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Elmarasztalta, a további 
jogsértéstől pedig eltiltotta 
dr. Hadházy Ákost, az LMP 
polgármesterjelöltjét a helyi 
választási bizottság, amiért 
szeptember 5-én a városhá-
zán tartott sajtótájékoztatót.

A bizottság indokolásában a vá-
lasztási törvényt idézte, amely 
szerint állami vagy önkor-
mányzati hatóság elhelyezésére 
szolgáló épületben választási 

tevékenységet folytatni tilos. 
Megállapították, hogy a sajtó-
tájékoztató kampánytevékeny-
ségnek minősül, és az esemény 
kampányidőszakban történt.

A jogorvoslati kérelmet Szabó 
Balázs, a Jobbik városi elnöke 
nyújtotta be a választási bizott-
ságnak. A témáról tartott keddi 
sajtótájékoztatón Szabó Balázs 
elmondta: a Jobbik a rend párt-
ja, ezért emelték fel a szavukat 
a törvénysértés ellen. Szerinte 

Hadházy megtéveszti a válasz-
tókat azzal, hogy a „hatalomból 
való kampányolás technikáját al-
kalmazza”. A párt városi elnöke 
kifogásolta, hogy az LMP pol-
gármesterjelöltje alig-alig vett 
részt a közgyűlés munkájában 
és fogadóóráit sem tartotta.

„Magam is abban a körzetben 
élek és szerettem volna választ 
kapni a kérdéseimre – sajnos, 
hiába. Felvetődik hát a kérdés, ha 
a körzete képviseletét sem tudja 

ellátni, akkor hogyan tudná egy 
egész városét” – fogalmazott 
Szabó Balázs. Az elnök hozzá-
tette: számukra Hadházy egy 
elvtelen ember, hiszen tavaly egy 
HVG-interjúban még vállalhatat-
lannak nevezte a baloldalt, most 
pedig az ő jelöltjükként indul az 
önkormányzati választáson.

A sajtótájékoztatón Fenyvesi 
Csaba, a Jobbik támogatásával 
induló független polgármester-
jelölt hangsúlyozta: a jövőben is 
felemelik majd a szavukat, ha va-
laki vagy valakik tisztességtelenül 
akarnak előnyhöz jutni.  - fl -

Dr. Hadházy Ákos törvényt sértett

Új parkoló épült a Szent-Györgyi utcában

Szekszárd önkormányzata 
21 parkolóhelyet alakított 
ki a Szent-Györgyi Albert 
utcában: ennek köszönhe-
tően a gyerekek biztonsá-
gosabban tudják megkö-
zelíteni a nevelési-oktatási 
intézményeket.

A hétfői átadón Ács Rezső al-
polgármester elmondta, hogy 
korábban az utca mindkét olda-
lán megálló-parkoló autók, az 
azokból kiszálló, úton átrohanó 
gyerekek nem ritkán veszélyes 
közlekedési szituációkat terem-
tettek. Az önkormányzat most a 

Szent-Györgyi Albert utcának a 
Dienes iskola és az egészségügyi 
szakiskola előtti szakaszán 21 új 
parkolóhelyet alakított ki, ezzel 
segítve a gyerekek biztonságos 
megérkezését. 

A városban elsőként a Zrínyi 
utcában, a Garay iskola előtt 
építettek ily módon várakozóhe-
lyeket és ugyancsak közlekedés-
biztonsági okokból készült el a 
közelmúltban a újvárosi és az al-
sóvárosi temetők előtti parkoló is.

A Dienes iskola előtti par-
kolót díszburkolattal rakta le a 
kivitelező KÉSZ Kft., ami nem 
csak esztétikus, de egy esetle-
ges bontás esetén praktikusabb 
is az aszfaltnál, és nem is járt 
többletkiadással. Az áramszol-
gáltató légkábeleit a föld alá 
„száműzték” a 6,8 millió forin-
tos beruházás során – emelte ki 
Ács Rezső. Az alpolgármester 

hozzátette: a fejlesztés része 
annak a négyéves programnak, 
amelynek keretében közel 200 
helyszínen, 14,4 km hosszban, 
170 millió forintból újultak meg 
a járdák és az önkormányzat 
további 370 milliót költött a 9,5 
km-nyi útfelújításra, -építésre.

Simon Andrea, a Dienes isko-
la igazgatója az eddigi tapaszta-
latokról elmondta: érezhető a 
javulás a reggeli és a délutáni 
órákban, amikor a szülők au-
tóval érkeznek a gyerekekért. 
Máté Péter, a körzet képviselője 
azt emelte ki, hogy nemcsak az 
iskola, de a szemközti óvodák 
miatt is fontos a parkoló. A kép-
viselő hozzátette: a biztonság 
növelése érdekében szükséges a 
jövőben a Vasváry és a Csengey 
utca közötti szakaszon forga-
lomlassító műtárgy kiépítése. 

 Fekete
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A nyári esők bizony megke-
serítették a borvidék szőlős-
gazdáinak életét. Ez alól a 
bödői, balremetei területek 
tulajdonosai sem kivételek, 
ám a Kisbödő utca mintegy 
150 méteres szakaszának le-
betonozásával legalább már 
biztonsággal meg tudják kö-
zelíteni területeiket.

A város által finanszírozott 10 
milliós beruházás során megú-

jult a mintegy 40 éves, töredezett 
útburkolat, amely már nem tudta 
ellátni feladatát: a záporok után 
elvezetni a csapadékot. Kővári 
László, a körzet önkormányzati 
képviselője, a gazdasági bizottság 
elnöke a helyszíni bejárás során 
hangsúlyozta: jövőre szeretnék 
folytatni a felújítási programot, 
előbb végig a Kisbödő utcán – 
ahol már a járda is megújult –, 
majd az azt keresztező Puskás 
Tivadar utcában is.

Kővári László hozzátette: sze-
retné, ha folytatódna a törté-
nelmi borvidék szurdokaiban 
a betonvápás vízelvezetők ki-
építése, mert továbbra is jelen-
tős az erózió. A projekt amúgy 
kapcsolódna a megyei terület-
fejlesztési program részeként 
elfogadott Sárköz vízrendezé-
séhez, meggátolva a Séd-patak 
további eliszapolódását. 

 - fl -

Negyven évet fiatalodott a burkolat Több, mint Szüreti Napok
A különféle szüreti fesztiválo-
kat országszerte akkor kíséri 
számottevő sajtóérdeklődés, 
ha nem pusztán pavilonok-
ról, esztrádműsorokról, zsák-
banfutásról, meg alapos esti 
lerészegedésről szólnak. 

Lapzártánkig mindössze annyi 
időnk maradt, hogy amolyan 
előzetessel szolgáljunk az idei 
Szüreti Napokról, ám ez a rövid 

idő is elég volt ahhoz, hogy ki-
jelenthessük: a szekszárdi bor-
vidék az utóbbi években mindig 
kirukkol valami egyedivel. Min-
dig bemutat valami olyasmit, 
amivel elsőként dicsekedhet az 
ország borvidékei közül. Az idei 
Szekszárdi Szüreti Napokon sem 
volt ez másképp, vagyis a komoly 
sajtóérdeklődés sem maradt el.

Nézzük csak: először is a Borvi-
dék Kht. összerakott egy minden 
eddiginél átfogóbb internetes ol-
dalt, ráadásul, mindezt Mészáros 
Gabriella szakmai felügyeletével 

tették-teszik. Az illető hölgyről 
a kívülállók számára legyen elég 
annyi, hogy a Lajtán túl működő 
borvilágban szinte egyedüli ma-
gyar kóstoló-szakértőként ismeri 
el őt illetve férjét – Rohály Gábort 
– a szakma.

A szekszardibor.com címen 
felkereshető oldal részletesen 

bemutatja az összes borvidéki 
pincészetet és azok forgalom-
ban lévő borait is.

Szintén a Szekszárdi Szüreti 
Napokon debütált a másik or-
szágos újdonság is: a szekszárdi 
borospalack. Ezen az ötleten ru-
gózott már néhány borvidék, ám 
a megvalósításig egyikük sem ju-
tott el. Szekszárd mire kimond-
ta – meg is csinálta. A palackba 
öntött logó illetve borvidék-je-

lölés hamisíthatatlanná teszi a 
szekszárdi bort. Eredetvédelmi 
szempontból szinte ez az egyetlen 
hatékony garancia. A palackokat 
ugyanis darabra nyilvántartják, 
azokhoz csak a megfelelő jogo-
sítvánnyal rendelkező szekszárdi 
pincészetek juthatnak hozzá.

„Izgalmas és nagyszerű vál-
tozásoktól forrong a borvidék!” 
– jelentette ki Heimann Zoltán 
a szekszárdi borospalack bemu-
tatásakor. 

Mészáros Gabriella is öröm-
mel bizonygatta: a borok egyre 

szebbek, egyre inkább helyük 
van a világ élvonalbeli kínálatá-
ban, az irány tehát jó! Ha a gaszt-
ronómia és a szálláshely-kínálat  
is felveszi a minőségi, mennyi-
ségi fordulatszámot a borásza-
tokkal – Szekszárd végérvénye-
sen is sikerre ítéltetik.

 Mészáros
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700 milliárd elosztásának ésszerű lehetőségeiről
700 milliárd forintos, EU-s 
strukturális alapoktól érke-
ző forrást használhatnak fel 
hazánk térségei a 2014-2020 
közötti uniós ciklusban. A 
részletekről, a forrásfelhasz-
nálás ésszerű lehetőségeiről 
rendeztek tájékoztató ülést 
szeptember 15-én délelőtt a 
Vármegyeháza dísztermében, 
ahol dr. Horváth Kálmán, Tolna 
megye kormánymegbízottja, 
dr. Pálos Miklós, a megye köz-
gyűlésének alelnöke, továb-
bá Heimann Zoltán borász, a 
Szekszárdi Borvidéki Hegy-
községi Tanács elnöke, a ren-
dezvény koordinátora köszön-
tötte a megjelent szakértőket. 

Horváth Kálmán köszöntőjé-
ben kiemelte: a következő uni-
ós ciklusban véleménye szerint 
komoly lehetőségek rejlenek. 
Úgy látja, a 700 milliárd fo-
rintnyi uniós forrásból hazánk 
és megyénk az innováció és a 
kutatás-fejlesztés terén jelentős 
lépéseket tehet előre, s a lemara-
dást is mérsékelni tudja. 

Pálos Miklós az eseményen 
kiemelte a járási rendszer visz-
szaállításának ésszerűségét, 
egyben hangsúlyozta a kor-
mányhivatali rendszer állam-
polgárbarát kialakításának 
tényét. A Nemzeti Innovációs 
Hivatal részéről Bozsó Gergely 

tanácsos taglalta a tervezési 
folyamatának záró szakaszába 
került Nemzeti S3 (Smart Spe-
cialisation Strategy) Intelligens 
Szakosodási Stratégia miben-
létét, amely különös elnevezés 
elsősorban az unió új típusú, a 
kutatás-fejlesztési és innovációs 
folyamatok célzottabb támoga-
tását lehetővé tevő, lehetősége-
ket takarja. 

Ennek elkészítésével válnak 
felhasználhatóvá a 2014-2020 
közötti ciklus forrásai, meg-
létével pedig „azonosíthatóvá 
válnak a legjelentősebb fejlesz-
tési lehetőséggel bíró helyi sa-
játosságok” – tudhattuk meg a 
tájékoztatón. 

A rendelkezésre álló terület-
fejlesztési keretösszeg felhasz-
nálását – mely az uniótól ki-
harcolt 2000 milliárd forintos, 
magyarországi fejlesztéseket 
támogató forrás 10%-a – folya-
matos konzultáció előzi meg: az 
S3 tervezési folyamatban a kö-
vetkező uniós időszak térségi 
és nemzeti prioritásait a társa-
dalom minden érintett körének 
bevonásával kívánják a döntés-
hozók kialakítani, majd az uni-
óval egyeztetni. 

A tájékoztatón a Nemzeti In-
novációs Hivatal részéről Bús 
László is szólt megyénk legfon-
tosabb ágazatairól, amelyek te-

kintetében, sajnálatos módon a 
feldolgozóipar nem jelentkezik 
nagy súllyal, ám annál inkább 
a mezőgazdaság és az energeti-
ka, amelyeken kívül számtalan 
szolgáltató típusú tevékenység, 
valamint az építőipar is erős 
lábakon áll. Az egy lakosra 
jutó külföldi befektetések ará-
nya Tolna megyében a legala-
csonyabb, így ezt a problémát 
mihamarabb orvosolni kell – 
szögezte le Bús László. Arról 
is beszélt: az elmúlt 10 évben a 
megyében teret nyert a gépipar, 
a fémfeldolgozás, illetve egyre 
több jogi, számviteli szolgálta-
tás is jelentkezett, amelyekre 
alapozni lehet a jövőben, ám – 

tette hozzá – a kutatás-fejlesz-
tési beruházások száma még 
mindig alacsonynak mondha-
tó. Hozzászólásában emlékez-
tetett a Gyurcsány kormány 
idején, a 2008-2014-ig tartó 
uniós ciklusra elnyert fejlesz-
tési támogatások mértékére: 
az akkori 400 milliós összeg 
igen alacsonynak mondható a 
jelenlegi pályázati pénzekhez 
képest. 

Emberi erőforrások tekinte-
tében a megye jól áll: megfelelő 
pozícióban van a foglalkozta-
tottság szempontjából, viszont 
a munkakeresés aktivitása 
tekintetében már nem ilyen 

meggyőző a helyzet. A mező-
gazdaság és az élelmiszeripar 
súlyának növelése – tette hoz-
zá – komolyabb foglalkoztatási 
bázist jelenthet majd. 

Az ülésen többek között 
Horváth Ákos, a Magyar Tu-
dományos Akadémia kísérleti 
laboratóriumának igazgatója 
is tiszteletét tette, aki a megye 
fejlesztési stratégiájához kap-
csolódva, a Paksi Atomerőmű 
ügyében osztott meg néhány 
lényegi információt. Az erőmű 
5-6-os megépítendő blokkja-
iról elmondta: azok 2080-ig 
hasznosíthatóak lesznek, vi-
szont az 1-4-es blokkok csu-
pán a 2030-as évek közepéig 
üzemelhetnek. Megjegyezte: a 
régi blokkok leszerelésére is fel 
kell készülnie a megyének, de a 
kiégett üzemanyag hosszú távú 
tárolására is tervet kell kidol-
gozni, amelyre hazai nukleáris 
kutatásfejlesztési stratégia szü-
letett. E tekintetben a Viseg-
rádi Négyek (V4) a következő 
generációs atomreaktorok fej-
lesztése irányában létrehozták 
az Allegro Projektet, amely 
kísérleti reaktor, valamint fű-
tőelem-laboratórium építésére 
irányul: ez utóbbi megvalósítá-
sát vállalta hazánk a V4 prog-
ramon belül, helyszíne szintén 
Paks lenne.

Az MTA szakembere az el-
mondottakon túl javasolta egy 
Tolna megyei székhelyű Tu-
dásközpont létrehozását is, az 
atomerőmű-leszerelési techno-
lógia kifejlesztése céljából. 

A szeptemberben indult, kö-
zel két hónapon át tartó orszá-
gos programsorozat – melynek 
a szekszárdi alkalom is része 
volt – szakmai és társadalmi 
konzultáció keretében valósul 
meg, a helyi döntéshozói és 
vállalkozói kör teljes bevoná-
sával. E rendezvényekkel egy 
időben a NIH és a megyei kor-
mányhivatalok online felületen 
is lehetőséget adnak arra, hogy 
a társadalmi egyeztetés minél 
szélesebb körben folyjon. 

 Gy. L.
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Népszerű a dombori nyári nyelvtábor
A Nyitott Világ Alapítvány 14. 
alkalommal szervezte meg 
augusztusban nyári nyelv-
táborát Fadd-Domboriban, 
ahol 70 résztvevő frissítette 
fel angol vagy német nyelv-
ismeretét, bővítette szókin-
csét anyanyelvű tanárok köz-
reműködésével.

Béda Ármin 12. osztályos ta-
nuló visszatérő diákként így ír a 
táborról:

Nyolcadik osztályos korom-
ban, a tanév végén édesanyám 
javasolta, hogy vegyek részt a 
Nyitott Világ Alapítvány nyá-
ri angoltáborán, Domboriban. 
Én természetesen rögtön ellen-
keztem, hiszen senkinek nincs 
kedve nyáron tanulni. De aztán 
végül csak elmentem. Szeren-

csére. A nyelvtanulás egy telje-
sen új módját ismertem meg, a 
nyelvóra itt nem volt más, mint 
izgalmas, tartalmas, szórakoztató 
időtöltés. Nagyon érdekessé tet-
te a tábort, hogy olyan tanárok 
is tanítottak bennünket, akik-
nek anyanyelvük az adott nyelv. 
Az órák között lehetett focizni, 
röplabdázni, pingpongozni vagy 
fürdeni. Legtöbbször a tanárok 

is csatlakoztak, így a nyelvtudá-
sunkat egyből hasznosítani is 
tudtuk. Amellett, hogy nagyon 
jól éreztem magam, az iskolakez-
dést követően észrevettem, hogy 
mennyivel könnyebben haszná-
lom a nyelvet. Mindezek után 
nem volt kérdés, hogy a követke-
ző nyáron is a táborban a helyem, 
persze évközben is igyekeztem 
folyamatosan fejleszteni a tudá-

somat. Mindegyik angol tábor 
után, az őszi időszakban egy-egy 
sikeres nyelvvizsgát tettem, alap-, 
közép-, majd felsőfokút. Három 
nyári angolozás után az idén a 
német nyelvet tanultam a tábor-
ban. A résztvevők jellemzően 
visszajárnak a táborba, és néhány 
barátom is csatlakozott hozzám, 
így egy jól összeszokott társaság 
kihagyhatatlan nyári program-
jává vált az esemény. A Nyitott 
Világ egyébként nagyon találó 
név, hiszen az idegen nyelveket 
magabiztosan használva a világ 
valóban nyitottá válik, így példá-
ul én is részt vettem már felejt-
hetetlen élményt nyújtó külföldi 
önkéntes táborokban, valamint 
angol nyelvű nemzetközi fizika 
versenyen is.

 Béda Ármin

TISZTELT ÁLLAMPOLGÁROK!
A Mentálhigiénés Műhely, a Szekszárdi 
Civil Kerekasztal és Szekszárd Megyei 
Jogú Város Önkormányzata tisztelet-
tel meghívja Önöket az Állampolgári 
Részvétel Hete rendezvényeire.

Szeptember 22-én (hétfőn) 
14.00-17.00 órakor a Garay téren
–  Tedd, hisz TeHeted!- Különös te-

kintettel a társadalmi és fizikai tá-
volságot elszenvedők aktivitására.

14.00-14.30 A Tücsök Zenés Szín-
pad zenés toborzója.
14.30 Az Állampolgári Részvéte 
Hete ünnepélyes megnyitója
–  Csillagné Szánthó Polixéna a  

Humán Bizottság Elnök asszonya
–  Ácsné Oláh Gabriella, a Szekszárdi 

Civil Kerekasztal elnöke
–  Naszvadi Balázs Területfejlesztési 

Osztályvezető 
–  Közreműködik: Tücsök Zenés 

Színpad, „Ifjú Szív” Magyarorszá-
gi Német Nemzetiségi Néptánc-
együttes, Szekszárdi Mozgásmű-
vészeti Stúdió (MMS)

14.00-17.00 „Ki-be dobozolás” a 
Polip Ifjúsági Egyesület és az Új 
Nemzedék Kontaktpont Szekszárd 
szervezésében. Városi civil szerve-
zetek bemutatkozása, kitelepülése, 
kézműveskedés, kérdőívek kitöltése. 
Szabad Tér – Szabad Vélemény (szí-
nes cetlik), javaslattétel „Az év kép-
viselője 2014” díjra, projekt ötletek 

gyűjtése „a helyi identitást és kohézió 
erősítését segítő részvétel” témában.
15.00-15.30 MMS fellépése
16.00-16.15 Iberican bemutató 
Hacsa Móni vezetésével
Szeptember 23-án (kedden) 14.00 
órától Garay tér
14.00-17.00 A kis rabszállító autó 
bemutatása és megtekintésének 
biztosítása a Garay téren a Tolna 
Megyei Büntetés-Végrehajtási In-
tézet közreműködésével.
–  Az „Esőmanók” Tolna Megyei 

Autista Gyermekekért Egyesület 
interaktív bemutatkozása

14.30-15.30 MMS fellépése 
14.00-16.00 Közös játék a Szent Jó-
zsef Katolikus Iskola diákjaival.
16.00-16.15 Zumba bemutató Sági 
Ildi vezetésével.
16.15-17.00 Liszt Ferenc Pedagó-
gus Kórus műsora.
Szeptember 24-én (szerdán) 14.00 
órától Garay tér
14.00-17.00 Kézműveskedés, játék 
a Sani Luludyi Egyesülettel 
–  A Mozgássérültek Tolna Megyei 

Egyesületének interaktív bemu-
tatkozása.

14.00-16.00 Közös játék a Szent Jó-
zsef Katolikus Iskola diákjaival.
14.30-15.30 MMS fellépése.

16.00-16.15 Átmozgató torna Asz-
talos Adrienn vezetésével.
16.30-17.00 A „Segíts rajtam!” Hátrá-
nyos Helyzetűekért Alapítvány zenés 
- műsoros összeállítása.
17.00 Az EGÉSZ-SÉG Szabadegye-
tem előadása a Babits Mihály Kul-
turális Központban.
Szeptember 25-én (csütörtökön) 
14.00 órától Garay tér
14.00–17.00 A Vakok és Gyengén-
látók Tolna Megyei Egyesületének 
interaktív bemutatkozása.
14.30-15.30 MMS fellépése.
16.00-16.15 Átmozgató torna Tóthné 
Prantner Lilla vezetésével.
16.15-17.00 A Tücsök Zenés Szín-
pad előadása.
17.00 órától „Társadalmi aktivitás 
lehetőségei a börtönévek alatt és 
után” Deák Róbert, a Tolna Me-
gyei Büntetés-Végrehajtási Intézet 
osztályvezetőjének előadása, be-
szélgetés az előadóval és kiállítás 
a fogvatartottak alkotásaiból (az 
alkotásokat Tolna Megyei Kor-
mányhivatal Igazságügyi Szolgálata 
bocsátotta rendelkezésre)
a MÁV Állomás Civil Közösségi 
térben. Háziasszony: Pócs Margit.
Szeptember 26-án (pénteken) 
14.00 órától Garay tér
Könyvtári Nap 

14.00-17.00 Kézműveskedés a 
Kéz-Csodák Hagyományőrző 
Egyesület standján
14.00-16.00 Kis Kutatók Délutánja a 
Szent József Katolikus Általános Iskola 
diákjaival,Szegedi Dezső vezetésével.
16.00-16.15 Átmozgató torna Hor-
váth Beával.
16.15-17.00 Ifjúsági Fúvószenekar 
Szekszárd térzenéje.
17.00 órakor Garay tér
Az”Év Képviselője 2014” díj ün-
nepélyes átadása. Ünnepi műsort 
ad: „Ifjú Szív” Magyarországi Né-
met Nemzetiségi Néptáncegyüttes, 
„Mondschein” Szekszárdi Német 
Nemzetiségi Kórus Egyesület, Tü-
csök Zenés Színpad, Szekszárdi 
Mozgásművészeti Stúdió.
18.00 órakor zárszót mond – Ács 
Rezső alpolgármester úr, az „Év 
Képviselője 2013” kitüntetettje.
Folyamatos programok szeptember 
22-26-án délután 14.00-17.00 óráig 
a Garay téren: civil szervezetek ki-
települése, bemutatkozása, „Szabad 
tér, szabad vélemény”(színes cetlik), 
ÁRH kérdőívek kitöltése, javaslattétel 
az „Év Képviselője 2014” díjra (pénte-
ken 15.00 órakor urnazárás!), projekt 
ötletek gyűjtése  „a helyi identitást és 
kohézió erősítését segítő részvétel” 
témában, könyv csere-bere.
16.00 órától közös mozgás a Szek-
szárdi FITT Fiatalok Egyesületének 
oktatóival.

Információ: Ácsné Oláh Gabriella, Szekszárdi Civil Kerekasztal elnöke: 74/510-780. Gaálné Hoffercsik Dóra Közösségi Szolgáltató Központ 
vezetője: 74/511-721. Pócs Margit közművelődési és civil kapcsolatok referense: 74/504-119, 30/632-3266.

ÁRH 2014 – szeptember 22-26.
Tedd, hisz TeHeted! Polgárok Európai Éve

Az ország egyik legjobb tanítóképző kara
„A tanulás, a megszerzett 
tudás nyújthatja a társadal-
mi felemelkedést” – mondta 
prof. dr. Horváth Béla DSc, 
a Pécsi Tudományegyetem 
Illyés Gyula Karának új-
raválasztott dékánja, akit 
a nemrég megkezdődött 
2014/2015-ös tanév apropó-
ján kértünk beszélgetésre.

– Dr. Zeller Gyula, a PTE rek-
torhelyettese évnyitó beszédében 
úgy fogalmazott: a jelenlegi, vál-
tozások előtt álló felsőoktatás-
ban kisebbfajta kalandvágyat 
feltételez egy újabb négyéves dé-
káni ciklus  elvállalása.

– Decemberre várható az új 
felsőoktatási törvény, amellyel 
új egyetemi struktúrák jöhet-
nek létre, de egyelőre még sok 
a bizonytalanság – mondja dr. 
Horváth Béla, aki dékánként a 
negyedik ciklusát kezdte meg a 
szekszárdi kar élén. – Az egye-
temek, főiskolák – elsősorban 
a hallgatói létszám csökkenése 
és az állami forráselvonás miatt 
– gazdaságilag nehéz helyzetbe 
kerültek. Ebben a szituációban 
még nagyobb felelősséggel jár 
egy intézmény vezetése, így ha 
ebből az aspektusból nézzük, 
valóban némi „kalandvágyat” 
feltételez a részemről. 

Magam is töprengtem jó 
ideig az újabb pályázaton, de a 
feladat és a kollégáimtól kapott 
biztatás egyaránt a folytatásra 
ösztönzött.

– Ha már a kollégák kerültek 
szóba: milyen összetételű az 
IGYK oktatóinak kara?

– Tolna megyében nálunk 
dolgozik a legtöbb tudományos 
minősítettséggel rendelkező 
szakember, oktatóink csaknem 
60 százaléka tudományos foko-
zattal rendelkezik. Ami a lakó-
helyet illeti, többségük szekszár-
di vagy Tolna megyei, a többiek 
Budapestről, Pécsről utaznak 
hozzánk, s ez bizony komoly 
szervezési feladatokat ró ránk. 
Az elmúlt években egy jó szelle-
mű, elkötelezett oktatói csapatot 
gyűjtöttem magam köré, akiket 
igyekszem bevonni a karon fel-
merülő problémák kezelésébe, 
megoldásába. Örülnék, ha sike-
rülne Tolna megyei, szekszárdi 
oktatókkal megerősíteni a kart, 
ám sajnos a felsőoktatás nem 
igazán vonzó munkahely, tudo-
mányos fokozatot kell szerezni, 
ami komoly anyagi ráfordítást is 
igényel. Az oktatás pedig köztu-
dottan nincs megfizetve.
– Milyen eredménnyel zárult az 
Illyés Gyula Karon az idei beis-
kolázás?

– Büszkén mondhatom, hogy 
a PTE tíz kara közül mi teljesí-
tettünk a legjobban. A statisztika 
szerint a tavalyihoz képest 35 szá-
zalékkal nőtt a felvett hallgatók 
száma. Ezt segítette, hogy meg-
nőtt az érdeklődés a pedagógus-, 
főként az óvodapedagógus kép-
zés iránt. Karunk hírneve orszá-
gosan is jó, a 18 tanítóképzésben 

érdekelt felsőoktatási intézmény 
közül a negyedik legjobbak va-
gyunk, emellett igyekszünk a 
marketingrendszerben rejlő lehe-
tőségeket is kihasználni. Kimon-
dottan erős kampányt folytattunk 
például a legnépszerűbb közössé-
gi portálon.
– Honnan érkeznek hallgatók a 
szekszárdi karra?

– Némileg emelkedő arányt 
mutatva diákjaink 60 százalé-
ka Tolna megyéből nyert fel-
vételt, de a turizmus-vendég-
látás szak okán sok Baranya 
és Fejér megyei hallgatónk is 
van. A Pécsi Tudományegye-
tem tíz kara a dél-dunántúli 
régióban, az ország leginkább 
lemaradó térségében működik. 
A felsőoktatási jelentkezéseket 
tekintve régiónk utolsó az or-
szágos listán, hiszen a szülők 
nehezen tudják finanszírozni 
gyermekeik egyetemi-főiskolai 
tanulmányait. A helyzet sajnos 
néha éppen fordított: előfordul, 
hogy az esti-éjszakai munka 
mellett nappali képzésben részt 
vevő hallgatóink segítik mun-
kanélküli szüleiket... A főváros 
„elszívó” ereje is óriási, sokan 
a remélt jobb álláslehetőségek 
fényében választják a budapes-
ti felsőoktatási intézményeket. 
Ahhoz, hogy minden tehetsé-
ges fiatal számára elérhető le-
gyen a felsőoktatás, különböző 
ösztöndíjakon keresztül nyújt 
segítséget az egyetem, illetve 
maga a szekszárdi kar is. Sze-

retnénk a jövőben az önkor-
mányzatokat is bevonni ebbe a 
támogatási rendszerbe. Karun-
kon az alap-, a felsőfokú és a 
mesterképzés egymásra épülő 
rendszerében ma mintegy hét-
száz hallgató tanul. Idén egyéb-
ként az államilag támogatott 
helyek száma magasabb, mint 
az önköltségeseké.  
– Nyomon követik-e végzős hall-
gatóik életpályáját?

– A PTE-n régóta működik 
monitoring-rendszer, de persze 
egyáltalán nem egyszerű követni 
egy-egy volt diákunk karrierjét. 
Egy tavalyi adat azonban igen be-
szédes: a pedagógusképzés terüle-
tén nálunk diplomát szerzettek 94 
százaléka helyezkedett el. Miután 
a szekszárdi kar széles spektrumú 
képzést biztosít, így az itt megszer-
zett tudást, készségeket az élet más 
területein is jól hasznosíthatják 
végzett diákjaink.

 Fekete László

Szeptember 26-án, a nemzetkö-
zi tudománynépszerűsítő feszti-
vál, a Kutatók éjszakája országos 
programjaihoz csatlakozva is-
mét megnyitja kapuit látogatói 
előtt a PTE Illyés Gyula Kar. 

A szekszárdi egyetemi cam-
pus számos érdekes programot 
kínál a tudományok, a kutatói 
pálya iránt érdeklődő fiatalabb 
és idősebb korosztályok számá-
ra egyaránt.

A Kutatók az iskolákban-pro-
jekt keretében az IGYK oktatói 
ismeretterjesztő előadásokkal 
látogatnak el szekszárdi általá-
nos- és középiskolákba, hogy 

a diákoknak is személyes él-
ménnyé válhasson a kutatókkal 
való találkozás.

Az esti programban, 17.30-tól 
ismeretterjesztő előadássorozat 
kezdődik a következő témákkal: 
„Hogyan láthatjuk a csillagok 
felszínét?” (dr. Bíró Imre Barna 
kutató csillagász), „A termé-
szet hangjaitól a blues-zenéig” 
(Pápai János tanár), „Pollen-
szemek vs. Maros, avagy árulók 
és elárultak” (dr. Oroszi Viktor 
György környezetkutató, PTE 
IGYK), „Varázslatos kémia – 
Tűzzel, füsttel, látvánnyal” (dr. 
Krausz Krisztina tanár).

Korlátozott számú látogatót 
tud fogadni 21 órától a Kutatók 
éjszakai kávéháza. A beszélge-
téssel, művészeti produkciókkal 
együtt tudományos, zenei és 
gasztronómiai csemegéket kí-
náló programban Tálosi Zoltán 
tanár „Künn a fronton, a harc-
mezőn” címmel a Baka Múzeum 
I. világháborús emlékeit mutatja 
be. Horváth Péter barista „Az 
ezerarcú kávé”, dr. Meskó Nor-
bert pszichológus „Szépség és 
evolúció”, míg dr. Illyés Miklós 
hipertonológus „A bor kedvező 
és kedvezőtlen hatásai az egész-
ségre” címmel tart előadást.

Egész nap látogatható a Kul-
túránk környezete – környeze-
tünk kultúrája című kiállítás. 
A tárlaton a PTE IGYK Peda-
gógusképző Intézet művész 
oktatói, Adorjáni Endre szob-
rászművész, Bibityné Herczig 
Zsófia textilművész, Imre Péter 
szobrászművész, Rétfalvi-Gaál 
Sarolta építész és Tari Eszter 
festőművész alkotásai láthatók.

A Kutatók éjszakai kávéhá-
zában való részvétel regiszt-
rációhoz kötött. Regisztrál-
ni a www.igyk.pte.hu vagy a  
www.kutatokejszakaja.hu hon-
lapokon lehet.
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Csarnokban játszottak az utcai kosarasok

Hat kategóriában tizenhét 
csapat, továbbá hét sporttal, 
mozgásművészettel, fitnesz-
szel foglalkozó egyesület 
több száz fiatalja mutatta 
meg magát az első alkalom-
mal megrendezett Utcai Kosár 
Jam-en az elmúlt szombaton.

A Szekszárdi Sportközpont 
Nkft. által szervezett esemény 
eredeti helyszíne a városi 

sportcsarnok parkolója volt, 
ám a meteorológusok előrejel-
zései miatt a palánkokat végül 
a csarnok küzdőterén állították 
fel. Amíg a hat kategóriában 
nevezett csapatok az utcai ko-
sárlabda szabályai szerint küz-
döttek egymással, a közönség 
olyan hagyományos és kevésbé 
ismert mozgásformák bemuta-
tóit láthatta, mint a zumba, az 
X-Fight, a Deep Work, a jóga, a 

különböző társas-, modern- és 
akrobatikus táncok, a taekwon-
do, az amerikai foci. Bemutat-
kozott a Szekszárdi FITT Fiata-
lok SE For FITT szakosztálya, 
a mohácsi Star Fit Egyesület, 
a Szekszárdi Mozgásművészeti 
Stúdió, az Alisca Taekwondo 
Klub, a Ritmo Sport Táncegye-
sület, az Iberican Táncegyesület 
és a Bad Bones AFC fiataljai is. 

A nap egyik leglátványosabb 
bemutatóját a bajai street wor-
kout csapat tartotta. A srácok 
egy nyújtón tornászokat idéző 
ügyességgel mutattak be elké-
pesztő erőelemeket. A kosártor-
na és a bemutatók után a dobó-
versenyek sem maradhattak el: a 
büntetővonalról Süle Gabriella, a 
triplavonalon túlról pedig Antal 
Zalán célzott a legpontosabban.

Az esemény támogatóinak 
köszönhetően a győztesek és 

helyezettek is ajándékot, érmet 
és oklevelet vehettek át. A díja-
kat Csillag Balázs, a Szekszárdi 
Sportközpont Nkft. igazgatója 
adta át.  -fl-

Légiósmustra: tesztelés alatt egy orosz center
Túl van az első felkészülési 
tornán az Atomerőmű KSC 
Szekszárd átalakulóban lévő 
csapata. Jó erőfelmérőnek bi-
zonyult a sepsiszentgyörgyi 
négycsapatos torna, amelyen 
a bolgár bajnokkal, a román 
középcsapattal, valamint a 
házigazda, négy amerikai 
játékost és több román válo-
gatottat is fölvonultató Sep-
siszentgyörggyel játszott. 

A mérleg egy győzelem és két ve-
reség, de ennek ebben a periódus-
ban még nincs különösebb jelen-
tősége, már csak azért sem, mert 
az ellenfelek a bajnokságok koráb-
bi elindulása miatt előrébb tarta-
nak a felkészülésben. Ezzel együtt 
a Brassó mellett a bolgár csapat is 
legyőzhető lett volna Magyar Ger-
gely vezetőedző meglátása szerint, 
ha nem lett volna még ott a fejek-
ben, lábakban a 700 km-es utazás 
fáradalma. Ezt igazolták a Brassó 
legyőzésével, ám az erősebb, szer-
kezetileg is jobb Sepsi ellen nem 
volt esélye a csapatnak: a végére 
már 30 pont volt a különbség.

A szekszárdi klubnál na-
gyon reménykedtek abban, 
hogy megtalálták a csapattól 
távozó Zele Dorina utódját a 
center-bedobó poszton, mert 
a próbajátékra érkező szerb 
Sztyepanovics valóban minősé-
gi produkciót vezetett elő. Ám 
mire hazabuszoztak a szekszár-
diak, kiderült: Sztyepanovics 
sorsa még képlékeny, állítólag 
spanyol és magyar menedzsere, 
képviselője nem tudott egyez-
ségre jutni, így a játékos, vára-
kozó álláspontra helyezkedve, 
visszautazott Szerbiába. 

– Sajnálom, mert a palánk 
alatti munkában egy olyan agi-
lis, hasznos játékost ismertünk 
meg Sztyepanovics személyé-
ben, aki alkalmas lenne Zele 
pótlására, de sajnos nagyon 
úgy fest, hogy nem lesz ő a mi 
játékosunk – jegyezte meg kissé 
szomorkásan Magyar Gergely. 

– Mi az ajánlatunkban elmen-
tünk addig, ameddig a lehető-
ségeinkhez képest elmehettünk. 
Várjuk a játékos képviselőinek 
válaszát, amit e hétvégére ígér-

tek. Még nem lefutott dolog  
Sztyepanovics leigazolása, aki 
valóban nagy nyereség lenne 
– mondta Herr Péter, az Atom-
erőmű KSC Szekszárd ügyve-
zető elnöke, aki a sepsiszent-
györgyi tornával kapcsolatosan 
megjegyezte: – Nagyon örülünk 
annak a fogadtatásnak, elhelye-
zésnek, illetve ellátásnak, ami-
ben ott részesültünk, nekünk 
egyébként így egy fillérünkbe 
sem került a torna. Klubunk 
örökös tiszteletbeli elnöke, dr. 
Sólyom Bódog rotary-s nem-
zetközi kapcsolatai révén jutot-
tunk el ide, és mielőbb szeret-
nénk mi is vendégül látni ezt 
komoly erdélyi klubot, s ha egy 
mód van rá, valamiféle együtt-
működést is kialakítani velük. 
Sajnos a jövő hétvégén esedékes 
Sió Kupára – mivel náluk már 
zajlik akkor a bajnokság – nem 
tudták elfogadni a meghívást, 
de keressük annak a lehetősé-
gét, hogy mielőbb nálunk is 
pályára léphessenek a sepsiek.

Nem csak a négyes posztra, 
hanem az ötösre, a center-

posztra is keresi az igazi meg-
oldást a KSC Szekszárd. Mire e 
sorok megjelennek, már kiala-
kult képe lesz Magyar Gergely-
nek arról a 24 éves, 192 centis 
orosz hölgyről, aki hét közben 
érkezett hozzájuk próbajáték-
ra. Nem rossz ajánlólevél, hogy 
a játékos tagja volt az orosz 
ifjúsági és junior válogatott-
nak és most indítaná európai 
karrierjét. 

A szekszárdi csapat eddig 
(mint arról már beszámoltunk) 
a szerb Boskovicsot, a Vasasból 
érkező Fejes Fruzsinát, a kézdi-
vásárhelyi származású, a PEAC-
nál szereplő 18 éves Lénárt Pau-
lát igazolta le. Zele Dorina, az 
amerikai Singleton és a szerb 
Dusanics távozott a nyáron a 
tavalyi csapatból.

A szeptember 26-28-án ese-
dékes Sió Kupán rendező klub-
ként a fővárosi BEAC, a tavalyi 
bajnoki ezüstérmes pécsi PEAC 
és a Vasas ellen lép pályára a 
szekszárdi női NB I A-csopor-
tos csapat.
 B. Gy.

Az I. Utcai Kosár Jam ered-
ményei: Férfiak, 2001 után 
születettek: 1. Pár Duc, 2. Szek-
szárdi Jumperek, 3. FKSE Zom-
basket és Nike 4-es. 
1998-2000 között születettek: 
1. Drink Team, 2. Sivatagi Ro-
hamcsigák. 
1979-1994 között születettek: 
1. Armada, 2. Béláék, 3. Lookers, 
4. Véged One. 35 év felettiek: 1. 
Mind1, 2. Rigolettó. Vegyes (női-
ffi) kategória: 1. Mind2, 2. Rigó2, 
3. Matrikák. Nők: 1. Királylá-
nyok, 2. Szekszárd.
Dobóversenyek, büntető: 
1. Süle Gabriella, 2. Jakab Márton, 
3. Vincze Nikolett. Tripla: 1. Antal 
Zalán, 2. Szentes Imre, 3. Tunczin-
gen Zsolt és Mérges Patrik.
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U-13-ban csak szekszárdi állt a dobogón
Rajkán rendezték az idei ver- 
senyévad utolsó országos 
kerékpáros bajnokságát, a 
párosok versenyét – s a vá-
rakozásnak megfelelően ez 
sem maradt sikerek nélkül az 
utánpótlás korcsoportokban 
meghatározónak számító szek-
szárdi versenyzők szempontjá-
ból. A versenyen a Szekszárdi 
Szabadidős Kerékpáros SE 
(SZSZKE) öt, a Szekszárdi Ke-
rékpáros SE (SZKE) egy páros-
sal képviseltette magát. Ezzel a 
megmérettetéssel az országúti 
kerékpársport valamennyi sza-
kágában az idén véget értek a 
magyar bajnokságok. 

Az SZSZKE párosai egy bajnoki 
címet, két ezüstérmet és egy még 
pontszerző hatodik helyet bicik-
liztek össze, a másik szekszárdi 
klub, az SZKE egyetlen párosa 
is dobogón végzett. Mégpedig 
a kezdők számára kiírt U-13-as 
kategóriában (6 km), amelyben 
így abszolút szekszárdi sikerek 
születtek: a győzelmet a Forró 
Lajos–Lévai Balázs páros  szerez-
te meg – éppen klubtársaik, Zá-
dori Zalán és Bán Benedek előtt, 
s a két-két versenyző összideje 
alapján pedig a Kiss Balázs–Mé-
száros Bence pár az SZKE képvi-
seletében harcolta ki a bronzér-
met, így a kezdők kategóriájában 

a szekszárdi bringások teljes egé-
szében kisajátították a dobogót.

A győztes és az ezüstérmes 
szekszárdiak közül Forró Lajos 
volt a legboldogabb: megannyi 
harmadik helyezés után kijárt 
már neki a dobogó legfelsőbb 
foka, amire tehetségével és szor-
galmával nagyon is rászolgált már.

A felsőbb korcsoportokban 
már nem sikerült nyerniük a 
szekszárdi versenyzőknek, de 
a Schneider Sebestyén–Borsos 
Áron páros ezüstje az U-15-ös 
(haladó, 12 km), a Tornyai Ri-
chárd–Takács Krisztián kettős 
6. helyezése a serdülőknél (U-
17) újabb fontos pontokat jelen-
tett az SZSZKE-nek. A klub két 
roppant szorgalmas szeniorja, 
Balás Attila és Balázs Attila erre 
a versenyre naná, hogy összeállt 
a 24 km-es távra – és okkal le-
hetnek büszkék a Rajkán kihar-
colt második helyükre.

A szekszárdiak közül a leg-
rangosabb megmérettetéseken 
a haladó U-15-ös korosztályban 
két versenyző is három országos 
bajnoki címet szerzett: Schnei-
der Sebestyén (az SZSZKE tré-
ner-alapítója, Schneider Kon-
rád unokája, Schneider Gábor 
klubedző fia) a kritérium-, az 
időfutam ob-n és a pályabajnok-
ságon diadalmaskodott. A nála 
egy évvel fiatalabb klubtárs, Fá-

bián Csongor is három arannyal 
büszkélkedhet: a hegyen, vala-
mint a pályabajnokságon sprin-
ten és az 500 m-es időfutamban 
sem talált legyőzőre; a most a 
páros ob-n második Zádori Za-
lán (SZSZKE) pedig korábban a 
pálya ob-n 1000 méteres időfu-
tamban szerzett egy győzelmet. 

Az SZKE sikerszállítója ebben 
az évben az U-13-asok között 
Kiss Balázs volt, aki az országúti 
ob-n, valamint a kritériumbaj-
nokságon is győzni tudott.

A felsőbb korcsoportokban, 
U-17-ben az SZKE serdülő vá-
logatott versenyzője, Istlstekker 
Zsolt a legfontosabb hazai ver-
senyek közül a kritérium orszá-
gos bajnokságon tudott győzni 
és folyamatos fejlődéséről tett 

tanúbizonyságot azzal is, hogy 
egyik meghatározó versenyzője 
volt a Jugendtour többnapos, 
több szakaszos osztrák körver-
senyen helytálló magyar serdü-
lő válogatottnak. 

Az U-19-eseknél tanulás, ta-
pasztalatszerzés gyanánt sok 
erős nemzetközi versenyt be-
vállaló Fábián Ábel a hosszú 
távú országos bajnokságon 3. 
helyet szerzett, s ebben a kor-
osztályban ő lehet országos 
viszonylatban is az egyik legna-
gyobb ígéret a következő évben.

Az idén még a Pécs Kupa 
utolsó fordulója van vissza, va-
lamint az SZKE ezen az őszön 
is megrendezi hagyományos 
versenyét, a Tolna Régió Kupát 
Szekszárdon.  B. Gy.

Az U-13-as korosztályban csak szekszárdi kerékpáros 
állhatott dobogóra a páros ob-n – legfelül a győztes 
Forró Lajos–Lévai Balázs páros

SPORTMIX
ASZTALITENISZ. A papírformá-
nak megfelelően vereséget szen-
vedett a női asztalitenisz Bajno-
kok Ligájában, első mérkőzésén 
a Szekszárd AC a lengyel bajnok 
Tarnobrzeg otthonában: 3-1-re 
nyert az európai ranglistavezető 
német-kínai játékossal (Hahn 
Ying), illetve a nagyon komoly 
játékerőt képviselő honfitársá-
val, az időközben lengyellé lett 
Li Qiannal felálló hazai csapat. 
A SZAC-nál csupán egy ázsiai, 
Li Fen szerepelt, a másik kínai, 
Nie Wei kisebb kézsérülés miatt 
nem volt még bevethető.
LABDARÚGÁS. Második ide-
genbeli mérkőzését is megnyerte 

a Tolle UFC Szekszárd az NB III. 
Középcsoportjában. A Monori 
SE otthonában lejátszott mérkő-
zésen összességében a szekszárdi 
csapat végig fölényben játszott és 
Márton Erik első félidő befejezé-
se előtt szerzett góljával 1-0-ra 
nyert. Egy héttel később hazai 
pályán ugyancsak egy gólt szer-
zett az UFC a Maglód ellen, ám 
Deli Dánielnek a 75. percben 
lőtt gólja is három pontot ért 
(UFC-Maglód 1-0). A szekszárdi 
csapat az 5. helyen áll a tabellán.
KÉZILABDA. Magabiztosan 
nyert a Fekete Gólyák KC az 
NB I B nyugati csoportjában az 
idénynyitón a Mosonmagyaró-
vári KC ellen. Noha az első já-
tékrész végén csak két góllal ve-

zetettek a házigazdák, a végére 
tízre nőtt a különbség (33-23).
KAJAK-KENU. 1 km evezés, 900 
m futás, majd újra 1 km-es eve-
zés várt a versenyzőkre a kapos-
vári kajak-duatlon versenyen, 
amelyen elindult a Szekszárdi 
Kajak-Kenu SC is. A gyer-
mek-kölyök-serdülő kategóriák 
szekszárdi érmesei. MK-1, gyer-
mek I., fiúk: 1. Müller Bence. 
MK-1, gyermek II., lányok: 1. 
Ács Anna, 3. Csizmadia Dóra. 
MK-1, kölyök III., fiúk: 1. Czem-
mel Bálint. MK-1, kölyök III., lá-
nyok: 1. Bartos Zsófia. K-1, kö-
lyök III., fiúk: 1. Mercz Marcell, 
2. Müller Dániel, 3. Jávor Péter. 
K-1, kölyök III., lányok: 1. Ádám 
Alexa. K-1, kölyök IV., fiúk: 1. 

Takács Márk, 3. Horváth Ádám. 
K-1, kölyök IV., lányok: 1. Nagy 
Viktória, 2. Mercz Maja. MK-1, 
kezdő fiúk: 1. Balog Zalán, 2. 
Horváth Tamás. MK-1, kezdő 
lányok: 1. Buri Petra, 2. Mercz 
Kata. K-1, serdülő fiúk: 1. Korsós 
Zoltán, 2. Szekeres Zsolt, 3. Nagy 
Kristóf. K-1, serdülő lányok: 1. 
Korsós Zsófia, 2. Balogh Zsófia.
ÍJÁSZAT. Két héttel ezelőtt ren-
dezték meg a 3D-szakág évad-
záró versenyét, amelyen a Tol-
nai Tájak Íjász Egylet (TTÍE) 
versenyzője, Bóka László az ff 
csigás kategóriában a 2. helyen 
végzett az összesítésben. Bóka 
az évadzáró versenyen is 2. he-
lyet szerzett a MÍSZ által Gö-
döllőn rendezett versenyen.
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KÉRJÜK KEDVES OLVASÓINKAT, A MEGFEJTÉST NE KÜLDJÉK BE! KERESZTREJTVÉNYÜNK PUSZTÁN SZÓRAKOZTATÁSUKAT SZOLGÁLJA!
Szeptember 14-ei rejtvényünk megfejtése: Raffai Sarolta, Egyszál magam

A POLGÁRMESTER, AZ ALPOLGÁRMESTEREK, A JEGYZŐ ÉS 
A KÉPVISELŐK FOGADÓÓRÁJA – 2014. szeptember

HORVÁTH ISTVÁN 
polgármester
Későbbi számban közöljük.

DR. GÖTTLINGER 
ISTVÁN ALJEGYZŐ
Minden szerdán 10–12 
óráig. Polgármesteri Hi-
vatal, I. em. 40. sz. iroda.

DR. HAAG ÉVA
alpolgármester
II. sz. választókerület
Szeptember 23. (kedd) 
16-17 óráig. 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
Szeptember 11. (csütör-
tök) 17–18 óráig

I. Béla Gimnázium és 
Informatikai Szakkö-
zépiskola. Szekszárd, 
Kadarka u. 25-27.

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. Polgármes-
teri 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. Polgármes-
teri 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
Időpont-helyszín egyez-
tetés: 30/5514-653.

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 harma-
dik csütörtökén 16.30-
18.00 óráig.  
Bejelentkezés: 74/510-
663 telefonon. Szek-
szárd, Mikes u. 24.

ILOSFAI GÁBOR  
képviselő
A hónap második  
szerdáján 17–18 óráig
Szekszárd, 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. Polgármes-
teri Hivatal fszt. 4.

AGÓRA MOZI

Szeptember 22-24. 17.00 órakor
VILLÁM ÉS A VARÁZSLÓ 
Színes szinkronizált belga ani-
mációs film. Korhatár: Nincs 
korhatár. Hossz: 85 perc.
Szeptember 18., 20. 19.00 órakor
A NYOLCADIK UTAS: A HA-
LÁL (Alien- rendezői változat) 
Színes feliratos amerikai sci-fi. 
Korhatár: 18 éven felülieknek! 
Hossz: 118 perc.
Szeptember 22-24. 19.00 órakor
SIN CITY: ÖLNI TUDNÁL ÉRTE 
Színes- fekete-fehér szinkronizált 
amerikai akciófilm. Korhatár: 16 
éven felülieknek! Hossz: 103 perc 

Szeptember 25-27. 19.00 órakor
SZEXVIDEÓ 
Színes amerikai vígjáték. 
Korhatár: 16 éven felülieknek! 
Hossz: 90 perc.

Szeptember 25-27., 29-30. és 
október 1. 17:00 órakor
MAJA A MÉHECSKE (3D)
Színes szinkronizált ausztrál 
animációs film. Hossz: 89 perc.

Szeptember 29-30. és 
október 1. 19:00 órakor
UTÓÉLET Színes magyar já-
tékfilm. Korhatár: 16 éven fe-
lülieknek! 
Hossz: 95 perc.

10 ÉVES A CSIGA-BIGA
ALAPÍTVÁNY

A Csiga-Biga Mozgás- és ké-
pességfejlesztő Alapítványt 
10 éve azzal a céllal hoztuk 
létre, hogy hozzájáruljunk 
a gyermekek sokoldalú, 
harmonikus fejlődéséhez, 
szabadidős tevékenységeik 
hasznos eltöltéséhez, olyan, 
új, hatékony módszereket, 
terápiákat alkalmazzunk, 
melyek hozzájárulhatnak 
céljaink eléréshez. 

Képzett szakembereink, team 
munkában együttműködve tud-
nak segítséget nyújtani mind az 
eltérően fejlődő, mind pedig 
az egészséges gyermekek szá-
mára. Segítünk, ha a gyermek 
fejlődése nem korának megfe-
lelő, megkésett a beszéd vagy 
mozgásfejlődése, koordinációs 
zavar esetén, ha a finommoto-
rika vagy nagymozgás fejletlen, 
ha iskolai problémákkal küzd, 
figyelme gyakran elkalandozik, 
rövid ideig képes koncentrálni, 
írási, olvasási, számolási nehéz-
ségekkel küzd, szokatlan, furcsa 
a viselkedése, önértékelési prob-
léma esetén. 

Az Alapítvány tevékenységei 
közé tartoznak a különböző 
mozgásterápiák (alapozó terá-
pia, Ayres, TSMT), gyógytest-
nevelés-gyógytorna, konduktív 
pedagógia, logopédiai foglal-
kozások, pszichológiai tanács-
adás és terápia, nyári játszóházi 
programok, családi napok, pe-
dagógus akkreditált tovább-
képzés szervezése. 

Ez a tevékenység egészült ki 
2010-ben az állatasszisztált terá-
piával, azaz a kutyás terápiával. 
Jelenleg 20 gazda-kutya páros 
tett sikeres vizsgát szervezetünk-
nél. A 2014/2015-ös tanévben 
alapítványunk vizsgázott párosa-
inak száma várhatóan összesen 
36 párosra emelkedik majd.

Fontosnak tartjuk, hogy a 
kutyás terápia, mint pedagógi-
ai, gyógypedagógiai módszer 
minél szélesebb körben ismert 
legyen, és szerves részét képez-

ze a különböző terápiás, fej-
lesztő, szabadidős programok 
terén. Alapítványunk szüksé-
gesnek érezte, hogy egy olyan 
30 órás akkreditált pedagógus 
továbbképzést indítson el, mely 
hozzájárul a kutyával támoga-
tott fejlesztő program, mint 
pedagógiai, gyógypedagógiai 
módszer megismeréséhez, al-
kalmazásához.

Szakmai munkánk eredmé-
nyeként 2013-ban alapítvá-
nyunk a Magyar Terápiás és Se-
gítőkutyás Szövetség tagja lett.

Az elmúlt években több si-
keres pályázat kapcsán hetente 
több száz gyermek és családja 
számára tudtunk segítséget 
nyújtani különböző terápiák, 
foglalkozások, családi napok, 
táborok kapcsán. 

Az elmúlt tíz év alatt egy 
olyan „intézmény” jött létre, 
ahol minden szakterület kép-
viselteti magát és a módszerek 
nemcsak megférnek egymás 
mellett, hanem egymást ki-
egészítve segítik a gyermek 
beilleszkedését a mindenna-
pi életbe. Alapítványunknál a 
szakemberek egy csapatban 
dolgoznak azért, hogy a min-
ket megkeresők számára meg-
találjuk a legjobb megoldást, 
módszert a fejlődéshez.

Alapítványunk a nyár folya-
mán bővült egy játszóterasszal, 
megújult a játszó udvar, a foglal-
koztatók felújítása is megtörtént, 
valamint új bútorok, fejlesztő 
eszközök kerültek beszerzésre.

 Továbbra is várunk minden-
kit szeretettel esztétikus, kor-
szerűen felszerelt száz négy-
zetméteren működő fejlesztő 
központunkban.

Töttősiné Törő Anita 
alapítvány vezetője
gyógypedagógus, 
gyógytestnevelő, 

mozgásterapeuta,
terápiás kutya felvezető, 

habilitációs kutyakiképző

A Magyar Vöröskereszt  
Tolna Megyei Területi  

Nyugdíjas Alapszervezete és 
a Szekszárdi Nyugdíjasok 
Területi Érdekszövetsége 

által meghirdetett
Alma megrendelések

szállításának
Ideje: szeptember 25. 

(csütörtök) reggel 7h-9h-ig.
Helye: Szekszárdi Nyugdíja-
sok Területi Érdekszövetsége, 

Szekszárd, Hunyadi u. 4. 
(PARKOLÓ)

4X5 órás internet tanfolyam 
kezdőknek hétfőnként

9–13 óráig a megyei  
könyvtárban kezdés október 6. 

és november 3.
Részvételi díj: 5000 ft

Jelentkezés: 74/528-100
Széchenyi u. 51.
(Olvasóterem)

A Mentálhigiénés Műhely
Önkéntes Központ
Nyugdíjas Tagozata

október 7-én 14 órakor 
(kedd) előadást tart 

a Babits Mihály Kúltúrális 
Központ földszinti termében.

(Szent István tér 10.)
Előadó: Horváth Tímea, 

életmód tanácsadó. 
Előadás címe: 

EGÉSZSÉG ÉS ÉDES ÉLET.
Előadás után, 

édesség kóstoló.
Szeretettel várunk minden 

kedves érdeklődő
nyugdíjast.

EVANGÉLIUM

„Ha megvalljuk bűneinket, hű és 
igaz Ő: megbocsájtja bűneinket, és 
megtisztít minden gonoszságtól.” 
 (János 1. levele 1,9)
Sok szép ígéretünk, őszinte odafigyelé-
sünk, legnemesebb érzéseink ellenére 
is milyen sokszor bántjuk meg egy-
mást. Nem is beszélve arról, amikor 
vélt-valós sérelmeink nyomán ébred 
szívünkben düh vagy bánat, s szilánk-
ját a szónak, hallgatásnak a Másik 
életébe fúrjuk. Igen, emberi alapvonás 
a megbántásra és megbántódásra való 
készség. S mennyi könny, meghasadt 
barátság, eltaszított családi kapcsolat, 
ellenséggé „magasztosult” testvérség 
szülőágya lett ez a sokak által elné-
zően hangoztatott igazság: bűnösök 
vagyunk, emberből vagyunk. 
A levél íróját, Jánost úgy is nevezik, 
hogy a világosság teológusa. Meg-
szólítottjainak arról tesz bizonyságot 
rendíthetetlen erővel, amit megta-
pasztalt, aminek ízét már magába 
fogadta, aminek ragyogása már az ő 
életét is átszínezte: a fényről, a vilá-
gosságról. Egyik református énekünk-
ben zeng egy sor: „…a bűn sötétben 
tévelyeg…”. János hirdeti: a világos-
ságban járni nem tévelygés, hanem a 
legnagyobb szabadság. A kapu, amin 
keresztül pedig az útra léphetünk: a 
megtisztulás. Nem a megtisztulás út-
járól szól, ahol technikák segítségével, 
bonyolult és drága taneszközökkel fo-
lyamatosan tisztulgathatunk. Sokkal 
egyszerűbb a módja: „Ha megvalljuk 
bűneinket…!” Ha merjük és akarjuk 
kimondani: hibáztam, megbántot-
talak, bocsáss meg nekem. Talán a 

legnehezebb? Bizonnyal, mert büsz-
keségünk, a másiktól való félelem, 
az elutasítottság rettegése, sőt a 
saját igazunkról való meggyőződés 
makacssága olyan gát, amit átlépni 
nem könnyű. Olykor lehetetlennek is 
látszik, főként, ha saját lelkünk sötét-
ségében botorkálunk. Ó, pedig milyen 
sokszor válik, s válna láthatóvá, ha 
felemelném szemeimet magamról, 
hogy a Másik már régóta ott áll az 
akadályokon innen, és várja, hogy 
megnyissam számat, hogy bocsána-
tával megelőzzön. 
János tudja jól, s szólja is: maga a 
Fény, a teremtő és barátkozó Isten 
már régen elkészítette a bűnbocsá-
natot, már régen nyitva az ajtó, 
hogy áthaladva rajta a világosság-
ban járjunk. Már régen kész arra, 
hogy a nemzeti, családi, egyéni 
sorsokat megtisztítsa a rárakódott 
terhektől, s bocsánatával felszaba-
dítson bennünket, hogy a bocsá-
nattal ne fukarkodjunk, bármelyik 
oldalon is legyünk. Miért teszi ezt? 
Miért kész megtisztítani bennün-
ket? Mert számára a kapcsolat, a 
szeretetközösség fontosabb az adott 
véteknél. Ha megízlelnénk ezt az 
elfogadást, talán megérthetnénk 
saját sorsunk mélységeit, s észre-
vehetnénk, hogy a szakadék felett 
már régen ott ível fénylően a híd. 
„Ha megvalljuk bűneinket, Isten hű 
és igaz: megbocsájtja bűneinket és 
megtisztít minden gonoszságtól!” 

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

A menü ára: 880 Ft. Törzsvásárlói kártyával 10% kedvezmény.
Jó étvágyat kívánunk! Az étlapváltoztatás jogát fenntartjuk!

PTE Illyés Gyula Kari Étterem étlap szeptember 22-től szeptember 26-ig.
7100 Szekszárd Rákóczi u 1. (bejárat a Mátyás K. utca felől)

szeptember 22. szeptember 23. szeptember 24. szeptember 25. szeptember 26.

„A”
Sertésraguleves Tojásos 

rántottleves
Tavaszi 

zöldségleves
Fokhagymakrém-

leves Húsleves

Császármorzsa, 
sárgabarack íz, 

gyümölcs
Bácskai rizseshús,

savanyúság
Sertéspörkölt,
galuska, saláta

Bolognai spagetti,
gyümölcs

Finomfőzelék,
vagdalt pogácsa

„B”

Burgonya-
krémleves

Tojásos 
rántottleves

Tavaszi 
zöldségleves

Fokhagymakrém-
leves Húsleves

Gyümölcsös 
csirkeragu,

rizs

Baconnal-sajttal 
töltött karaj,
bugaci saláta

Sült csirkecomb,
párolt 

vegyeszöldség
Parajos lasagne

Rántott 
csirkeszárny, 

burgonyapüre, 
savanyúság

„C”
Sertésraguleves Tojásos 

rántottleves Csülkös bableves Fokhagymakrém-
leves Húsleves

Sajtos tészta, 
gyümölcs

Kelkáposzta 
főzelék, vagdalt

Grízes metélt, 
vegyes 

gyümölcsíz

Zöldborsós 
csirkemáj, 
párolt rizs

Paradicsomos 
káposzta,

sült oldalas
A Számviteli Egyesület Tolna megyei Szervezete a 

MKVK Tolna megyei Szervezetével közösen szakmai előadást tart,
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

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ 
Szekszárd, Szent István tér 10.

Időpont: 2014. október 9. 9:00-16:30 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 7.000 Ft/fő  + áfa
Kívülálló érdeklődőknek 10.000 Ft/fő + áfa részvételi díj.

1. SZÁMVITELI POLITIKA, SZABÁLYZATOK (4*45’)
2. SAJÁT TŐKE SZÁMVITELE (4*45’)

Helyszín: Babits Mihály Kulturális Központ.
Szekszárd, Szent István tér 10.

Időpont: 2014.október 7. 9:00 -16:30 óra
Kredit pontok:

Mérlegképes könyvelők (számvitel) 8 pont
Adótanácsadók, adószakértők, okleveles adószakértők 5 pont

Részvételi díjak: (számlát állítunk ki)
Az MSZSZE és MKVK tagjainak 7.000 Ft/fő  + áfa

Kívülálló érdeklődőknek 10.000 Ft/fő + áfa részvételi díj.

Jelentkezni 2014.október 4. 16 óráig az alábbi helyen:
http://www.szamviteli-egyesulet.hu/oktatasra_jelentkezes

Email: csekegy@t-online.hu
Várjuk az érdeklődő szakembereket! MSZSZE Tolna megyei Szervezet Elnöksége

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

7100 Szekszárd, Széchenyi u. 23. Telefon: 74/315-994
Nyitvatartás: H-P 8.00-16.30, Szo.: 8.00-12.00

Dolgozott dekoratőrként, belekóstolt a mé-
dia világába, volt marketinges egy autós 
cégnél és a Tolnai Népújságnál. A szekszár-
di Szűcs Anita húsz év tapasztalatát most 
egy önálló marketing és PR-vállalkozásban, 
az A-Médiában szeretné felhasználni. 

Megadatott neki, hogy eddigi munkahelyein 
inspiráló feladatokat kapjon és jeles szemé-
lyiségektől tanulhassa az adott mesterség 
fortélyait.

A Sárszeg Áfésznél kezdődött… Deko-
ratőrt kerestek. A meghallgatáson kezébe 
nyomtak egy papírt és egy filctollat. Másnap 
már dolgozhatott. Közben hobbiként ismer-
kedett a televíziózással.  A tv-ből egyenes 
út vezetett a rádióhoz, amelybe azonnal 
beleszeretett: 12 évig volt műsorvezető 
Pálinkás Csaba rádiójánál. Ez idő alatt egy 
országos biztosító hálózatnál is dolgozott, 
ahol megtanították a „láthatatlan termékek 
értékesítésére”.

2008-ban került a Gemenc Autócentrum-
hoz, ahol marketing vezetői és értékesítési 
feladatokat látott el. 

Pályafutásának újabb állomása a Tolnai 
Népújság volt, ahol a hirdetés és az értékesítés 
vezetői feladatait is megkapta.

Húsz év tudásával a birtokában nemrég 
úgy döntött, hogy saját vállalkozást indít. Így 
született meg az A-Média, amellyel már most 
van mire büszkének lennie: a 40. Gemenci 
Kerékpáros Nagydíj lebonyolításában vállal-
kozásának is fontos szerep jutott. 
Ötletek, szervezés, lobby PR

Az A-Média:  „egy marketinges, akinél nincs 
lehetetlen”. Ötletel, megszervez, adminisztrál, 
rendezvényeket koordinál, kreatív hirdetési 
megoldásokat készít, „lobby PR”-t folytat, ren-
dezvényre party zenekart biztosít.  Azaz minden 
olyan marketinggel, szervezéssel, reklámkam-

pánnyal kapcsolatos ügyet elintéz, amelyre az 
ügyfélnek nincs ideje, vagy embere. Az A-Mé-
dia kapcsolatban áll országosan megyei lapokkal 
(a Tolnai Népújsággal is), helyi rádióval (Rádió 
Antrittal) és az MR2 Petőfi rádióval. 
Róla mondták
•  Anita kreatív ötleteinek is köszönhetően 

lett színesebb, látványosabb a Gemenci 
Nagydíj idei programja. Átgondoltan, szin-
te mindenre kiterjedően szervezte-tervezte 
feladatát, töretlen motiváltsággal.

 Steig Csaba olimpikon, 
 a Gemenci Nagydíj főszervezője

•  Ő egy szimpatikus, segítőkész hölgy, aki-
nek nehéz nemet mondani. A megállapo-
dásainkhoz maximálisan tartotta magát, jól 
együtt tudtunk dolgozni. 

 Bognár Jenő, 
 Bátaszék polgármestere

• Anita fiatal, ambiciózus munkatársamként 
a Sárszeg Áfésznél nem munkának tekintet-
te a megoldandó feladatokat, hanem valami 
szépet, eredményeset akart csinálni. Számta-
lan hasznos ötlettel járult hozzá, hogy mar-
ketingben és reklámban élelmiszerbolti üzle-
ti megoldásokban élen jártunk a megyében.
 Béres Vilmos, 

 a Pannon Market Zrt. elnöke  
Idézet:
„Egy megváltozott világban megválto-
zott marketing szemléletre van szükség. 
Komplex szolgáltatásokkal, a vásárló és 
a piac folyamatos változásait figyelembe 
véve kell a „ma” reklámügynökségének 
megoldásokat találnia, hogy érdekes és 
eladható legyen.”

Ez aztán A-Média!

VÁLTS! Kerékpározz!
A PTE Illyés Gyula Gyakorlóiskola, AMI és Gyakorlóóvoda 
10.100.029 Ft-ot nyert  50 férőhelyes kerékpártároló építésére és vizesblokk felújítására. Az 

új létesítmények átadására egy kerékpáros nap keretében kerül sor 2014. szeptember 26-án. A nap programja 
sokszínű, az iskola minden tanulóját megmozgató rendezvényt terveztek a szervezők. Tíz órától kezdődnek a rövid 
előadások fi lmvetítéssel egybekötve a motorizált közlekedésből fakadó környezeti terhekről, a fenntartható városi 
közlekedés elveiről, eszközeiről. Ezt még a délelőtt folyamán biciklis felvonulás követi, melyen diákok és pedagógu-
sok egyaránt részt vesznek. Az új létesítmények avatására 11.30-kor kerül sor az iskola összes tanulója részvételé-
vel. Délután 14.00-15.00 óráig biciklis ügyességi versenyen és rajzpályázaton vehetnek részt a gyerekek, majd az 
iskola aulájában kerül sor a versenyek eredményhirdetésére. A nap folyamán bicikliszerviz várja az érdeklődőket. 
A biciklis nap olyan rendezvény, melynek szemléletformáló szerepe van, 
és a megépült kerékpártárolókkal lehetőséget teremt az iskolások, taná-
rok, óvódások számára, hogy napi szinten közlekedjenek kerékpárral.
KEOP -6.2.0/A/11-2011-0168

A tökéletes mosoly ma már
bárki számára elérhető!

Nem csak tinédzsereknek! ;)

Dr. Tóth Kata
Fogorvos, Fogszabályozó szakorvos
Spirit Egészségcentrum,
7100 Szekszárd, Ybl M. u. 3.
Bejelentkezés: 20/249-3527 vagy 74/501-080

Társastánc tanfolyam felnőtteknek
október 1-től, szerdánként

a Szent László TISZK (volt 505-ös)
„B” tornatermében 19.30-tól 21 óráig.

Tánctanár: Orbán Ferenc
Telefon: 20/980-77-52

E-mail: oferi65@gmail.com • info@gemenctancsportegyesulet.hu

EDUTOP Szakközépiskola és 
Szakiskola OKJ emeltszintű 

szakképzések
2014/2015. tanév képzési ajánlata
18-21 év közötti, ill. 18 éven felüli
érettségizett fi atalok és felnőttek 

részére. A képzés ideje 2 év.

PÓTFELVÉTELIT
HIRDETÜNK 

- Ügyviteli titkár – nappali tagozat
- Logisztikai ügyintéző – nappali- 

és esti tagozat

Várjuk mielőbbi jelentkezését:
7100 Szekszárd, 
Szluha Gy. u. 1.
Tel.:  74/512-123, 20/9775-675
E-mail: level@edutop.hu
www.edutop.eoldal.hu

Ingyenes
Europass

bizonyítványt 
biztosítunk!

120 óra ajándék 
idegen nyelvi óra,

ECDL vizsgára 
felkészítés,

kedvezményes 
középfokú nyelvizs-

gára felkészítés

Az EDUTOP Szakközépiskola és
Szakiskola szervezésében

www.edutop.eoldal.hu
06-74/512-122, 06-20/9775675

Út a boldog párkapcsolathoz,
avagy testi-lelki egészség 
címmel előadás-sorozat indul.

III. előadás témája: 
Ne válj áldozattá!
Előadó: dr. Tóth Nándor

Időpont: 2014. szeptember 30. 11 óra

Helyszín: Spirit Egészség Centrum
Szekszárd, Ybl M. u. 3.

Együttműködő partner: 
Spirit Egészség Centrum

www.spirit-center.hu
06-74/501-080, 06-74/501-081, 

06-30/3244-195
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VASÁRNAP
SZEKSZÁRDI

Kiadja Szekszárdi Vagyonkezelő Kft. • felelős kiadó: a kft. ügyvezetője • főszerkesztő: Mészáros József • a szerkesztőség munkatársai: Bálint 
György, Fekete László, Gyimóthy Levente • a szerkesztőség levélcíme: Szekszárd, Hunyadi u. 4. • tel.: 74/506-467 • e-mail: szekvas@gmail.com 

hirdetésfelvétel, ajánlatkérés: Szántó Ildikó 30/9726-663, marketing@ tolnataj.net • terjesztés: ALL-THE-BEST Kft., Szabó József,  
7100 Szekszárd, Arany János utca 23-25. 1/115., Tel.: 74/412-765 • nyomtatás: Szekszárdi Nyomda Kft. 7100 Szekszárd, Széchenyi u. 44-46. 

 nyomdai előkészítés – tördelés: Kiss Eszter.

Szekszárd,
Béri B. Ádám 

utca 78.

ÁLLÁSHIRDETÉS
A Tolnavill Kft . felvételt hirdet gyakorlattal 

rendelkező, önállóan dolgozni tudó szakképzett 
villanyszerelő, lakatos, kőműves, festő- burkoló és 
segédmunkások részére. Több szakma előnyt jelent.

Részletes szakmai önéletrajzot a 
szaki@tolnavill.hu címre várjuk.

ELEKTRONIKAI HULLADÉK

INGYENES átvétele
„Védje környezetét, 

teremtsen munkahelyet!”
SZÁLLÍTÁST VÁLLALUNK!

ÁTVEVŐHELY:
Szekszárd, Rákóczi u. 19.

KT-Dinamic Nonprofi t Kft.
Rahabilitációs Foglalkoztató

Tel.: 74/315-103

iroda@slimrisk.hu

www.slimrisk.hu

HAGYATÉK
HIVATALOS ÉRTÉKBECSLÉS-VÉTEL
– MŰTÁRGY

– ÓRA
– ÉKSZER

– RÉGI ÉRMÉK stb.

Telefon: +36-20/3632-852
Szekszárdon a kiszállás ingyenes

Pályázati felhívás háziorvosi munkakörre
Szekszárd Megyei Jogú Város Önkormány-
zatának Képviselő-testülete pályázatot ír ki 
Szekszárd IX. sz. felnőtt körzet háziorvosi 
feladatainak vállalkozási formában való el-
látására területi ellátási kötelezettséggel.

Munkakör és munkahely megnevezése:
-  A IX sz. háziorvosi körzethez tartozó fel-

nőtt lakosság ellátása a Szekszárd, Wigand 
tér 1. sz. alatti rendelőben.

-  A tevékenység magában foglalja a hétkö-
zi és hétvégi központi háziorvosi ügyeleti 
szolgálatban való részvételt, mely egyben 
az ügyeletben társult települések ellátását 
is jelenti.

Pályázati feltételek:
-  A 4/2000. (II.25.) EüM rendelet szerinti 

képesítés és a 313/2011. (XII.23.) Korm. 
rendeletben előírt feltételek megléte.

-  Büntetlen előélet.
Pályázathoz csatolni kell:
-  végzettséget és szakirányú képzettséget iga-

zoló okirat másolatát, 
-  részletes személyi és szakmai önéletrajzot,
-  3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi 

bizonyítványt,
-  a pályázó hozzájárulása arról, hogy a pá-

lyázati eljárásban résztvevők a pályázati 
anyagot megismerhetik.

-  MOK tagsági igazolás

Pályázat benyújtásának helye:
SZMJV Önkormányzata, Horváth István pol-
gármester, 7100 Szekszárd, Béla király tér 8. 
Egyéb információk:
-  A praxis működtetési jogát az Önkormány-

zat térítésmentesen adja át a szükséges szer-
ződések megkötése alapján.

-  A pályázat benyújtásának határideje: 10. 06.
-  Elbírálási határidő: a pályázati határidő le-

járatát követő Képviselő-testületi ülés.
-  Az állás betölthető: 2015. 01. 01.
-  További információ kérhető: 
Dölles Lászlóné
egészségügyi gondnokságvezető
Tel.: 06-30/458-6344

MEGHÍVÓ
Szeretettel hívjuk a szabadegye-

tem II. évfolyamának
6. előadására és beszélgetésére

Téma: „Kineziológia, mint a stresz-
szoldás alternatív lehetősége”

Negatív lelki állapotok oldása
Betegségek lelki hátterének 

feltárása, harmonizálása, sze-
mélyiségfejlesztés, öngyógyító, 
önfejlesztő technikák tanulása

„Soha nem késő, hogy azzá válj, 
aki lehetnél” (George Eliot)

Előadó: Gyulainé Nagy Márta 
Kineziológus, Bach-virág ta-

nácsadó, talpmasszőr
Időpont: szeptember 24.  

(szerda) 17.00 óra
Helyszín: Babits Mihály Kultu-
rális 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
www.mentalmuhely.hu

Választókerületi képviselő-jelöltek szavazólapi sorrendben
1. választókerület 2. választókerület 3. választókerület 4. választókerület 5. választókerület

Szegleti Orsolya Jobbik dr. Haag Éva
FIDESZ-KDNP Oravecz Jánosné ÖSZE Rácz Zoltán

MSZP-PM-EGYÜTT-DK Csike Endre Jobbik

Ferencz Zoltán
FIDESZ-KDNP Nagy István Jobbik Szabó György Jobbik Dr. Tóth Gyula

FIDESZ-KDNP
Gurzó Zoltán György

ÖSZE

Bódi Gábor ÖSZE Kerekes László ÖSZE dr. Mezei László MSZP-
PM-EGYÜTT-DK Mekl Zsolt Jobbik Módos Gergely

FÜGGETLEN
Ködmön Mónika

MSZP-PM-EGYÜTT-DK
Balog István László

MSZP-PM-EGYÜTT-DK
Gyurkovics János 
FIDESZ-KDNP Fellegi Péter ÖSZE Kővári László

FIDESZ-KDNP
– – – – Dr. Hadházy Ákos LMP

6. választókerület 7. választókerület 8. választókerület 9. választókerület 10. választókerület

Fejkó Mihályné ÖSZE Mallerné Virányi Piroska 
ÖSZE Pásti Attila Jobbik Maller Béla ÖSZE Greskó Gáborné 

MSZP-PM-EGYÜTT-DK

Fenyvesi Csaba Jobbik Ilosfai Gábor
MSZP-PM-EGYÜTT-DK Sipőcz István ÖSZE Pap Máté

FIDESZ-KDNP Szabad Ildikó Jobbik

Csillagné Szánthó Polixéna
FIDESZ-KDNP Simon Béla Jobbik Zaják Rita 

MSZP-PM-EGYÜTT-DK
Tóthi János MSZP-PM-

EGYÜTT-DK
Gombás Viktória Rita

FIDESZ-KDNP
Murvai Árpád MSZP-

PM-EGYÜTT-DK
dr. Máté István FI-

DESZ-KDNP
Máté Péter 

FIDESZ-KDNP Jelics Viktória Jobbik Nyéki Jánosné ÖSZE

– – – – –

Polgármester-jelöltek
szavazólapi sorrendben

1. Farkas Károly
Független

2. dr. Hadházy Ákos
LMP

3. Fenyvesi Csaba
Jobbik

4. Ács Rezső
FIDESZ-KDNP

Roma nemzetiségi települési
 önkormányzati képviselő 

jelöltek szavazólapi sorrendben
1. Kovács György LUNGO DROM
2. Vitai Julianna LUNGO DROM
3. Sárközi János József LUNGO DROM
4. Kovács György LUNGO DROM
5. Lakatos Ferenc LUNGO DROM
6. Sárközi Dávid LUNGO DROM

Német nemzetiségi települési önkormányzati képviselőjelöltek
szavazólapi sorrendben

1. Krémer György – TM-i Német Kisebbségi Önk.-ok Szövetsége
2. Heinek Ottó – TM-i Német Kisebbségi Önk.-ok Szövetsége

3. Farkas Pál Györgyné – TM-i Német Kisebbségi Önk.-ok
Szövetsége

4. Töttős Gábor – TM-i Német Kisebbségi Önk.-ok Szövetsége
5. Dr. Józan-Jilling Mihály – TM-i Német Kisebbségi Önk.-ok 

Szövetsége

Kompenzációs listák sorrendje – a listákra nem lehet szavazni
1. 2. 3. 4.

JOBBIK MSZP-PM-EGYÜTT-DK FIDESZ-KDNP ÖSZF
1. Szabó Balázs Dr. Mezei László Ács Rezső Maller Béla
2. Mekl Zsolt Zaják Rita dr. Haag Éva Bódi Gábor
3. Fenyvesi Csaba Rácz Zoltán Kővári László Fejkó Mihályné
4. Pásti Attila Ilosfai Gábor Csillagné Szánthó Polixéna Fellegi Péter
5. Simon Béla Balog István Dr. Tóth Gyula Gurzó Zoltán György
6. Szegleti Orsolya Greskó Gáborné Máté Péter Kerekes László 
7. Szabó György Ködmön Mónika dr. Máté István Mallerné Virányi Piroska
8. Szabad Ildikó Murvai Árpád Gyurkovics János Nyéki Jánosné

9. Jelics Viktória Pap Máté Oravecz Jánosné

10. Sütő Péter Gombás Viktória Rita Sipőcz István

11. Valkó Viktória Ferencz Zoltán

Jelöltek, listák
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