény, mely érzékszerveinkbe 
jutva információkat szolgáltat a kül-
világról. A homlokcsakra segítségével 
bepillanthatunk a teremtés összes, a 
fizikai realitás mögött található tarto-
mányába. A holdközpont-csakra már 
a hajforgónál található, egyensúlyba 
hozza az emberi szervezetet, de itt le-
hetséges az éhség-és szomjúságérzet 

szabályozása is, aktiválását pedig zu-
hanyozásnál lehetséges elérni. 

Amint arra Teszlerné kitért, sok-
szor a gyermekek e területen tekerge-
tik a hajukat, aktiválva ösztönösen ezt 
a központot, ahol nem mellékesen a 
testi-lelki egység, az egészség, az éle-
terő, a fiatalság központja, s, egyebek 
mellett a halhatatlanság nektárja is itt 
rejtőzik. 

Az előadó legutolsó isteni csakra-
ként a fejtető csakrát, vagy korona-
csakrát elemezte, melyet a megvilágo-
sodás székhelyeként említett. A terület 
a szellemi frissességért, s, az agyi funk-
ciókért felel, sőt, az emlékezet- felfogó-
képességet és az összpontosítást is sza-
bályozza. A fejtető-csakra, ha túl aktív, 
hűtéssel kell úrrá lenni rajta. Az utolsó 
csakra mind e mellett az önmegvalósí-
tást, a teljes egyensúlyt és az egységet 
szimbolizálja. 

 Gy. L.

A következő Egészség Szabadegye-
tem február 26-án lesz, amelyen 
Leskó Anna gyógytestnevelő, három 
danos kyokushin karatemester beszél 
a mozgás és energia kapcsolatáról. 
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A Krisztus-hívők egységéért imádkoztak

1908 óta évente tartanak ökumeni-
kus imahetet a Krisztus-hívők egy-
ségéért. A világméretű esemény 
idei alkalmait Szekszárdon január 
20-a és 26-a között tartották meg.

A megyeszékhelyen több mint egy év-
tizede várják rendszeresen a hívőket, 
hogy az egységért imádkozzanak. Az 
imahét első alkalmát a belvárosi római 
katolikus templomban tartották, ahol 
Kaszóné Kovács Karola református 

lelkésznő hirdetett igét az Isten iránti 
szeretet, a hálaadás témakörben. Más-
nap a református templomban Por-
páczy Attila római katolikus káplán, 
szerdán az evangélikus templomban 
Bacsmai László római katolikus plébá-
nos, csütörtökön a metodista imaház-
ban Sefcsik Zoltán evangélikus lelkész, 
pénteken az újvárosi templomban 
Kovács Zoltán metodista lelkipásztor, 
míg szombaton az evangélikus temp-
lomban Papp Barnabás baptista lelkész 
hirdetett igét.

– Az ökumenikus imahetek alkal-
main egy világméretű közösség tagjai 
lehetünk – mondja Sefcsik Zoltán, a 
két estének is otthont adó evangélikus 
gyülekezet lelkésze. – Idén a kanadai 
keresztény egyházak vezetői állították 
össze az imahét tematikáját, és adták 
meg annak mottóját: „Hát részekre 
szakítható-e a Krisztus?”. Az idézetet 
Pál apostol Korinthusiakhoz írt le-
velének első fejezetében találjuk. Az 
imahéten naponta kiemelten találkoz-
hattak a hívő közösségek Pál apostol 

levelének egy-egy tanácsával, útmuta-
tásával. Az alkalmak vezérfonala volt, 
hogy a Jézus Krisztusban hívők Isten 
egy népévé válnak, mert közelebb ke-
rülnek Istenhez a Szentlélek terve sze-
rint. Az igét hirdető lelkészek egy-egy 
bibliai szakaszt újabbakkal egészítettek 
ki, kibontva annak mondanivalóját.

A feltöltődést szolgáló alkalmakat 
igen élénk érdeklődés kísérte, bizo-
nyítva, hogy a szekszárdi keresztények 
keresik, igénylik az őszinte hangvételű 
együttléteket – tette hozzá Sefcsik Zol-
tán. A tolnai megyeszékhelyen 2001 
óta szolgáló evangélikus lelkészt ezt 
követően a tavaly szeptemberben in-
dult hit- és erkölcstan-oktatás tapasz-
talatairól is kérdeztük.

– Nyugodtan mondhatom, hogy 
Szekszárdon népszerű a gyerekek 
körében a hittan – mondja Sefcsik 
Zoltán. – Felmenő rendszerben, az 
általános iskola első és ötödik, illet-
ve a hatosztályos gimnázium hetedik 
osztályában, órarendi keretben fo-
lyik az oktatás, hetente 45 perben. A 

szülőknek kell nyilatkozniuk, hogy 
gyermeküket erkölcstanra, vagy hit- 
és erkölcstanra íratják. Városunkban 
közel azonos számú diák jár erre is, 
arra is, ami nekünk, lelkészeknek iga-
zán örömteli. A történelmi egyházak 
közül Szekszárdon az evangélikus 
közösség a legkisebb, mégis három 
iskolában, a Bakában, a Babitsban és 
a Gyakorlóban is van csoportom. Az 
órákon klasszikus bibliai történetek 
kerülnek elénk, ezeknek mindig az 
erkölcsi tanulságát állítjuk a közép-
pontba. Félévkor és év végén is érté-
kelem a gyerekeket: az ismeretanyag 
elsajátítása mellett az órai aktivitás is 
a szempontok között van.

Sefcsik Zoltán még hozzátette: örö-
mére szolgál, hogy minden korábban 
náluk keresztelkedett gyerek hit- és 
erkölcstanra jár, és diákjai közül egyre 
többen járnak el szüleikkel a hónap 
utolsó vasárnapján tartott családi is-
tentiszteletekre az evangélikus temp-
lomba. 

 F. L.

Hangversennyel emlékeztek Gerse Józsefre

Változatos repertoárral adóztak az 
egykori szekszárdi zenepedagógus, 
Gerse József emlékének január 31-
én este, az Agóra Művészetek Há-
zában rendezett hangversenyen. A 
koncerten fellépett többek között 
Simon Péter karnagy vezetésével 
a Liszt Ferenc Pedagógus Kórus, 
Naszladi Judit irányításával pedig 
a Garay János Gimnázium Kórusa.

A nagy érdeklődés mellett megtartott 
rendezvényen – amelyen az énektanár 
özvegye, Gerse Józsefné Márta néni 
és gyermekeik is részt vettek –, Csö-
tönyi László műsorvezető idézte fel az 
elhangzott zeneművek szüneteiben az 
1936-ban Szekszárdon született ének-
tanár életútjának főbb állomásait. 

A neves tanár rengeteget tett Tolna 
megye kórusmozgalmának fejleszté-
séért: 1965-ben a Liszt Ferenc Peda-
gógus Kórus az alapító karnaggyal, 
Gerse Józseffel és 70 taggal indult 
útjára. Gerse József a ’70-es években 
65 fővel megalapította a gimnázium 
óvónőképzőjének kórusát. A kórus a 
’80-as évekre százfősre duzzadt, s öt al-
kalommal nyerte el az év kórusa címet. 
1978-ban Gerse a Kórusok Országos 
Tanácsának tagja lett, 1984-ben a Ga-
ray Gimnáziumban létrehozta a zenei 
fakultációt, míg ’88/89-ben az Éneklő 
Ifjúság országos kórusversenyén arany 

oklevelet vehetett át munkájáért. A 
művész 1994-ben ismét elvállalta 
néhány évre a karvezetői munkát. A 
kiváló énektanár és karnagy, akinek 
munkásságát Garay és Eötvös József 
Emlékéremmel is jutalmazták, 2000-
ben mondott le betegség miatt a kar 
irányításáról. 2007-es halálát követően 
családja alapítványt hozott létre, amely 
szívügyének tekinti a zenei tehetségek 
felkarolását. 

A zenepedagógus tiszteletére ren-
dezett hangversenyen a hallgatóság a 
Liszt Ferenc Pedagóguskórus részéről 
Halmos László: Ünnepi alkalmakra 
című alkotását, valamint Kodály Zoltán: 
A szép énekszó múzsájához című kó-
rusművét hallhatta egyebek mellett, de 
felcsendült Verdi Nabuccójából a Rab-
szolgák kórusának dallama, továbbá 
Farkas Ferenc: Pataki diákdalok című 
alkotása is.

A Garay János Gimnázium Kórusa 
sárközi dallamokat adott elő.

Az egykori tanítvány, Fábián Éva 
többek közt a bukovinai Istensegíts 
faluból, Kodály gyűjtéséből ismert  
Tavaszköszöntővel érkezett a koncertre. 

A színvonalas rendezvényen, amelyen 
Lányi Péter és Lozsányi Soma is ját-
szott orgonán, felidézték Gerse tanár 
úr híres mondását is: „Zene nélkül  
lehet élni, de nem érdemes”.

 Gy. L.
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SZAKÜZLETVEZETŐ
Főbb feladatok:
– Szaküzlet vezetése
–  Potenciális ügyfelek keresése, 

kapcsolattartás a meglévő ügyfelekkel
– Helyi kiszállítások

Szakmai elvárás:
–  5 év üzletvezetésben vagy kereskedelemben 

eltöltött gyakorlat
–  (Gépész, autószerelő) középfokú végzettség
– „B” kategóriás jogosítvány

Telephely: Szekszárd

Fényképes szakmai önéletrajzát, a betölteni kívánt pozíció és telephely feltüntetésével
2014. február 20-ig a HR.HABI@GMAIL.COM címre kérjük elküldeni.

Szekszárd Megyei Jogú Város Ön-
kormányzata megbízásából a Garay 
Élmény Pince (a Szekszárdi Vagyon-
kezelő Kft.) fotópályázatot hirdet 
„Barangolás a Szekszárdi Borvidék 
dűlői között” címmel. A pályázat célja 
a Szekszárdi Borvidék dűlőinek, szőlő-
termő területeinek művészi színvonalú 
bemutatása, különös tekintettel a szur-
dikokra (löszfalakra) és a tanyákra.

Pályázati feltételek:
• A nevezési díj befizetése.
•  Minden pályázó maximum 20 saját 

készítésű digitális vagy digitalizált sa-
ját fotóval indulhat, melyekből a  szur-
dikokat (löszfalak) és a tanyákat mini-
mum 4-4 fényképpel kell bemutatni.

•  A beküldött képek a szekszárdi bor-
vidék dűlőit, szőlőtermő területeit 
bemutató, JPG kiterjesztésű, keret nél-
küli, legalább 3 Mpixel, de legfeljebb 8 
Mpixel felbontású tájképek lehetnek.

•  A pályázat nyitott, nemtől, kortól, 
lakóhelytől függetlenül, részt vehet 
amatőr és profi fotós egyaránt.

•  A pályázaton manipulált képek nem 
indulhatnak. Nem számítanak mani-
pulációnak a hagyományos fotográfi-
ai korrekciók, így a színek, tónusok és 
a fényerő beállítása, illetve a felvétel 
közben keletkezett technikai hibák 
eltávolítása. Manipulációnak számít 
és kizárást von maga után a képek 
mondanivalójának megváltoztatása, 
azaz a képi elemek utólagos hozzá-
adása.

•  A sorozatban minden kép külön al-
kotásnak számít.

•  A pályázó kizárólag saját erede-
ti szerzői alkotásával pályázhat. (E 
feltétel megsértése esetén a pályázat 
érvénytelenné válik, és a pályázó 
nem kaphat díjat; amennyiben pedig 
a díjátadást követően válik ismertté, 
akkor a pályázó köteles a díjat vissza-
szolgáltatni. Az eredményhirdetést 
követően a pályázat meghirdetője 
valamennyi díjazott alkotás esetében 
bekéri az adott kép nagyfelbontású, 
magas minőségű, eredeti változatát.)

•  A pályázó hozzájárulását  adja ahhoz, 
hogy a benyújtott képet a kiíró a szer-
zői jogok tiszteletben tartása mellett, 
de ellenszolgáltatás nélkül felhasznál-
ja, publikálja.

•  A kép készítésének ideje nem lehet 
régebbi a 2012. évnél.

Regisztráció menete:
•  A mellékelt regisztrációs lap kitölté-

sével és visszaküldésével.

Nevezés részletei:
Nevezési díj: 2500 Ft/pályázó, a bekül-
dött képek számától függetlenül.

A nevezési díjat banki átutalással az 
OTP 11746005-20074535 sz. számla-
számra, vagy készpénzbefizetéssel a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. irodájá-
ban (7100 Szekszárd, Bezerédj I. u. 2.; 
tel.: 74/510-422) lehet befizetni, legké-
sőbb 2014. augusztus 31-ig. 

A beazonosítatlan utalásokat vagy 
banki befizetéseket nem áll módunk-
ban visszautalni.

A közlemény rovatban minden pá-
lyázónak feltétlenül fel kell tüntetnie 

a regisztráció során kapott azonosító 
számát.

A fotókat CD-n a Szekszárdi Vagyon-
kezelő Kft, 7100 Szekszárd, Bezerédj I. 
u. 2. címre kell ajánlott küldeményként 
beküldeni, vagy személyesen leadni. A 
lemezen fel kell tüntetni a pályázat cí-
mét, a kép címét, a készítés időpontját 
és a regisztrációs számot.

A pályázat kiírója a hozzá beküldött 
fotókat nem őrzi meg, nem tárolja, és 
nem küldi vissza se elektronikusan, se 
postai úton, felelősséget e tekintetben 
nem vállal.
 
Határidők:
Beküldési határidő:
2014. augusztus 31., 12 óra
Eredményhirdetés: 2014. szeptember 
18. és 21. között, a Szekszárdi Szüreti 
Napok rendezvénysorozat keretében.

A díjazott fotók megjelenítése: 
2014. szeptember 18. és 21. között a 

Szekszárdi Szüreti Napok rendezvényso-
rozat keretében megrendezett kiállításon, 
valamint a www.vagyonkezelokft.hu, a 
www.garaypince.hu és a www.szekszard.hu 
honlapokon.
 
A nyertesek jutalma:
Szakmai zsűri döntése alapján az első, 
második és harmadik helyezetteket 
jutalmazzuk.

Fődíj: szállásutalvány egy 2 éjszakás 
wellness hétvégére 2 fő részére,
2. díj: 1 hetes üdülés 2 fő részére a 
Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. üzemel-

tetésében lévő harkányi vagy gunarasi 
vendégházban,
3. díj: borkóstoló 2 fő részére a szek-
szárdi Garay Élmény Pincében.

Szerzői és felhasználói jogok
•  A pályázaton részt vevő a pályamű(-

vek) beküldésével automatikusan el-
fogadja a kiírás feltételeit, és kijelenti, 
hogy a kép(ek)et ő készítette, és ren-
delkezik a közlés jogával.

•  A pályázó tudomásul veszi, hogy a 
beadott kép(ek) elkészítésével és nyil-
vános bemutatásával okozott esetle-
ges személyiségi és szerzői jogsérté-
sekért minden felelősség a pályázót, a 
szerzőt terheli, beleértve a jogsértés-
sel bekövetkező anyagi felelősséget is.

•  A pályázat benyújtói a pályamunká-
hoz fűződő szerzői jogaik alapján az 
alábbi keretek között adnak a kiíró 
részére felhasználási engedélyt:

•  A pályázat kiírója jogosult a pá-
lyaművek felhasználására a Szek-
szárdi Borvidék népszerűsítésével 
kapcsolatban kiadott kiadványai-
ban, internetes felületein.

•  A kiíró jogosult nyilvánosságra 
hozni a mű(vek)et, továbbá meg-
jelentetni azokat a kiállításhoz 
szorosan kapcsolódó katalógus, 
programfüzet, internetes felület, 
reklám stb. keretében.

•  A pályázók által megadott elérhe-
tőségeket a pályázat kiírója adat-
bázisában regisztrálja, de azokat 
harmadik személynek csak a 
pályázó külön beleegyezésével 
adja ki.

„Barangolás a Szekszárdi Borvidék dűlői között”- fotópályázat
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ART-CASH
ZÁLOG–ÉKSZER

HA ÖNNEK TÖBB KELL

 

www.artcash.hu

GYORS-KORREKT-BIZTONSÁGOS
THM: 43,66%-44.98%. A kölcsönt az Art-Cash Kft. nyújtja,
mint a Szigetvári Takarékszövetkezet kiemelt közvetítője.

Nyitvatartás: H-P: 8:00-16:30 Sz: 8:00-12:00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23.
Telefon: 74/315-994
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Február 2-ai rejtvényünk megfejtése: Szőke Szakáll, Vonósnégyes, Gerő Jenő

Bíró László tábori püspököt ország-
szerte ismerik, s nemcsak a helyőrsé-
gek állományaiban a katonák, hanem a 
békés, örömteli életre vágyó családok is, 
hiszen ő egyúttal a Magyar Püspöki Kar 
családreferense. De hogy Szekszárdon 
szeretik a legjobban, az nem lehet két-
séges. Hiszen e város szülötte, s gyak-
ran tér ide vissza, nemcsak rokonaihoz: 
részt vesz a búcsúkon, misét mond, lel-
ki gyakorlatokat tart a helybelieknek, 
törődik az itt élők sorsával. 

Öröm, hogy (a hét évvel ezelőtti 
interjúkötet után) most új könyv je-
lent meg vele: A lélek útjain címmel.  
Bíró László püspökkel a korábbi kö-
tet szerzője, az ugyancsak szekszárdi 
származású, latin-történelem szakos 
gimnáziumi tanár, Simon Erika be-
szélget. Baráti és személyes párbeszéd 
ez, amelyben a püspök felidézi gyer-
mekkora esztendeinek sok szép élmé-

nyét: három templomba 
járt ministrálni Szekszár-
don, édesapjával pedig a 
Sió töltésén gyűjtötték a 
szénát, járták a szurdiko-
kat, szőlőket, a természet 
éltető közelségében éltek 
Háry János, Garay János, 
Liszt Ferenc, Babits Mihály, 
s a filozófusnő: Dienes 
Valéria városában. 

Szekszárd Bíró Lászlóé, 
s az író, kérdező Simon 
Erikáé: hittel vallják azt, amit a kötet 
hátlapján idéznek is! Megszépül az or-
szág, ha valakié… (Mécs László versé-
nek egyik sora ez.) 

A kötet szól a régi alsóvárosiak éle-
téről, a kápolnák újjászületéséről, a 
családok gondjairól, a honvédség er-
kölcsi tartásáról, az igazságot kereső, 
lelkes fiatalokról… Kedvet, erőt adó 
mindaz, amit Simon Erika üdén sok-
szorozódó kérdéseire a köztiszteletnek 

örvendő püspök válaszol, azt mond-
hatnánk róla, amit egykor Kennedy 
elnök vallott magáról: optimista, illú-
ziók nélkül. Bíztató gondolatok és ér-
dekes emlékek, események sora szerez 
örömet az olvasónak: láttam megállni 
járókelőt a könyv plakátja előtt a Kin-
cses Sziget bolt ablakánál. Vagyis Bíró 
László legújabb könyve megérkezett: 
hazaért Szekszárdra! 

 Czigány György

A lélek útjain

Műanyag
ajtó-ablak

45% kedvezménnyel
Redőny, szúnyogháló,
reluxa, szalagfüggöny,
harmonikaajtó, roletta,

KÉSZÍTÉS, JAVÍTÁS

ZSOLT Árnyékolás
Telefon: 06–74/314–443

06–30/505–52–49
Az akció 2014. február 1-28-ig tart.

ELEKTORNIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonpro� t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

UROLÓGIAI
MAGÁNRENDELÉS:
Dr. PAPP FERENC

urológus főorvos

Szekszárd, Kossuth L. u. 14.
Rendelési idő:

csütörtök 17.00–19.00-ig

Bejelentkezés:
06-30/698-6490

BŐRGYÓGYÁSZATI
MAGÁNRENDELÉS

Dr. Karagity Eliza
bőr- és nemigyógyász szakorvos

rendelés helye: Szekszárd,
Tartsay u. 10. (Ergonom)

rendelési idő:
csütörtök 16–19h

BEJELENTKEZÉS:
30/576-3382

REUMATOLÓGIAI MAGÁNRENDELÉS
Dr. NEMES ADRIENN

reumatológus főorvos

Szekszárd, Tartsay V. u. 16.
(ERGONOM)

Rendelési idő: szerda 16–19 óra
Bejelentkezés: tel.: 06-20/997-0376
E-mail: drnemesadr@hotmail.com

Nyak-, hát-, derékfájás, isiász,
gerincproblémák, kéz-, térd- és

vállízületi fájdalom, izületi
gyulladás, csontritkulás.
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KÖZLEMÉNY
a 2014. április 6. (vasárnap) napján tartandó országgyűlési képviselők választásról

Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási Iroda (OEVI)
Vezető: dr. Göttlinger István • Helyettes: dr. Kajos Nikolett

Helyi Választási Iroda (HVI)
Vezető: dr. Göttlinger István • Helyettes: dr. Kajos Nikolett

Az OEVI és a HVI elérhetőségek:
Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. • Telefon: 74/504-100, 74/504-180, 74/504-166, 74/504-162 • Telefax: 74/510-251 • E-mail: jegyzo@szekszard.hu

Tolna Megye 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerület Választási Bizottsága
Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.

Tagok: Dr. Póla Zoltán elnök, Dr. Fekete Tamás elnökhelyettes, Dr. Vass Gábor tag, Dr. Blaskovich Marietta póttag, Dr. Kósa Magdolna póttag.

Választási Információs Szolgálat: 

Információt nyújtók: Parrag Ferencné – Tel.: 74/504-162 • Rózsáné dr. Balogh Vivien – Tel.: 74/504-156
Cím: 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. fszt. 3-as iroda

Ügyfélfogadási idő: hétfőtől csütörtökig 800- l630-ig, pénteken 800- l400 óráig • Telefon: 74/504-162, 74/504-179
E-mail: valasztas@szekszard.hu vagy parrag.kati@szekszard.hu

Az alábbi fontosabb jogszabályok határozzák meg az országgyűlési képviselők 
választásának lebonyolítási szabályait
• Magyarország Alaptörvénye
• 2013. évi XXXVI. törvény a választási eljárásról (Ve.)
•  17/2013. (VII.17.) KIM rendelet a központi névjegyzék, valamint egyéb vá-

lasztási nyilvántartások vezetéséről
•  28/2013. XI.15.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők és az Európai Par-

lament tagjainak választásán a választási irodák hatáskörébe tartozó felada-
tok végrehajtásának részletes szabályairól, a választási eljárásban használandó 
nyomtatványokról, valamint a választási eredmény országosan összesített ada-
tai körének megállapításáról

•  38/2013. (XII.30.) KIM rendelet az országgyűlési képviselők választása, vala-
mint az Európai Parlament tagjainak választása költségeinek normatíváiról, 
tételeiről, elszámolási és belső ellenőrzési rendjéről, valamint egyes választási 
tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról

•  3/2014. (I.20.) KIM rendelet a 2014. április 6. napjára kitűzött országgyűlési 
képviselő-választás eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról

Az országgyűlési képviselők választásakor az alábbi választási szervek működnek:
•  Szekszárdon 39 szavazatszámláló bizottság (SZSZB)
•  Tolna Megyei 01. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási 

Bizottság (OEVB) – 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.
•  Nemzeti Választási Bizottság (NVB) - Budapest

A választással kapcsolatos legfontosabb határidők:

A Nemzeti Választási Iroda megküldi a választási 
értesítőket a választópolgárok részére 2014. február 17-ig
A választói névjegyzék megtekintése a HVI-ben 
(munkaidőben - 7100 Szekszárd, Béla király tér 8.)

2014. január 20–tól 
2014. április 4-én 16.00 óráig

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező  
válasz-tópolgár kérheti a központi névjegyzékbe való 
fel-vételét a Nemzeti Választási Irodától

2014. március 22-én 
16.00 óráig

A választópolgár kérheti a nemzetiségi névjegy-
zék-be vételét, amennyiben az országgyűlési képvi-
selők választásán nemzetiségi listára kíván szavazni

2014. március 21-én 
16.00 óráig

Mozgóurna iránti kérelem benyújtása a választás 
előtt a HVI-hez 2014. április 4-én 16.00 óra
Mozgóurna iránti kérelem benyújtása a szavazás 
napján az illetékes SZSZB-hez 2014. április 6-án 15.00 óráig
Külképviseleti névjegyzékbe való felvétel kérel-
me-zése, módosítása, visszavonása

2014. március 29-én
16.00 óráig

A szavazás napján a lakóhelyétől távol tartózkodó 
választópolgár kérheti átjelentkezését (kérelmét 
módosíthatja, visszavonhatja) belföldön

2014. április 4-én 16.00 óráig

Jelölt ajánlóívek átadása 2014. február 17-től

Jelöltet ajánlani csak ajánlóíven lehet 2014. február 17. és 2014. 
március 3. között

Jelöltet bejelenteni az illetékes választási bizottságnál 2014. március 3-án
16.00 óráig

Szavazókörök beosztása, címe megtekinthető a pol-
gármesteri hivatal ügyfélszolgálati irodájában - mun-
kaidőben - a www.szekszard.hu honlapon folyamato-
san SZSZB tagjainak és póttagjainak a megválasztása

2014. március 17-én
16.00 óráig

A választási bizottságok megbízott tagjainak
bejelentése (pártok, független jelölt által)

2014. március 21-én
16.00 óráig

Választási kampányidőszak 2014. február 15-től
2014. április 6-án 19.00 óráig

Szavazás 2014. április 6.
6.00 órától 19.00 óráig

Magyarországi lakcímmel nem rendelkező levélben 
szavazó választópolgár a szavazatát tartalmazó vá-
laszborítékot leadhatja bármely OEVI-nél

2014. április 6-án 6 órától 
19.00 óráig

Választási plakátot az, aki elhelyezte vagy akinek az 
érdekében elhelyezték, köteles eltávolítani 2014. május 6. 16.00 óráig

Átjelentkezést, valamint a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben,
illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes Helyi Választási Irodától lehet kérni a fenti határidők figyelembe vételével.

Tájékoztatjuk továbbá a Tisztelt Választópolgárokat, hogy a települési szintű lakcímmel rendelkezők,
valamint az átjelentkezéssel szavazók szavazása a 19. sz. szavazókörben

(7100 Szekszárd, Szent István tér 7-9. – Garay János Gimnázium) kerül lebonyolításra.

Felhívjuk a választópolgárok és a jelölő szervezetek figyelmét, hogy a határidők jogvesztőek.

dr. Göttlinger István
OEVI és HVI vezető
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Február 15-én, szombaton immár 
harmincadik alkalommal rendezi 
meg a Dr. Pataki József Emléktúrát 
Óbányára a Tolna Megyei Termé-
szetbarát Szövetség és a Kórház 
Sportkör Természetbarát Szakosz-
tálya a Duna-Dráva Nemzeti Park 
Igazgatósága támogatásával.

Az Óbányai-völgyben található Dr. 
Pataki József Kulcsosház előtti kop-
jafánál 13 órakor tartanak megem-
lékezést. A kulcsosházat a túrázók 
szabadon választott útvonalakon 
érhetik el. 

A szekszárdiak a 7.10-kor induló 
menetrend szerinti autóbusszal jut-
hatnak el Bonyhádig, ahonnan 7.45-
kor indul tovább járat Pécs felé. Erről 
a buszról a mecseknádasdi kápolnánál 
leszállva a „zöld sáv” jelzésen kell ha-
ladni a Skóciai Szent Margit-keresztig, 

majd a kék sávon tovább a kulcsoshá-
zig. Ez az útvonal a legrövidebb, mint-
egy 6 km. 

Kiindulópont lehet Pécsvárad, a ma-
gyaregregyi Máré-csárda, Kárász, vagy 
Zobákpuszta is.

A leghosszabb, 14 km-es túra Hosz-
szúhetényből indul és a Zengőt (682 
m) érintve Püspökszentlászlón ke-
resztül vezet az út az óbányai kul-
csosházig.

A túrázók számára 11 és 14 óra kö-
zött forró teát és lángost biztosítanak 
a szervezők a kulcsosházban (a teához 
poharat mindenki vigyen magával!). 

A csoportok (6 fő felett) részvételét 
telefonon előre szükséges jelezni Kö-
vesdi Máriának (30/973-0809).

Minden érdeklődő természetjárót 
és közösséget szeretettel hívnak és 
várnak! 

 F. L.

Pataki-emléktúra indul a baranyai Óbányára

A szekszárdi székhelyű Zöldtárs 
Alapítvány idei első konferenciá-
ján a fenntartható fejlődés lesz a 
középpontban, azon belül is a víz-
gazdálkodás.

A színvonalasnak ígérkező konfe-
renciára az alapítvány a témában 
szakértő, neves professzort is meg-
hívott előadónak: Országh Józsefet, 
aki nyugdíjba vonulásáig a belgiumi 

monsi egyetem oktatója volt, emel-
lett 16 éven át tagja volt a Wallónia 
Vízügyi Kormánybizottságnak, ahol 
a Friends of the Earth belgiumi szer-
vezetét képviselte. Az ő irányításával 
készül és működik a témában irány-
adó www.eautarcie.com nemzetközi 
honlap.

A polgármesteri hivatal konferen-
ciatermében február 13-án (csütör-
tökön) 13.30-kor kezdődő és 16.30-ig 
tartó rendezvényen szó lesz a Szek-
szárdi Dombvidék aktuális és távlati 
vízrendezéséről, környezetegészség-
ügyi kérdésekről és az alapítvány 
munkájáról is, majd egyórásra terve-
zett, kötetlen beszélgetésre kerül sor 
a hallgatóság és a meghívott előadók 
között. 

A rendezvényre minden érdeklődőt 
szívesen vár a Zöldtárs Alapítvány.

 B. Gy.

A vízgazdálkodással foglalkozik 
a Zöldtárs Alapítvány idei első konferenciája
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Szekszárdon maradt az összmagyar kézilabdatorna vándorserlege

Ritka az olyan anyaországi sportese-
mény, amelyen szinte kivétel nélkül 
képviseltetik magukat az elszakított 
országrészek. Az ilyen szempontból 
is hézagpótló Kárpát-Meditop Kupa 
a kézilabda és a futball sportágban 
zajlik immáron 11 éve; futballban az 
ifjúsági korosztályban szereplő csapa-
tok az érdekeltek, a női kézilabdában 
pedig kikötés, hogy ne első osztályú, 
hanem NB I B-s vagy ennek híján NB II-
es csapatok találkozzanak egymással.

Ács Tibor főszervező akkor boldog 
igazán, ha a versenyen nevezők tekin-
tetében mindenki jelen van. Öröme 
ezúttal valószínűleg nem volt mara-
déktalan, mivel az elmúlt hétvégi szek-
szárdi torna ünnepélyes megnyitóján a 
meghívást sokszor elfogadó Beregszáz 
(Ukrajna) hiányzott a mezőnyből.

A Felvidékről viszont két csapat is el-
jött: Naszvad és az attól nem túl távoli 
Gúta. Már hagyományos erdélyi résztve-
vőnek számít a Sepsiszentgyörgy, a Dél-
vidéket, egészen pontosan a Vajdaságot 
pedig Ada csapata képviselte – amely vé-
gül is egy győzelemmel a csoportkörben 
kiharcolta a második helyet és a bronzért 
mérkőzhetett másnap. Ekkor pedig csat-
tanós siker koronázta a nála esélyesebb 
Naszvad elleni erőfeszítést: szinte az 

utolsó másodpercben lőtt góllal 21-20-ra 
nyertek és megszerezték a számukra igen 
előkelőnek számító harmadik helyet.

Nem nagyon volt kérdés, hogy a má-
sodosztály szintjén is jóval komolyabb 
játékerőt képviselő két anyaországbeli 
magyar csapat ellen egyik határon kívü-
li együttesnek sincs reális esélye, csupán 
a győzelem különbsége volt kérdéses. 
(Néhány eredmény a csoportmeccsek 
közül: Szekszárdi FGKC – Ada 56-13, 
FGKC- Ada 31-17. Győr II-Naszvad, 
38-23.) Szoros végeredményt hozott a 
Győr II- Sepsiszentgyörgy mérkőzés 
(csak egy góllal nyert 23-22-re a való-
jában csak ifikkel, juniorokkal felálló, a 
legfőbb magyar kézilabdabázist képvi-
selő Rába-parti csapat).

Ezek a győri fiatalok nagyon készül-
tek és nagyon „odatették magukat” a 
parketten a számukra még Vasas Edi-
na híján is nagyon erős Szekszárd ellen 
a vándorkupa döntőjében. Úgy a má-
sodik félidő tizedik percéig volt ok az 
aggodalomra szekszárdi szempontból, 
mert komoly iramot diktált az olykor 
a durvaság és a keménység határmezs-
gyéjét átlépő, nagyon ütős tinicsapat, 
de a 40. perctől már koncentráltságban 
és szervezettségben is szétestek. 

Tabajdi Ferenc az utolsó 10 percben 
már a szekszárdi ígéretes tiniket is be-

vette – megesett, hogy Csajkó, Grénus, 
Horváth Zs. egyszerre volt a pályán. 
Ügyesen avatkoztak játékba, s az éles 
NB I B-s meccsen már bemutatkozó, 
balátlövő posztra érkező Csajkó Eliza 
igazolta: nem hétköznapi tehetséggel 
állunk szemben.

Szekszárdon maradt hát a díszes, 
értékes vándorserleg, amit tavalyi bu-
dapesti torna megnyerésével hozott 

haza a Fekete Gólyák KC együttese. Jó 
lenne a Győrben esedékes 2015-ös tor-
náról is hazahozni a magyar minisz-
terelnök, Orbán Viktor által alapított 
Kárpát Kupát... 

A 11. Kárpát Kupa végeredménye: 1. 
Szekszárdi Fekete Gólyák KC, 2. Győri 
Audi ETO II., 3. Ada, 4. Naszvad, 5. 
Sepsiszentgyörgy, 6. Gúta.
B. Gy.

ASZTALITENISZ. A hazai topklub, a Bu-
daörs megálljt parancsolt a Szekszárdi A 
női asztalitenisz csapatának a Klubcsa-
patok Közép Európai Szuper Ligájának 
(KSZL) elődöntőjében, miután kettős 
győzelemmel verte Sáth Sándor együtte-
sét. A szekszárdiak így az ötödik helyért 
mérkőzhetnek a nemzetközi sorozatban, 
amelyben várhatóan az osztrák Linz-For-
schberg lesz az ellenfelük. A mérkőzése-
ket március10-18 között rendezik.
LABDARÚGÁS. Megnyerte az általa 
rendezett szekszárdi műfüves villám-

tornát a Tolle UFC Szekszárd csapata. 
Az NB III középcsoportjának ötödik 
helyezettje kissé tartalékosan felállva 
3-1-re győzte le a szintén osztálybe-
li Bölcskét, biztosan 3-0-ra a horvát 
Viroviticát. Az UFC felnőtt csapatában 
egy újabb saját nevelésű fiatal mutatko-
zott be Királyházi Bence személyében 
– meglehetősen ígéretesen: a két felké-
szülési mérkőzésen három gólt szer-
zett, és ezzel ő lett a torna gólkirálya. 
A klubvezetés volt szekszárdi, illetve 
ilyen kötődésű játékosokkal szeretne a 

bajnokság tavaszi folytatására erősíte-
ni, így napirenden van a Pakson játszó 
Papp Milán és Kvanduk József, a hosszú 
éveket Dunaújvárosban játszó, időköz-
ben máshová is kölcsönadott Micskó 
Márk leigazolása.
EDZŐKÉPZŐ TANFOLYAM. A Magyar 
Labdarúgó Szövetség Felnőttképzé-
si Intézet „Grassroots C” elnevezésű 
tanfolyamot szervez Szekszárdon. A 
képzési idő 62 óra (elmélet és gyakor-
lat + vizsga). Jelentkezni erre Teszler 
Vendelnél, az MLSZ megyei instruk-
toránál lehet (30/7742776), aki bővebb 
felvilágosítással is szolgál. A jelentke-
zési határidő: február 18.

KOSÁRLABDA. Magyar Gergely, az 
Atomerőmű KSC vezetőedzője, szövetségi 
edző irányításával egy törökországi tornán 
vett részt a magyar női ifjúsági válogatott. 
Az Atomerőmű KSC játékosa, Studer 
Ágnes is pályára lépett a törökök, a szer-
bek és a svédek elleni magabiztos magyar 
győzelmekkel végződő mérkőzéseken, s a 
már a felnőtt NB I-es A-csoportos csapat-
ban is rendszeresen szóhoz jutó igen fiatal 
irányító-bedobó játékos – a pécsiek 198 
centire nőtt centere, Kis Virág mellett – a 
magyar csapat egyik legjobbja volt. Mint 
ismeretes, a korosztályos válogatott a nyári, 
Magyarországon sorra kerülő Európa-baj-
nokságra készül.
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AGÓRA MOZI
Február 10-12. 19 órakor
ÉN, FRANKENSTEIN
Színes szinkronizált ausztrál-amerikai 
horror film 3D, 16 éven felülieknek.

Február 10-12. 17 órakor, pénteken 
és szombaton 15 órakor is
A MOGYORÓ-MELÓ Színes szink-
ronizált kanadai animációs film 3D, 6 
éven felülieknek, 90 perc.

Február 13-15. és 17-19. 17 órakor, 
pénteken és szombaton 15 órakor is
A LEGO KALAND
Színes szinkronizált amerikai animációs 
vígjáték 3D, 6 éven felülieknek, 100 perc.

Február 13-15. 19 órakor
AMERIKAI BOTRÁNY
Színes feliratos amerikai krimi 2D, 12 
év alatt szülői kísérettel.

Filmvetítés: hétfőtől szombatig, vasárnap 
szünnap! 
Az előadásokra jegyek már kaphatók a 
Babits Mihály Kulturális Központ jegy-
pénztárában és a www.ticketportal.hu 
oldalon. 
Jegyárak: 1000 Ft (2D) és 1200 Ft (3D). 
Telefonszám: 74/529-610. 
www.szekszardagora.hu. 
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

FEBRUÁR 10., HÉTFŐ 10.00 ÓRA - 
AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Óvodás bérlet 3. előadás: Lúdas Matyi 
- népi rockopera két felvonásban. Faze-
kas Mihály klasszikusát ezúttal a Sziget 
Színház előadásában láthatja a közönség.
Szereplők: Pintér Tibor, Mohácsi Márk, 
Békefi Viktória, Monori Balázs, Várfi 
Sándor, Bencze Sándor, Lőrincz And-
rea, Szabó Dorottya, valamint a színház 
tánckara és musical stúdiójának növen-
dékei. Írta és rendezte: Pintér Tibor.

FEBRUÁR 10., HÉTFŐ 19.00 ÓRA - 
AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Múzsa bérlet, 2. előadás: Francia négyes, 
avagy négyen a kanapén – vígjáték a bu-
dapesti Gergely Theater előadásában.
Szereplők: Gregor Bernadett, Németh 
Kristóf, Harsányi Gábor, Szabó Zsófi, 
Szabó Máté. Rendezte: Gergely Róbert.

FEBRUÁR 13., CSÜTÖRTÖK 19.00 ÓRA - 
AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Orfeum bérlet, 3. előadás: Abigél – szín-
mű a Bánfalvy Stúdió előadásában.Vitay 
Georgina és társainak történetéből Bán-

falvy Ági, az 1978-as tévésorozat egyik 
főszereplője készített színpadi adaptációt 
Szikora János rendező segítségével. A 
darab olyan szellemiségben mutatja be a 
leánynevelő intézet növendékeinek és ta-
nárainak második világháború alatt játszó-
dó megható történetét, ahogyan azt Szabó 
Magda megírta. A főbb szerepekben: Tro-
kán Péter, Bugár Anna, Harmat Zsuzsan-
na, Gregor Bernadett, Bánfalvy Ági, Huj-
ber Ferenc, Száraz Dénes, Kiss Ramóna. 
Színpadra alkalmazta: Barnóczky Ákos 
és Bánfalvy Ági. Rendező: Szikora János.

FEBRUÁR 17., HÉTFŐ 19.00 ÓRA - 
AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
35 éve – a Szekszárd Big Band hangver-
senye. Közreműködik: Csepregi Péter 
(ének), Csizmadia Dávid (trombita), Geb-
hardt Csaba (ének), Kovács Gergő (ének),  
Pecze Balázs (trombita), Pecze Zsófia 
(ének), Varga Gergő (altszaxofon)  
és a Szekszárd Big Band volt tagjai. 
Művészeti vezető: Pecze István.
Jegyek 1200 Ft-os áron a Babits kultu-
rális központ pénztáránál, a zeneiskolá-
ban és a helyszínen kaphatók.

FEBRUÁR 18., KEDD 19.00 ÓRA - 
AGÓRA MŰVÉSZETEK HÁZA
Augusz bérlet, 2. előadás: Carnegie 
Hall Szekszárdon. 
Közreműködik: Budapesti Fesztiválze-
nekar Kamaraegyüttese.
Műsor: 
Elgar: Piano quintet in a-moll op. 84; 
Chaves: Toccata for percussion instru-
ments; Bach: d-moll hegedű kettősver-
seny; BWV. 1043 – átirat két vibrafon-
ra; Takemitsu: Rain Tree.

Jegyek 2800 Ft-os áron vásárolhatók a 
Babits kulturális központ jegyirodájá-
ban és a jegymester.hu oldalon.

FEBRUÁR 27., CSÜTÖRTÖK 18.00 ÓRA - 
AGÓRA SZÍNHÁZTEREM
Komolyzene könnyedén – A Liszt 
Ferenc Zeneiskola tanárainak vidám 
farsangi koncertje. 
Közreműködnek a Bartina Néptánc 
Egyesület táncosai. 
Műsorközlő: Orbán György. 
Jegyár: 1000 Ft, nyugdíjas/diák: 
500 Ft.

A Babits Mihály Kulturális Központ programjai

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk a szabadegyetem
II. évfolyamának 2. előadására és 

bemutatójára
Téma: A Flow és a MediBall, MOZ-

GÁS és ENERGIA kapcsolata.  
Kreativitás, agyféltekék összehangolása, 
dinamizmus, szabadság, örömélmény 
– minden korosztálynak. Labdajáték 

az egészségért. Egy új, különleges játék, 
a kínai thai-chi mozgására épülő sport 
bemutatása és kipróbálása most először 

Szekszárdon.
Változtasd meg a mozgásod és meg-

változik az életed!
Előadó: Leskó Anna, emelt szintű 
MediBall oktató, gyógytestnevelő,  

három danos kyokushin karate mester.
Bemutatót tartanak Szolnokról az 

Albatrosz Életmód és Sportegyesület 
tagjai.

Időpont: 2014. február 26. (szerda) 
17.00 óra

Helyszín: Babits Mihály Kulturális 
Központ (Szekszárd, Szent István tér 

10.) Csatár terem (I. emelet)
Az ingyenes est háziasszonya: Pócs 
Margit, a Mentálhigiénés Műhely 
elnöke. Információ: +36/20-473-

0644, 74/511-721

MEGHÍVÓ
A Szekszárdi Klímakör, a Zöldtárs 

Alapítvány és Szekszárd Megyei 
Jogó Város Önkormányzata kon-

ferenciát szervez: „A fenntartható 
vízgazdálkodás” címmel. 

A konferencia díszvendége és 
előadója prof. Országh József euró-
pai hírű vízgazdálkodási szakember. 
Időpont: 2014. február 13. (csütör-

tök), 13.30–16.30 óra.
Helyszín: Szekszárd, Polgármesteri 

Hivatal díszterme.
A konferencián való részvétel

ingyenes!

A Konferencia leveztetője: Baka György, Zöldtárs Alapítvány, elnök.
További információk: Baka György, 30/9574-835 • www.eautarcie.org (magyar nyelvű változat)

13.30–13.35 A konferncia megnyitása,
Horváth István polgármester, országyűlési képviselő.

13.35–13.50 A szekszárdi Klímakör tevékenysége (15 perc), Kővári László Szek-
szárd MJV Önk. gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke.

13.50–14.05
A Szekszárdi dombvidéki vízrendezés feladata (15 perc), palotásné 
Kővári Teréz, KDT. Vizügyi Ig. Szekszárdi Szakaszm. Vízrendező.

14.05–14.20
Mi lesz előbb: Éhen halunk, vagy szomjan halunk?(15 perc)  
Gaál Zoltánné, Tolna Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakig. 
Szerv, Környezet egészségügyi és Kémiai biztonsági felügyelő.

Szünet (10 perc).

14.30–15.30

„A fenntartható vízgazdálkodás a mindennapi életben” (60 perc)  
prof Országh József, a Monsi Egyetem (Belgium) nyugalmazott tanára és 
16 éven keresztül Wallonia tartomány Vízügyi Kormánybizottságának a 
volt tagja. Jelenleg az www.eautarcie.org nemzetközi honlap csapatának a 
vezetője.

15.30–16.30 Kötetlen beszélgetés (60 perc).
16.30 A konferencia zárása.

FELHÍVÁS
A Gemenc Zrt. 2014. február 1-től 
2014. március 14.-ig erdőlátogatási 
tilalmat rendelt el a Gemenci erdő 
területén. Az erdőlátogatási tilal-
mat indokolja, hogy ezen hónapok 
a vaddisznóállomány szaporodási, 
ellési időszaka és a gímszarvas ál-
lomány agancshullatási időszaka. 
A korlátozás 0-24 órában érvényes.
A fenti időpontban csal az alábbi 
utak és helyek látogathatók:
◆  az Erdei Vasút megállói a kisvasút 

menetrend szerinti járataival,
◆  az árvízvédelmi töltés Keselyűs és 

Pörböly között gyalog és kerék-
párral 8-17.00 között,

◆  Lassiból Malomtelelőn át a tölté-
sig jelölt kék kereszt tiristaút teljes 
hosszában,

◆  a Bárányfoki tanösvény a Nyé-
ki-Holt Duna tanösvény és a Ma-
lomtelelő tanösvény,

◆  a nagyrezéti Vadmegfigyelő az 
Ökoturisztikai Központból induló 
kijelölt gyalogösvényen,

◆  Baja-Dunafürdőtől a Vén-Duna 
partján a Cserta-Duna torkolatáig 
a kék sáv turistajelzés.

A korlátozással és a tilalommal 
kapcsolatban további információ itt 
kapható: Tel.: 79/321-049, 79/326-
387, e-mail: gemenc@gemenczrt.hu
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A POLGÁRMESTER, JEGYZŐ ÉS A KÉPVISELŐK 
FOGADÓÓRÁJA

2014. február
HORVÁTH ISTVÁN polgármester
Február 4. (kedd) 16-18óráig 
Polgármesteri Hivatal I. em., 
polgármesteri tárgyaló

Dr. Göttlinger István aljegyző
Minden szerdán 10–12 óráig
Polgármesteri Hivatal, I. em. 
40. sz. iroda

DR. HAAG ÉVA alpolgármester
II. sz. választókerület
Február 4. (kedd) 16-18óráig 
Garay J. Általános Iskola és AMI 
(Zrínyi u.)

ÁCS REZSŐ alpolgármester
A hónap harmadik hétfőjén 14–15 
óráig. Polgármesteri Hivatal I. em. 
36. sz. iroda. III. sz. választókerület
Január 2-án tartotta.
I. Béla Gimnázium és Informatikai 
Szakközépiskola
Szekszárd, Kadarka u. 25-27.

DR. HORVÁTH KÁLMÁN képviselő  
I. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén 
17-18 óráig. Kadarka utcai óvoda

DR. TÓTH GYULA képviselő
IV. sz. választókerület
A hónap harmadik hétfőjén 
16–17 óráig
Babits Mihály Általános Iskola

KŐVÁRI LÁSZLÓ képviselő
V. sz. választókerület
A hónap első hétfőjén,
18–19 óráig
Polgármesteri Hivatal fsz. 4.

CSILLAGNÉ SZÁNTHÓ POLIXÉNA 
képviselő
VI. sz. választókerület
A hónap második keddjén
16–17 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

LEMLE BÉLÁNÉ képviselő
VII. sz. választókerület
A hónap első szerdáján 17-18 óráig
Polgármesteri Hivatal, fszt. 4.

MÁTÉ PÉTER képviselő
VIII. sz. választókerület   
A hónap második hétfőjén 
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

DR. HADHÁZY ÁKOS képviselő
IX. sz. választókerület   
A hónap utolsó péntekén 14–15 óráig
Baka István Általános Iskola

DR. FAJSZI LAJOS képviselő
X. sz. választókerület
A hónap második hétfőjén
17–18 óráig.
Szőlőhegyi Óvoda, Könyvtár-épület

HALMAI GÁBORNÉ képviselő
A hónap első és harmadik 
csütörtökén 16.30-18.00 óráig
Bejelentkezés: 74/510-663 telefonon
Szekszárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR képviselő
A hónap második szerdáján
17–18 óráig. Mikes u. 24.

DR. TÓTH CSABA ATTILA képviselő
A hónap harmadik hétfőjén
17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

Zaják Rita képviselő
A hónap utolsó hétfőjén 17–18 óráig
Polgármesteri Hivatal fszt. 4.

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Meghívó
A Szekszárd Alsóvárosi Római 
Katolikus Közhasznú Egyesület 

meghívja Önt és családját
2014. február 15.-ei nótaestjére.
A rendezvény helye a Belvárosi 

Plébánián Közösségi háza.
Programunk:

• 17.30-18.00 Terem berendezés
• 18.00 Esti mise a Belvárosi templomban

Mise után várjuk vendégeinket
• 19.00 Nótázás tangóharmonika kísérettel.
Azt est folyamán kötetlen beszélgetésre 

kerül sor saját bor, pogácsa, süti 
kóstolása közben.

Ezúton köszönjük az Egyesület 
MKB 10300002-46412355-00003285 

számú számlájára beérkezett 
SZJA 1 % - os támogatásokat, amit részben 
hagyományőrző rendezvényeink finanszí-
rozására illetve a Szent János és Pál Kápolna 

felújítására fordítunk.
Továbbra is várjuk felajánlásaikat, adó-

számunk: 18865488-1-17. Egyesületünk 
minden hó utolsó hétfőjén 17 órától 

megbeszélést tart a Plébánián.
Minden rendezvényünk nyilvános, javas-

lataikkal, ötleteikkel, pártoló- és rendes 
tagságukkal segítsék munkánkat.Nagyon 
nagy szeretettel hívunk minden szekszárdi 

és elszármazott nótakedvelőt: 
Kovács Józsefné, elnök

SÍ és SNOWBOARD
KÖLCSÖNZÉS

KIÁRUSÍTÁS

cipők és nadrágok.

Egyes 
női csizmák és hótaposók,

SÍNADRÁGOK

akár 50%
engedménnyel

VB Sportbolt
7100 Szekszárd, Széchenyi u. 47.

Tel.: 74/415-501

Az akció a készlet erejéig tart, a megjelölt 
termékekre készpénz� zetés esetén érvényes.

A Szent Erzsébet Caritas Alapítvány 
(7100 Szekszárd, Béla tér 9.) köszönetet 

mond támogatóinak, akik adójuk 
1 %-át az alapítvány céljaira ajánlották fel. 
A befolyt összeget rászorulóink megse-
gítésére fordítottuk. Kérjük, a jövőben is 

segítse munkánkat! 
Adószám: 18856356-1-17

A Mentálhigiénés Műhely Önkéntes 
Központ Nyugdíjas Tagozat szerve-
zésében a Rákóczi u.8. szám alatti 
Húsbolt (a Főiskolával szemben,) 

valamint a Béri Balogh Ádám utca 
79.szám alatti Húsbolt (Penny 

Market mellett) 2014. február 13-án. 
kedvezményes áron, füstültárú, 

serstészsír valamint friss sertéslapocka 
és sertéscomb árúsítást tart reggel 
7-11 óráig. Szeretettel várunk min-

den kedves nyugdíjas és nagycsaládos 
vásárlót.
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Iroda, bemutatóterem: Szekszárd, Béri B. Á. u. 50/b
(Kecskés Ferenc utcai sarok)

Irodavezető: Nyiresi Roland
Állandó elérhetőség: 74/317-632, 30/299-6445

Ügyelet 0-24-ig: 30/929-5609
Teljes körű ügyintézéssel állunk az Önök rendelkezésére!

Szeretettel meghívjuk Önt, kedves családját, ismerőseit, barátait
dr. Reisinger János
irodalomtörténész

A Biblia az európai képzőművészetben
című, vetítéssel egybekötött előadásaira (2014)

Helyszín: Keresztény Advent Közösség • Szekszárd, Tompa Mihály út 6.
Az autóbusz-végállomástól gyalogosan két percre.
Parkolási lehetőség: a vasútállomás parkolójában.

Az ingyenes alkalmak után személyes kérdések megbeszélésére is lesz lehetőség.
Hangfelvételek, könyvek is kaphatók.

február 8.
(szombat) 16 óra

Michelangelo Buonarotti 
bibliai tárgyú szobrai és freskói

március 8.
(szombat) 16 óra

Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
Ószövetségi rajzai, rézkarcai és festményei

április 5.
(szombat) 16 óra

Rembrandt Harmenszoon van Rijn 
Jézus életéről szóló feldolgozások

A vásár helye, ideje:
Szekszárdon, a Dominó Üzletházban

Mátyás király 4/c. (az EURONICS mellett)
Február 13-án, csütörtökön, 9-16 óráig

ibvier bt.

ÉLEZÉST VÁLLALUNK!

kések, balták, ollók,
metszőollók,
ágvágók,
kaszák,
vésők,
gyaluk

CSAVAR, ZÁR,
VASALAT,

KULCSMÁSOLÁS
Szekszárd, Béri B. Á. u. 54/a. • 74/413-004

Szekszárd, Rákóczi u. 10. • 74/512-453
Tolna, Deák F. u. 82. • 74/540780

TISZA CIPŐBOLT
A MAGYAR CIPŐK BOLTJA
Szekszárd, Rákóczi u. 13. • Tel.: 74/510-134

Téli vásár!
női-, fér� - bokacipők, bakancsok, 

Szamos téli gyermekcipők
15% kedvezménnyel.

Női hosszúszárú csizmák
20% kedvezménnyel kaphatók,

a készlet erejéig.

Nyitva tartás: 
H–P 9–17-ig, Sz 8–12-ig
Az üzlet előtt ingyenes parkolási lehetőség!

Vágja ki ezt a hirdetést, 
hozza be hozzánk,

és mi cserébe az eddigi 
50%-os kedvezménnyel 

csökkentett árból még 
elengedünk 1.000 Ft-ot 

az alábbi Standard méretű 
Gealan nyílászárók 

vásárlásakor.

Most mi állunk 1000 Ft-ot!

600x600 bukó-nyíló 13.430,- helyett 12.430,- Ft
900x1200 bukó-nyíló 22.900,- helyett 21.900,- Ft
900x1500 bukó-nyíló 26.500,- helyett 25.500,- Ft
1200x1200 bukó-nyíló 27.500,- helyett 26.500,- Ft
1200x1500 bukó-nyíló 29.925,- helyett 28.925,- Ft
900x2100 bukó-nyíló EA 34.500,- helyett 33.500,- Ft

Szekszárd, Bátaszéki út. 74.
Tel./fax: 74/510-397, 74/510-398

Mobil: 70/501-9778 
E-mail: 

ajanlatkeres@aliscaablak.t-online.hu
aliscaablak.5mp.eu

ajanlatkeres@aliscaablak.t-online.hu

 33.500,- Ft

ajanlatkeres@aliscaablak.t-online.hu


